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Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde 

Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel 

güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi 

gibi yeni konular da hızla hayatımıza girmektedir.  

Tüm bu post-güvenlik kapsamındaki güvenlik algısının yanında büyük güç rekabeti gibi 

konular, önemini korumakta, büyük güçlerin birbirlerine yönelik kaygıları hala daha benzer 

özellikler sergilemektedir. Bu çalışma son yıllarda ABD ve yükselen Çin rekabeti arasında 

gittikçe hararetli bir tartışma konusu olan “çevreleme” kavramına odaklanacaktır. Çevreleme, 

her ne kadar Soğuk Savaş döneminde Uluslararası İlişkiler disiplininin günlük dilinin bir 

parçası haline gelse de, aslında tarihsel anlamda oldukça eskilere dayanmaktadır. Çevreleme, 

son dönemde yeniden popülerlik kazanmış bir kavram haline gelmiş olmakla beraber, bu 

kavrama odaklanmak son yıllarda ABD-Çin arasında belirsiz bir politik ortam oluşturduğundan 

ve algısal tansiyonlara neden olduğundan, oldukça elzemdir.  

Stratejik/askeri, ekonomik ve sosyo-kültürel alanda etkili olan çevreleme kavramı büyük güç 

rekabetinde çeşitli tarihi örneklerde kullanılmıştır. Bu çalışma, çevreleme kavramının tarihiyle 

başlayıp, bu kavramın günümüze kadar nasıl değişmiş olduğunu ancak aynı zamanda nasıl 

devamlılık arz ettiğini inceleyecektir. Hem ABD’den hem de Çin’den çevreleme kavramına 

yönelik görüşleri karşılaştıracak olan bu çalışma, bu kavramın günümüz büyük güç rekabetine 

ve ABD-Çin ilişkilerine nasıl yansıdığını ve karşılıklı algıları ortaya koyacaktır. Bunları 

yaparken ABD’de yayımlanan strateji belgeleri, Kongre tutanakları ve Çin’de Çin Komünist 

Partisi’ne yakın medya organları ile hükümet yetkililerinin açıklamalarını ve bazı teorileri 

kullanacaktır. Çalışma sonunda çevreleme kavramına yönelik tartışmalı ve girift tutumun iki 

ülke ilişkilerinde gerginliğe sebep olduğu ve bunun aşılması için iki ülke arasında diyalog 
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kurulması gerektiği sonucuna varılacaktır. Bu sonuç Çin ve ABD’nin yapıcı ve felaketlerden 

uzak bir ilişki kurması ve bir arada var olması için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ABD, Çin, Güvenlik, Çevreleme, Asya-Pasifik 

1. Giriş 

21. yüzyıl güvenlik kavramının hızla değiştiği, dönüştüğü ve yeni meydan okumalarla 

karşılaştığı bir dönemdir. Güvenlik, salt askeri olarak değerlendirilemeyecek bir kavram haline 

gelmiş; iklim, kalkınma, yoksulluk, pandemi gibi konular, klasik anlamdaki devlet merkezli 

güvenlik kavramının genişlemesine ve derinleşmesine neden olmuştur. Post-güvenlik gibi yeni 

kavramların ortaya çıkması, eski jeopolitik kaygıları ise yok edememiştir. 

ABD’nin 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde Çin, ABD’nin en önemli stratejik rakibi olarak 

değerlendirilmiştir. Aynı şekilde 2022 Ulusal Savunma Stratejisi’nde Çin, ABD’ye meydan 

okuyan en önemli güç olarak tanımlanmıştır. Ağustos 2022’de ABD Temsilciler Meclisi 

Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turuna çıkıp buradaki müttefikleri ziyaret etmesi, ABD’nin 

Hint-Pasifik’te hızla yükselen Çin’i dikkate aldığını gösteren bir başka örnektir. Tüm bu son 

dönem gelişmelerine ve güvenliğin genişleyen ve derinleşen doğasına rağmen, ABD’nin Çin 

ile arasındaki rekabeti yürütmek adına benimsediği yol ve söylem, kökeni çok eski büyük güç 

mücadelelerine kadar varan “çevreleme” kavramıyla kesişmektedir. 

1990’ların başından bu yana süren Çin’in yükselişi tartışmaları, artan bir şekilde hem ekonomik 

hem siyasi yönüyle, hem de büyüyen askeri varlığı, yapay zekâ ve dijitalleşme yatırımlarıyla 

dikkate değer bir noktaya erişmiştir. Son yıllarda ABD’de artan neo-çevreleme politikası 

tartışmaları Çin’de de büyük bir yankı bulmuş ve çevreleme karşıtı yaklaşımlar ve yeni bir 

stratejik izolasyon durumu arasında gelip giden bir karşı politik akıma dönüşmüştür. Ağustos 

2022’de Çin Hükümeti, ABD Ordusu ile doğrudan yapılan bilgi alışverişi ve iklim değişikliği 

ortaklığının sona erdiğini duyurmuştur. Bu karar mevcut krizde çok dikkate alınmamış olsa da, 

Pekin’in ABD’de artan çevreleme söylemine karşı yanıtı olarak ciddiye alınması gerekir. Öyle 

ki bu karar, iki ülke arasında 2000’lerden bu yana özenle şekillendirilen neo-güvenlik tabanlı 

rekabet halini tek hamlede noktalamıştır. 

Bu çalışma son dönemdeki gelişmeler ışığında ABD ve Çin’in birbirlerinin güvenlik 

algılarındaki yerlerini “çevreleme” kavramı çerçevesinde incelemeyi ve bu algıların ekonomik, 

stratejik ve sosyo-kültürel anlamda birbirleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmeyi 

hedeflemektedir. 
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2) Zamansız Bir Terim ve Strateji: Çevreleme 

Çevreleme (Containment) Stratejisi, Soğuk Savaş boyunca hem Uluslararası İlişkiler 

akademisyenlerinin hem de ABD’li ve Sovyet politika yapıcılarının gündeminde kalmıştır. Bu 

durum çevreleme teriminin bir strateji olarak Soğuk Savaş ve ABD-SSCB rekabetiyle 

özdeşleşmesine neden olmuştur. Ancak Çevreleme Stratejisi, Antik Çağlar’dan bu yana, tam 

ismi konmamış bir şekilde büyük güç rekabetini etkilemiş ve güncel Çin-ABD tartışmaları göz 

önüne alındığında etkilemeye de devam edecek gibi görünmektedir. Bu stratejinin akademik 

temelleri George F. Kennan tarafından 1947 yılında atılmıştır. Buna rağmen kendisi, çevreleme 

için net bir tanım yapmaktan kaçınmıştır. 1947 yılında Kennan çevrelemenin amacını ‘karşı-

baskı’ olarak nitelemiş ve ABD’nin SSCB ve dolayısıyla Komünist yayılmasını engellemek 

için hem politik hem de ekonomik araçları kullanması gerektiğini söylemiştir.1 Çevreleme 

stratejisinin askeri yönü ise Soğuk Savaş boyunca tartışmalı olarak kalmaya devam etmiştir. 

Kennan’ın ortaya koyduğu çevreleme prensibi aslında kendisinden önceki büyük güç 

rekabetlerindekinden farklı değildir. Geride kalan yüzyıllar boyunca egemen büyük güçler de 

yükselen rakiplerini sınırlamak adına benzer stratejiler benimsemiştir. Ancak Soğuk Savaş tarzı 

bu neo yaklaşımın askeri güce getirdiği bakış açısı ile önceki yükselen güçlerin çevrelenme 

çabalarından farklılaştırmıştır.  

Her ne kadar, çevreleme kavramı, Soğuk Savaş’ın başında Kennan tarafından bir ‘politika’ ve 

bunun getirdiği amaçlara ulaşması için kullanılacak bir ‘strateji’ olarak geliştirilmiş olsa da2,  

tarih boyunca çevreleme bir strateji olmayı aşmış ve uzun soluklu bir büyük stratejiye 

dönüşmüştür. Paul Kennedy büyük stratejiyi ‘savaşı aşan ve barış süreci boyunca süregelen bir 

olgu ve amaçla araçlar arasındaki denge’ olarak nitelendirmiştir.3 Bu bağlamda çevrelemenin 

hem bunu uygulayan tarihi örneklerin tahmin ettiğinden, hem de Kennan’ın düşündüğünden 

uzun soluklu olması bu stratejinin ekonomiden siyasete, sosyo-kültürel meselelerden askeri 

stratejiye kadar uzanmasından kaynaklanmıştır. Silove ise büyük stratejiyi ‘bir plan, takip 

edilmesi gereken prensipler ve davranışlar bütünü’ olarak ifade eder.4 Bu bağlamda çevreleme 

temel manasıyla bir büyük stratejidir. Yarattığı psikolojik etki ve davranışsal alışkanlıklar 

nedeniyle terk edilmesi güç bir politika alışkanlığıdır. Tarihi örneklerde her ne kadar ilan 

 
1 Terry L. Diebel ve John Lewis Gaddis, Containmnet: Concept and Policy (Washington DC: National Defense 

Universtiy Press, 1986), 386. 
2 “Kennan and Containment 1947,” Office of the Historian, Erişim tarihi: 7 Ekim 2022, 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan 
3 Paul Kennedy, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, çeviren: Ahmet Fethi (Istanbul: Totem Publishing, 2014). 
4  Nina Silove, “Beyond the Buzzword: The Three Meanings of ‘Grand Strategy’,” Security Studies 27, no.1, 

(2018): 34-43. 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan
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edilmemiş olsa da uygulanan çevreleme politikaları, çevrelenen yükselen güçlerin şiddet 

yoluyla bu sınırlamadan kurtulma çabasıyla sona ermiştir. Joseph Nye, I. Dünya Savaşı 

öncesindeki ilişkiler silsilesini bir ‘uyurgezerlik sendromu’ olarak nitelendirmiş ve büyük 

güçlerin olası bir ‘savaşa sürüklenmesinin önüne geçilmesi’ gerektiğini ifade etmiştir.5 Bu 

uyurgezerlik sendromunun oluşmasında adı konmamış çevreleme büyük stratejisinin etkisi 

yadsınamayacak kadar önemlidir. Bu bağlamda çevrelemeler savaşla sonuçlanmaları nedeniyle 

Soğuk Savaş’a kadar ayrı bir büyük strateji olarak tanımlanmamış ve genel olarak sonuçları 

nedeniyle sonrasında askeri stratejilerle ilişkilendirilmiştir. Bu noktada çevrelemenin savaşlar 

sırasında bir askeri stratejiye dönüşerek denizden veya karadan uygulanan bir abluka ve tehdit 

olarak tanımlanan güç çevresinde oluşturulan geniş ittifaklar ağıyla yakından ilişkili olduğu 

görülecektir. Yani çevreleme aynı zamanda barış sırasında başlayan bir savaş planıdır. Neticede 

çevreleme, uzun vadede barışı bozmadan, egemen gücün yükselen gücün hareket kabiliyetini 

reddi (denial) veya kısmi olarak sınırlaması politikasıdır. Terimin büyük stratejik olarak 

başarısız olması ise bu iki büyük gücü çevreleme durumunu neticelendirmek adına güç 

kullanmaya itmektedir. 

Klasik büyük güç rekabetlerinde yaşanan çevreleme politikası, genelde David Shambough 

tarafından ortaya atılan ‘zorlayıcı çevreleme’ kavramı çerçevesinde somutlaşmıştır.6 Bu tarz bir 

çevreleme ilk olarak Sparta ve Atina tarafından birbirlerine karşı kullanılmıştır. Sonrasında da 

30 Yıl Savaşları sırasında, Fransız Devrim Savaşları öncesinde ve iki dünya savaşından da önce 

kullanılmıştır. Örneğin, egemen Sparta kendi güvenliğini sağlamak adına Peloponez İttifakı’nı 

kurmuş ve zamanla bunun gücünü Atina’yı çevrelemek için kullanmıştır.7 Benzer şekilde 

İngiltere, Kıta Avrupa’sı ülkeleriyle Napolyon’a karşı koalisyonlar ile devrimi ve sonrasında 

iki savaş arası dönemde Fransa ile Küçük Antant gibi ittifaklarla Faşist rejimleri çevreleme 

yoluna gitmiştir.  

Söz konusu çevreleme politikasının bir de önemli bir ekonomik boyutu olmuş ve bu boyut 

tarihte birçok örnekte kendini göstermiştir. İspanyol İmparatorluğu yükselen Protestan 

devletleri sınırlamak amacıyla deniz ticareti üzerinde tekel kurmuştur. İngiltere’nin William 

Pitt tarafından 1786’da başlattığı Fransız ticaretini çevreleme hamlesi Napolyon Savaşları’na 

giden yolu açmıştır.8 İngiltere’de Napolyon dönemi Fransa’sına yönelik kapsamlı bir deniz 

 
5 Joseph S. Nye, “How not to deal with a rising China: a US perspective,” International Affairs 98, no.5 (2022): 

1642. 
6 David Shambaugh, “Containment or Engagement of China? Calculating Beijing's Responses,” International 

Security 21, no. 2, (1996): 184. 
7 Donald Kagan, The Outbreak of the Peleponnesian War (Ithaca: Cornell University Press, 1969), 10. 
8 William M Sloane, “The Continental System of Napoleon,” Political Science Quarterly 13, no. 2, (1898): 214. 
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izolasyonu kurmuş ve Napolyon’da buna meşhur kıtasal sistemiyle yanıt vermiştir. Yalnızca 

ekonomik olarak değil çevreleme aynı zamanda önemli bir şekilde sosyo-kültürel ve ideolojik 

bir çerçeveye de sahip olmuştur. Bu noktada Sparta, Perslerle yapılan savaşlardan sonra ‘Atina 

Demokrasisini’ yükselişini çevrelemeyi istemiştir.9 Yine İspanyol İmparatorluğu Protestanlığı, 

İngiltere ve kıtalı müttefikleri Napolyon’un ve devrimin yeni düzenini ve İngiltere ve Fransa’da 

1930’larda yükselen Faşizm ve Komünizme karşı çevreleme politikalarını kullanmıştır. Bu iki 

faktöre ek olarak tüm bu örneklerde çevreleyen güç, çevrelenen güce karşı askeri bir ön 

konuşlandırma da uygulamıştır. Bu kavram genel olarak ‘yeni bir düzen kuran güçlerin bu 

düzeni koruma girişimini’ ifade eder.10  Bu bağlamda çevrelenen ülkeler, bu durumlarından 

kurtulmak adına çevrelemeye katılan ülkelerle çatışma yoluna gitmiş ve bu kapsamlı rekabet 

anlayışı savaşlara meyilli olan ve çevrelemeye uğrayan ülkede var olma problemiyle 

ilişkilendirilen bir izolasyon psikolojisi yaratmıştır. 

Soğuk Savaş ise sahip olduğu aşırılıkları sebebiyle daha önceki başarısız çevreleme 

girişimlerinden oldukça farklı bir tecrübe yaşanmasına yol açmıştır. Soğuk Savaş’ta ABD’nin 

SSCB’ye uyguladığı çevreleme stratejisi zamanla hem ekonomik, sosyo-kültürel/ideolojik ve 

stratejik boyutlara sahip olmuştur. Örneğin, 1948 yılında Marshall Planı ortaya atıldığında, 

plan, Doğu Bloğu ülkelerini dışarıda bırakmıyordu. Ancak sonrasında Kennan’ın tüm 

çabalarına rağmen Stalin’in Sovyetler için ortaya attığı ‘kendine yeten’ ekonomi programı bu 

girişimin başarısızlığına yol açtı.11 Neticede Marshall Planı’nın Truman Doktrini ile Türkiye ve 

Yunanistan’a genişletilmesi, ABD’nin ekonomik yaklaşımını da bir ekonomik çevreleme 

kavramına itmiştir. Aynı şekilde ABD, NATO, Marshall Planı ve diğer Avrupa odaklı 

planlarıyla ‘demokrasi anlayışının yerleşmesini ve Komünist ideolojiye karşı psikolojik bir 

zafer’ kazanmasını hedeflemiştir.12 Bu bağlamda ABD’nin çevrelemesinin temeli ideolojik ve 

sosyo-kültürel rekabete de dayanmaktadır. Bu sonrasında Carter döneminde Ortadoğu’daki 

Yeşil Kuşak Doktrini ve ‘Reagan’ın ideolojik iddialılık’ hedefleriyle daha da 

belirginleşmiştir.13  

Kennan’ın en çok şaşırdığı nokta ise çevreleme stratejisinin büründüğü askeri rol olmuştur. 

Kennan çevrelemenin ‘askeri doğasının sınırlı olması gerektiğini ve NATO’nun Avrupa’nın 

 
9 Sara Forsydyke, “Athenian Democratic Ideology and Herodotus’ Histories,” American Journal of Philology 122, 

(2001): 354. 
10 Deibel ve Gaddis, Containmnet: Concept and Policy, 482. 
11 Adam C. Starr, “The United States’ (Mis)interpretation of Containment Theory,” Foreign Policy Journal, (16 

March 2013), 3. https://www.foreignpolicyjournal.com/wp-content/uploads/2013/03/130316-Starr-

Containment.pdf  
12 John Lewis Gaddis, “Was the Truman Doctrine a Real Turning Point?,” Foreign Affairs 52, no. 2, (1974): 391. 
13 Daniel Deudney ve G. John Ikenberry, “Who Won the Cold War?” Foreign Policy, no.87 (1992): 135. 

https://www.foreignpolicyjournal.com/wp-content/uploads/2013/03/130316-Starr-Containment.pdf
https://www.foreignpolicyjournal.com/wp-content/uploads/2013/03/130316-Starr-Containment.pdf
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yeniden yapılanması için yalnızca psikolojik bir destek sağlaması gerektiğini söylemiştir.14 

Ancak Kore ve peşi sıra gelen Vietnam Savaşı bu durumu değiştirmiştir. Daniel Acheson ve 

Paul Nitze tarafından ortaya atılan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 68 no’lu raporu (NSC-68), 

Kennan’ın klasik çevreleme tasavvurunu değiştirmiş ve ‘Kremlin’in özgür dünyaya yönelik 

tüm tasarılarını gerekirse askeri araçlar kullanarak boşa çıkarma’ hedefini ortaya çıkarmıştır.15 

Bu karar, ABD askeri gücünün Avrasya’da yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına ve SSCB’ye 

karşı askeriyeyi daima hazır tutmak amacıyla büyük bir savunma bütçesi ve sanayisinin 

oluşumuna ön ayak olmuştur. Öyle ki, Kennan’ın kendisi dahi kavramın geldiği noktaya hayret 

etmiş ve 1994’te yaptığı bir konuşmada ‘çevrelemenin babası olarak anılmanın hayatının en 

büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunu’ ifade etmiştir.16 Tüm bu duruma rağmen Soğuk 

Savaş çevrelemesinin, bir neo-çevreleme politikası olmasının sebebi sahip olduğu aşırıya kaçan 

eğilimleri ve nükleer silahların varlığı olmuştur. Bernard Brodie nükleer caydırıcılığın 

temelinin ‘her iki tarafında alacağı hasarı tahmin edememesi ve bu yüzden kar-zarar hesabı 

yapamamasına neden olan belirsizlikten geldiğini’ söylemiştir.17 Bu bağlamda nükleer silahlar 

çevrelenen gücün bu çevrelemeyi kırması için mutlak askeri güç kullanımının sınırlanmasını 

ve bunun yerine sınırlı veya askeri olmayan yöntemlere başvurmasını sağlamıştır.   

Soğuk Savaş sonrası gelişen ‘neo-çevreleme’ büyük stratejisi bu bağlamda aşırılıkların ve onun 

getirdiği sınırlar nedeniyle önceki denemelerden ayrışmasını sağlamıştır. Uzun süreli fakat 

savaşsız bir büyük stratejiye dönen bu kavram, ABD’nin SSCB’ye yönelik stratejisini ve 

SSCB’nin de ABD’ye olan yaklaşımını derinden etkilemiştir. ABD-Çin ilişkilerine 

bakıldığında, benzer bir aşırılığa dayalı çevreleme büyük stratejisi fikrinin henüz 

olgunlaşmamış olduğu fark edilmektedir. Bu bağlamda ABD’de bir kesim tarafından 

hâlihazırda tartışılmakta olan Çin’in olası çevrelenmesi fikrinin anlamı yeniden 

değerlendirilmekte olup, bunun hem Soğuk Savaş öncesi ve sırası çevreleme kavramlarının bir 

birleşimi ve orta yolu olması ihtimali de yüksektir. Çin’in çevrelenme anlayışı da bunun bir 

benzeri olup aslında neo-klasik çevrelenmeye verilen tepki olarak görülebilir. Çevreleme bir 

büyük strateji olduğundan dolayı Soğuk Savaş boyunca varlığını korumuş ve halen bugün ABD 

politikasını etkilemeye devam etmektedir. Bu bağlamda önceki girişimler gibi çevreleme 

politikası hem ABD hem de Çin devlet erkânı arasında bir politik ve stratejik alışkanlık 

 
14 Deibel ve Gaddis, Containmnet: Concept and Policy, 387. 
15 US National Archives, “National Security Council Report, NSC 68, United States Objectives and Programs for 

National,” History and Public Policy Program Digital Archive, Nisan 14, 1950. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116191.pdf?v=2699956db534c1821edefa61b8c13ffe, 12-13. 
16 John Lewis Gaddis, George F. Kennan: An American Life (New York: Penguin, 2011), 249; Starr, “The United 

States’ (Mis)interpretation of Containment Theory,” 6. 
17 Bernard Brodie, Strategy in the Missile Age (New Jersey: Rand Corporation, 1959), 279. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116191.pdf?v=2699956db534c1821edefa61b8c13ffe
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yaratmıştır. Bir sonraki iki bölüm bu çevreleme stratejisine, ABD’nin ve Çin’in bakışı 

değerlendirecek ve olası bir neo-klasik çevreleme politikasının iki ülkenin birbirlerine olan 

bakışı nasıl sorunlu hale getirdiğini ortaya koyacaktır. 

3.  ABD perspektifinden Çin ve ‘çevreleme’ tartışmaları 

ABD’nin Asya’da önemli görevlerde bulunmuş diplomatlarından biri olan Robert Blackwill, 

ABD’nin Çin’in uzun vadeli amaçlarını anlayamamasını, Vietnam ve Irak savaşlarından 

sonraki en önemli dış politika hatası olarak görmektedir.18 Söz konusu anlayamama durumunun 

hala daha devam edip etmediği tartışılabilir. Ancak en azından Soğuk Savaş döneminde, ABD 

dış politikasına yönelik yapılan önemli eleştirilerden birinin, uluslararası komünizmi yekpare 

bir tehdit olarak görmesi, Çin komünizmini Sovyet komünizminden ayırt etmemesi/edememesi 

olduğu hatırlanmalıdır. ABD’nin Çin algısı her ne kadar 1970 ve 1980’lerde geçmişe oranla 

düzelmiş olsa da, 1989’da Çin’de Tiananmen Meydanı’nda yaşanan protestolar, ABD’nin Çin 

algısında merkezi bir role sahiptir.  Gerçekten de ABD’nin Çin’e bakışı, söz konusu meydan 

yaşanan protestolar ve akabindeki katliam sonrasında yeniden olumsuz bir mahiyet 

kazanmıştır.19  

1990’lara gelindiğinde ise, belki de ‘yeni dünya düzeni’ söyleminin yarattığı iyimser ve hatta 

coşkulu hava içerisinde, ABD’nin Çin’e yönelik stratejisinin, ‘çevreleme’ olarak özellikle 

belirlenmediği fark edilmektedir. O dönemde Pentagon’un Doğu Asya stratejini oluşturan 

ekipten bir isim olan Joseph Nye’ın aktarmasına göre, bu tercihin iki temel nedeni 

bulunmaktaydı. Eğer ABD’nin Çin’e yönelik stratejisi, ‘çevreleme’ olarak belirlenseydi, Soğuk 

Savaş mirasının etkisiyle bu kavramın Çin’de yaratacağı tepki nedeniyle, Çin’in bu yeni 

dönemde ABD’nin düşmanı olacağı garantilenmiş olacaktı. İkinci neden ise, tamamen 

ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla ilgiliydi. Eğer söz konusu strateji ‘çevreleme’ olarak 

isimlendirilseydi, ABD açısından diğer ülkeleri bu stratejiye ikna etmek zor olacak ve ABD, 

Çin’i çevrelerken yalnız kalacaktı.20 Sonuç olarak ABD, 1990’larda Çin’i çevrelemek yerine, 

uluslararası topluma entegre etmeyi tercih etmiştir. ABD, Pekin’deki yönetimin, dünya 

 
18 Joseph S. Nye, “The Rise of China”, The Struggle for Power: US-China Relations in the 21st Century kitabının 

içinde (133-138), eds. Jonathan Price, Leah Bitounis (Washington DC: The Aspen Institute, 2020), 133. 
19 Matthew S. Hirshberg, “Consistency and Change in American Perceptions of China,” Political Behavior 15, no. 

3 (1993): 247-252. 
20 Joseph S. Nye, “Should China be ‘Contained?, Project Syndicate, son düzenleme tarihi: 4 Haziran 2011, 

https://www.project-syndicate.org/commentary/should-china-be--

contained?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1220154768&hsa

_cam=12374283753&hsa_grp=117511853986&hsa_ad=499567080225&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-

1249316000557%3Adsa-199 

https://www.project-syndicate.org/commentary/should-china-be--contained?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1220154768&hsa_cam=12374283753&hsa_grp=117511853986&hsa_ad=499567080225&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1249316000557%3Adsa-199
https://www.project-syndicate.org/commentary/should-china-be--contained?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1220154768&hsa_cam=12374283753&hsa_grp=117511853986&hsa_ad=499567080225&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1249316000557%3Adsa-199
https://www.project-syndicate.org/commentary/should-china-be--contained?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1220154768&hsa_cam=12374283753&hsa_grp=117511853986&hsa_ad=499567080225&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1249316000557%3Adsa-199
https://www.project-syndicate.org/commentary/should-china-be--contained?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1220154768&hsa_cam=12374283753&hsa_grp=117511853986&hsa_ad=499567080225&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1249316000557%3Adsa-199


8 
 

ekonomisi ve siyasetine entegre olmasına yardımcı olarak, anti-demokratik özelliklerinin 

ılımlaşmasını, sadece ekonomik anlamda değil, siyaseten de liberalleşmesini hedeflemiştir.  

Bugün ABD’deki hâkim görüşe göre Çin, söz konusu entegrasyon sürecinden güçlenerek ve 

ABD’ye meydan okuyarak çıkmıştır. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin Ocak 

2019-Ocak 2021 döneminde Başkanlığını yürüten Eliot Engel’in belirttiği gibi, ABD, 

Ortadoğu’da sonu gelmeyen savaşlara sürüklenirken, Çin, bu süreci iyi değerlendirmiş, 

ekonomik olarak büyümüş ve bu da onun jeopolitik hırslarını körüklemiştir.21 ABD’nin iyimser 

umutlarını boşa çıkaran Çin, günümüzde ABD liderliğindeki uluslararası liberal düzene 

meydan okuyan, daha da önemlisi, bu düzene alternatif sunabilen tek güç olarak kabul 

edilmektedir.22 Soğuk Savaş’ın geri döndüğü iddialarının ortaya atıldığı bu dönemde, 

‘çevreleme’ kavramının yeniden tartışılır hale gelmesi tesadüf değildir. Bu bölüm, söz konusu 

tartışmalara ışık tutmayı ve ABD açısından Çin algısını ortaya koymayı hedeflemektedir.  

3.1. Ekonomik, stratejik ve sosyo-kültürel bir rakip olarak Çin  

ABD’nin Çin algısında iki önemli nokta ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, ABD dış 

politikasının bel kemiğini oluşturan strateji belgeleri, Kongre tartışma tutanakları ve 

Kongre’nin araştırma merkezi raporları incelendiğinde, Çin’e yönelik kritik tespitlerin yapıldığı 

ve bu tespitlerde Çin’in, ABD’nin, ekonomik, stratejik ve sosyo-kültürel rakibi olarak 

tanımlandığıdır. Vurgulanması gereken ikinci önemli nokta ise, ABD’nin Çin’e yönelik 

stratejisini somutlaştırmaya çalışan strateji belgelerinde, hiçbir şekilde ‘çevreleme’ kavramının 

telaffuz edilmediğidir.  

ABD açısından Çin’in ekonomik boyutta oluşturduğu meydan okuma, hemen her metinde ve 

ilgili her Kongre tartışmasında vurgulanan bir durumdur. ABD algısında Çin, ekonomik 

anlamda geçmişe kıyasla inanılmaz bir büyüme geçiren ve bu büyümeyi, Kuşak ve Yol 

yaklaşımıyla daha da pekiştirme fırsatı bulan en büyük rakiptir. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 

Komitesi kıdemli üyesi Michael McCaul’un ifade ettiği gibi, ABD ve Çin’in diplomatik 

ilişkilerinin başladığı dönemde ABD’nin GSMH’sı 2.6 trilyon dolar iken; Çin’inki 178 milyon 

dolar ile sınırlıydı. Oysaki 2019’a gelindiğinde, ABD’ninki 19 trilyon dolarken; Çin’inki 12 

trilyon dolara ulaşmıştır.23 Kongre Araştırma Merkezi (Congressional Research Service- CRS) 

raporları da, Çin’in, ticaret, yatırım, teknolojik araştırma ve geliştirme alanlarındaki ivmesini 

 
21 Eliot Engel, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” Opening Statement, 

Washington D.C: House of Representatives, House Committee on Foreign Affairs, 8 Mayıs 2019, 1. 
22 The White House, 2017 US National Security Strategy (Washington DC: The White House, 2017), 25. 
23 Michael McCaul, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” Statement, 

Washington D.C.: House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 8 Mayıs 2019, 3. 
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vurgulamakta, aynı zamanda bu konuların ABD ve Çin arasında neden olduğu sorunları analiz 

etmektedir.24 Temmuz 2020’de Senato’nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch 

tarafından, Çin’in teknoloji, fikri mülkiyet ve siber güvenlik alanlarındaki ihlalleriyle baş 

edebilmek, kısacası Çin’in rekabeti yok sayan ekonomik politikalarıyla mücadele edebilmek 

amacıyla bir yasa tasarısı sunması (‘Strategic Act’) tesadüf değildir.25 Benzer şekilde Biden 

yönetimi tarafından Ekim 2022’de kamuoyuyla paylaşılan Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde, 

Pekin’in, hızla yükselmekte olan ekonomik gücünü, diğer ülkeleri zorlamak için kullandığı; 

diğer ülkeleri Çin ekonomisine bağımlı hale getirmek istediği; buna karşılık kendisinin dışarı 

bağımlılığını azaltarak dünyanın lideri olmaya çalıştığı ifade edilmektedir.26  

Çin’in ABD’ye yönelik stratejik boyutta oluşturduğu meydan okuma ayrıca dikkat 

çekmektedir. Trump döneminin Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS 2017) dünya politikalarında 

büyük güçler arasındaki rekabetin geri döndüğünü ilan ederken, Çin’i Rusya ile beraber 

‘revizyonist güç’ olarak nitelendirmiş ve bu iki ülkenin ABD’nin jeopolitik avantajlarına 

meydan okuduklarını belirtmişti.27 Buna karşılık Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik 

Stratejisi’nde (NSS 2022) Çin, uluslararası düzeni değiştirme amacı olan ve bu amacı 

gerçekleştirmek için gereken ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek ülke 

olarak tanımlanmıştır.28 NSS 2022’ye göre Çin, özellikle de Hint-Pasifik bölgesinde kendine 

dikkate değer bir nüfuz alanı yaratmaya çalışmaktadır. Aynı belge, Hint-Pasifik’i 21. yüzyılın 

jeopolitiğinin merkezinde olacak yegâne bölge olarak tanımlamaktadır. Zira Hint-Pasifik, 

dünya ekonomisinin kalbidir. Belgeye göre, ticaret ve yatırım alanlarında ABD’nin uzunca 

süredir lider ülke konumunda olduğu bu bölgenin istikrarı ve güvenliği, ABD açısından 

hayatidir.29 Kaldı ki II. Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren ABD’nin bölgedeki askeri varlığı, 

bölgesel istikrara ve barışa katkı sağlamıştır.  Kongre Araştırma Merkezi’nin 2021 tarihli 

raporunda da belirtildiği gibi, Çin’in bu bölgede Tayvan, Doğu ve Güney Çin denizindeki 

adalar ve Hong Kong konularındaki ısrarcı tutumu, Çin’in bölgede oluşturduğu stratejik tehdidi 

göstermektedir.30 Zaten Biden yönetiminin 2022 Ulusal Savunma Stratejisi de Çin’i ABD’nin 

en önemli stratejik rakibi olarak tanımlamıştır.31  

 
24 Congressional Research Service, “China Primer: US-China Relations”, Mart 2021; Congressional Research 

Service, “China’s Economy: Current Trends and Issues”, Nisan 2022. 
25 James Risch, “ Advancing Effective US Competition with China: Objectives, Priorities and Next Steps”. 

Opening Statement, Washington D.C.: Senate Committee on Foreign Relations, 22 Temmuz 2020, 2. 
26 The White House, 2022 US National Security Strategy (Washington DC: The White House, 2022), 23. 
27 The White House, 2017 US National Security Strategy, 27. 
28 The White House, 2022 US National Security Strategy, 8, 11. 
29 The White House, 2022 US National Security Strategy, 11, 23, 37-38. 
30 Congressional Research Service, “China Primer: US-China Relations.” 
31 The White House, National Defense Strategy 2022 Fact Sheet (Washington DC: The White House, 2022). 
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Sosyo-kültürel boyuta gelindiğinde de, Çin’in ABD’nin rakibi olarak algılandığı fark 

edilmektedir. Örneğin ABD Senatosu’nun ilgili komitesinde Çin üzerine yapılan bir tartışmada 

Senatör Robert Menendez’in, Çin’den bahsederken, ABD’nin gücüne siyasi, diplomatik, 

ekonomik, askeri, teknolojik alanlarda olduğu gibi, kültürel alanda da meydan okuduğunu 

vurgulaması dikkat çekicidir.32 ABD’deki tartışmalarda, ABD ve Çin arasındaki sosyo-kültürel 

farklıkların dile getirildiği; bu tartışmalarda ABD özgür dünyayı temsil ederken, Çin’in 

ABD’ninkinden çok daha farklı bir modeli- kapalı ve otoriter dünyayı- temsil ettiğinin 

vurgulandığı fark edilmektedir. Kongre Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, 

Çin’in Müslüman azınlığa yönelik işlediği insanlık suçlarına değinilmiş ve bu konunun ABD- 

Çin ilişkilerinde önemli bir sorun olduğuna işaret edilmiştir.33 Benzer şekilde, NSS 2022’de, 

Biden yönetimi, hem Sincan’daki soykırım ve insanlığa karşı suçlar; hem de Tibet ve Hong 

Kong’daki insan hakları ihlalleri konularının takipçisi olacağını belirtmiştir.34 Aynı strateji 

belgesine göre, ABD’deki şeffaf ve açık yönetim ile Çin Komünist Partisi arasında birçok fark 

bulunmaktadır. Ancak bu farklar, yönetimler arasındadır, toplumlar arasında değil. ABD ve Çin 

toplumlarının göçlerle birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayan NSS 2022,35 ABD-Çin 

arasındaki sosyo-kültürel rekabeti böylece Çin Komünist Partisi’nin otoriter ajandasıyla 

bağlantılandırmıştır.  

Çin’in ekonomik, stratejik ve hatta sosyo-kültürel bir rakip olarak algılanmasına rağmen 

ABD’nin Çin’e yönelik yaklaşımını ortaya koyan strateji belgelerinde, çevreleme kavramının 

hiçbir şekilde telaffuz edilmemiş olması dikkate çekicidir. Biden yönetiminin 2021’de 

paylaştığı Geçici Güvenlik Strateji Rehberi’nde (INSSG) Çin ile ilişkilerin ‘stratejik rekabet’ 

çerçevesinde şekilleneceği belirtilmiştir. INSSG 2021’e göre, ABD’nin Çin ile rekabet 

edebilmesinin yolu, ABD’nin kendi halkına, ekonomisine ve demokrasisine yatırım 

yapmasından geçiyordu. Ancak bu şekilde ABD, tüm dünyaya, uluslararası ajandayı Çin’in 

değil, ABD’nin belirlediğini gösterebilirdi.36 Aynı şekilde Biden yönetiminin 2022’de ilan 

ettiği nihai güvenlik stratejisinde de, Çin ile ilişkiler ‘stratejik rekabet’ kavramı çerçevesinde 

açıklanmış ve bu kavramın üç bileşeni şu şekilde sıralanmıştır: ABD’nin kendi gücüne yatırım 

yapması; ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla ortak amaçlar için ortak çaba harcaması; ve son 

 
32 Robert Menendez, “Advancing Effective US Competition with China: Objectives, Priorities and Next Steps,” 

Statement, Washington D.C.: Senate Committee on Foreign Relations, 22 Temmuz 2020, 5. 
33 Congressional Research Service, “China Primer: US-China Relations.” 
34 The White House, 2022 US National Security Strategy, 24. 
35 The White House. 2022 US National Security Strategy, 25. 
36 The White House, Interim National Security Strategic Guidance 2021 (Washington DC: The White House, 

2021), 20. 
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olarak, ABD’nin sorumluluklarının bilincinde olarak Çin ile rekabet etmesi.37 ABD Dışişleri 

Bakanı Anthony Blinken’in Mayıs 2021’de George Washington Üniversitesi’nde yaptığı 

konuşmadaki esas noktaları38 içeren bu strateji belgesinde ABD’nin Çin yaklaşımının 

‘çevreleme’ değil de ‘rekabet’ kavramıyla özetlenmesi önemlidir.  

3.2. ‘Rekabet’ mi? ‘Çevreleme’ mi?: Soğuk Savaş’ın gölgesinde Çin’e yönelik strateji tartışmaları 

ABD’de Çin’e yönelik strateji tartışmalarında alınması gereken tutum konusunda farklı 

görüşler olduğu fark edilmektedir. Bu görüşler, Çin’i uluslararası topluma entegre ederek onu 

liberalleştirmeyi hedeflemiş olan ve salt yapıcı pratiklerden oluşan yaklaşımdan farklıdır. 

Örneğin Trump yönetiminin Çin’e yönelik oldukça sert bir tutum benimsemiş olduğu – ‘ticaret 

savaşı’ gibi- ve bu sertliğin hem Başkan Trump hem de Dışişleri Pompeo’nun birçok 

konuşmasında kendini gösterdiği herkesin malumuydu. Buna karşılık, Çin’e yönelik daha az   

çatışmacı bir tutum taraftarı olanların ağırlığı yadsınmamalıdır.39 Çin’e yönelik daha az 

çatışmacı olmasına rağmen, Çin’in ABD’ye karşı oluşturduğu ekonomik, stratejik ve sosyo-

kültürel alanlardaki meydan okumayı yadsımayan bu tutumun, Washington’da yapılan 

tartışmalarda farklı şekillerde isimlendirildiği fark edilmektedir.  

Yapılan tartışmalarda sıklıkla telaffuz edilen önemli bir isimlendirme ‘akıllı rekabet’ tir (Smart 

Competition). ABD’de bir grup Çin uzmanını bir araya getiren Asia Society’s Center on US-

China Relations ve University San Diego’s 21st Century China Center, ortaklaşa olarak 

2019’da yayımladıkları bir raporda bu kavramı detaylandırmıştır. İçinde bulunduğumuz 

dönemi, Soğuk Savaş döneminden oldukça farklı gören bu rapora göre, Çin, ABD ile entegre 

olmuş ekonomisi nedeniyle SSCB’den oldukça farklı bir tehdittir. Rapora göre Trump 

döneminin en önemli hatası, Çin ile rekabet ederken, müttefikleriyle olan ilişkilerine ve küresel 

çok taraflı kurumlara dikkat etmemesi, onların rolünü yadsımasıydı. Oysaki rapor, ABD’nin 

diğer aktörlerle birlik içerisinde hareket edip, Çin’e karşı baskı ve caydırıcılık uygulaması 

gerektiğini vurgulamaktadır.40  

 
37 The White House, 2022 US National Security Strategy, 24. 
38 Anthony Blinken, “The Administration’s Approach to the People’s Republic of China”, US State Department, 

(Anthony Blinken’in George Washington Üniversitesi’ndeki konuşması), Son düzenlenme: 26 Mayıs 2021. 

https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/ . 
39 David Shambaugh, “Toward a ‘Smart Competition’ Strategy for US China Policy”, The Struggle for Power: 

US-China Relations in the 21st Century içinde (141-153), eds. Jonathan Price, Leah Bitounis (Washington DC: 

Aspen Institute, 2020), 142. 
40 Orville Schell ve Susan L. Shirk (Co-Chairs), “ Correction: Toward an Effective and Sustainable China 

Policy,” Task Force Report, Asia Society Center on U.S.-China Relations, 2019, 8-11.  

https://www.state.gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of-china/
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‘Akıllı rekabet’ kavramının 2019’da ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi 

tarafından ABD’nin Çin’e yönelik stratejisinin tartışıldığı bir oturumun da başlığını oluşturması 

tesadüf değildir. Birçok uzmanı buluşturan bu oturumda konuşma yapmaya davet edilen Dr. 

Economy, ‘akıllı rekabet’i, ABD’nin kendisinin ve rakibinin kaynak ve amaçlarını bildiği ve 

bu bilinçle hareket ettiği bir strateji olarak tanımlamaktadır. ABD’nin Çin’e karşı pro-aktif ve 

uzun vadeli bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Economy’ye göre, ABD, bu strateji ile 

her ne kadar Çin’le rekabetini şekillendirse de, Çin ile işbirliğini de göz ardı etmemelidir. Bu, 

sadece küresel sorunlarla mücadele için değil, ABD’nin Çin’i anlayabilmesi için de gereklidir.41 

Aynı oturumda konuşma yapan Magsamen, benzer şekilde, ABD’nin bu yaklaşımla beraber, 

öncelikle kendi gücüne, diplomasisine ve insanına yatırım yapması ve değerleriyle Çin’den 

farklılaşması gerektiğini vurguladıktan sonra, Çin’in adil olmayan ticaret pratikleri ve Güney 

Çin Denizi’ndeki uluslararası hukuk ihlalleriyle mücadele ederken ABD’nin mutlaka müttefik 

ve ortaklarıyla hareket etmesi gerektiğini söylemiştir.42 Konuşmasına esas sorunun Çin’deki 

Komünist Parti’nin ‘karakteri’ olduğunu vurgulayan Dr. Friedberg’e göre ise, Çin Komünist 

Partisi’nin esas amacı kendi gücünü korumak, Çin’in Doğu Asya’daki tarihi statüsünü Çin’e 

geri kazandırmak ve sonuç olarak da ABD’yi geçerek küresel lider olmaktır.43 Başka bir 

ifadeyle Friedberg’e göre ABD ve Çin’in gelecek vizyonları birbiriyle hiçbir şekilde 

bağdaşmamaktadır.44 Böyle olmakla beraber Friedberg, ‘akıllı rekabet’ yaklaşımının amacının 

Çin’deki rejimin bu karakterini değiştirmek olmaması gerektiğini söylemektedir. Ona göre, 

‘akıllı rekabet’, Çin’in bugünkü yöneticilerine agresif ve yayılmacı şekilde devam etmeleri 

durumunda başarılı olamayacakları mesajını vermeli ve bu şekilde ABD’yi korumaya 

odaklanmalıdır.45 Bu haliyle, Friedberg’in tespit ve önerilerinin, Soğuk Savaş’ın başında 

Kennan tarafından ortaya atılan ‘çevreleme’ fikrinin orijinal haline, yani Kennan tarafından 

savunulduğu şekline benzediği düşünülebilir. Buna rağmen Friedberg’in bu yaklaşımı 

‘çevreleme’ olarak değil de ‘akıllı rekabet’ olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. 

Tam da burada Biden yönetiminin Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Hint-Pasifik bölgesinden 

sorumlu kilit bir isim olan Kurt Campbell ve Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack 

Sullivan’ın 2019’da Foreign Affairs dergisi için kaleme aldıkları makale akla gelmektedir. 

 
41 Elizabeth Economy. “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” Statement, 

Washington D.C.: House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 8 Mayıs 2019, 5. 
42 Kelly Magsamen. “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” Statement, 

Washington D.C.: House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 8 Mayıs 2019, 35-36. 
43 Aaron Friedberg, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” Statement, 

Washington D.C.: House of Representatives, Committee on Foreign Affairs, 8 Mayıs 2019, 52-53. 
44 Friedberg, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” 9. 
45 Friedberg, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” 54. 
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ABD’nin Çin’le bir arada yaşamaya devam ederken Çin’e nasıl meydan okuyacağı sorusuna 

cevap arayan bu iki isim, önerdikleri yaklaşımı ‘Felaketsiz rekabet’ (Competition without 

Catastrophe) olarak isimlendirmişlerdir. Onlara göre ABD, Çin’i değiştirmeden Çin ile bir 

arada yaşaması gerektiği gerçeğiyle yüzleşmeli ve Çin’e yönelik rekabetini dikkat ve tevazu ile 

sürdürmelidir. Bir arada yaşama, rekabeti, çözümlenmesi gereken bir sorun olarak değil; 

düzenlenmesi/kontrol edilmesi gereken bir süreç olarak görmektedir. Dolayısıyla ABD Çin’e 

hem meydan okumalı ancak aynı zamanda Çin ile bir arada yaşaması gerektiği bilinciyle 

hareket etmelidir.46  

‘Akıllı rekabet’ dışında göze çarpan bir başka isimlendirme ise kuşkusuz ‘stratejik rekabet’tir 

(Strategic Competition). Senato’nın Dış İlişkiler Komitesi’nin Mart 2021’deki bir oturumu 

“Advancing Effective US Policy for Strategic Competition with China in 21st Century” başlığı 

taşımakta ve söz konusu oturumda konuşmaya davet edilmiş uzmanlar, bu ifadeyi 

tanımlamaktadırlar.47 Buna ek olarak, bu çalışmada daha önce de ifade edildiği gibi Biden 

yönetiminin hem 2021’de Geçici Güvenlik Strateji Rehberi’nde hem de 2022 Ulusal Güvenlik 

Stratejisi’nde ABD- Çin ilişkileri ‘stratejik rekabet’ kavramı çerçevesinde açıklanmıştır. Sonuç 

olarak ABD’de yapılan tartışmalarda ABD’nin Çin’e yönelik stratejisinin dikkatli bir şekilde 

‘çevreleme’ kavramından ayrı tutulduğu, ancak sıklıkla ‘rekabet’ kavramıyla özdeşleştirildiği 

fark edilmektedir. İçerik olarak Çin’in yükselişini durdurma, Çin’i sınırlandırma ve Çin’e 

meydan okuma fikirlerini içerse de, bahsi geçen tartışmalarda neden özellikle ‘çevreleme’ 

isimlendirmesinden kaçınıldığı düşünülebilir. Tam da bu noktada, ABD’de Çin’e yönelik 

strateji tartışmalarında iki grubun varlığından bahsedilebilir.  

İlk gruba göre ‘çevreleme’ Soğuk Savaş anılarını hatırlatan, günümüz şartlarını anlamaya ve 

anlatmaya yetmeyen, bununla da kalmayıp, karşı tarafta alerjik bir tepki yaratan, toksik, 

yetersiz, eski moda bir kavramdır. Çin’i hem ekonomik hem de stratejik alanlarda çevrelemenin 

mümkün olmadığı bir dönemde çevreleme, hele ki yanlış uygulanırsa, karşı tarafı provoke 

etmekten öteye gidemez. Larson’ın belirttiği gibi, günümüzde Çin’e karşı oluşturulacak olan 

strateji eğer çevreleme olarak adlandırılacaksa bile, içeriğinin Soğuk Savaş döneminden farklı 

şekilde, çok daha olumlu pratiklere – Çin’le iş birliği gibi- odaklanması gerekir.48 Ki bu da onu 

çevrelemeden farklı bir strateji haline getirebilir. Kaldı ki bu görüşü savunanlara göre, Soğuk 

 
46Kurt M. Campbell ve Jake Sullivan, “Competition without Catastrophe: How America Can Both Challenge and 

Coexist with China.” Foreign Affairs (Eylül/Ekim 2019). 
47 US Senate, “Advancing Effective US Policy for Strategic Competition with China in 21st Century,” Washington 

D.C.: Senate, Committee on Foreign Relations, 17 Mart 2021. 
48 Welch Larson Deborah, “The Return of Containment,” Foreign Policy, 15 Ocak 2021. 
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Savaş’ın geri döndüğünü iddia edenlerin abartılmış korkuları bulunmaktadır. Çin’in yükseldiği 

bölge olan Asya’nın yekpare bir kimliğinin olmaması ve kendi içerisinde bir kuvvetler 

dengesine sahip olması, günümüz dünyasını Soğuk Savaş ortamından farklı kılmaktadır. Nye’ın 

özellikle belirttiği gibi, Çin bugün Asya’da artan ekonomik ve askeri nüfuzu ile komşularını 

korkutmaktan öteye gidememektedir. Çin’in Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Vietnam gibi 

bölge ülkeleriyle olumsuz ilişkileri içerisinde olması, Çin’in sadece Çin tarafından 

çevrelenebileceğini (“only China can contain China”) göstermektedir.49 Benzer şekilde 

Campbell da, Çin’in Asya’daki komşularını kendisiyle uyumlu politikalar izlemeye zorladığını, 

ancak Asya uluslarının iki büyük güç arasında tercih yapmaktansa, ABD ve Çin arasında gidip 

geldiklerini ve bu şekilde kendilerine manevra sahasını açtıklarını belirtmektedir.50 Zaten 

Campbell’a göre Asya ülkeleri, Çin ile kurdukları ve derecesi, niteliği, özü değişen ilişkiler 

nedeniyle kendi aralarında dört farklı gruba bölünebilir.51 Bu çeşitlilik bile, günümüzün Soğuk 

Savaş koşullarından farkını göstermektedir. Sonuç olarak bu görüşü savunanlara göre, 

Kennan’ın 1940’ların ortalarında SSCB’yi dizginlemek için ortaya koyduğu çevreleme 

stratejisi bugün Çin’e karşı işe yarayabilecek bir yaklaşım değildir.52  

ABD’de Çin’e yönelik strateji tartışmalarında kendini gösteren ikinci görüşe göre ise, bugün 

ABD, Soğuk Savaş dönemindekine çok benzer bir çıkmazla karşı karşıyadır. ABD eğer Çin’in 

yükselişine engel olamazsa, Çin’den rahatsız olan müttefik ve ortaklarının saygı ve güvenini 

kaybedecek; eğer Çin’i dizginlemeye yönelik apaçık adımlar atarsa da bu defa küresel 

dinamiklerdeki tansiyonu yükseltecek ve ortam iyice iki kutuplu bir sürece evrilecektir.53 Bu 

haliyle Soğuk Savaş dönemini hatırlatan günümüz dinamiklerinde, ABD açısından Çin’i 

çevrelemek yine mantıklı olabilir. Zira bu görüşe göre, II. Dünya Savaşı sonrasında 

Moskova’dan bildiren Kennan’ın savunduğu “çevreleme” stratejisinin, 40 yıl boyunca ABD dış 

politikasının temel stratejisi olarak kalabilmesinin en önemli nedeni, amaç netliğine ve araç 

esnekliğine sahip olmasıydı.  Brands’in belirttiği gibi, çevreleme, detaylı bir yol haritası 

olmaktan çok, ABD dış politikasının amacını hatırlatan ve ABD’li karar alıcılara da manevra 

alanı tanıyan bir çerçeveydi. Brands’e göre çevreleme, tam da bu özelliklerinden ötürü bugün 

ABD tarafından bu defa Çin’e karşı da uygulanabilir ve hatta uygulanmalıdır.54 Ne de olsa 

 
49 Nye, “Should China be ‘Contained?” 
50 Kurt Campbell, “How Asia Navigates the US-China Rivalry”,  The Struggle for Power: US-China Relations in 

the 21st Century içinde (67- 76), eds. Jonathan Price , Leah Bitounis (Washingon DC: The Aspen Institute, 2020), 

67. 
51 Campbell, “How Asia Navigates the US-China Rivalry”, 69. 
52 Sourabh Gupta, “Why Kennan’s Containment won’t work on China,” The Asia Times, 27 Ağustos 2022. 
53 Jin Kai, “The US, China and the Containment Trap,” The Diplomat, 30 Nisan 2014. 
54 Hal Brands, “Containment Can Work against China, too”, The Wall Street Journal, 3 Aralık 2021. 
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Kongre üyesi Engel’in vurguladığı gibi, ABD resmi belgelerinde sıklıkla telaffuz edilen ve 

önündeki sıfatı değişen “rekabet”, bir strateji değildir.55 Brands’in eklediği gibi, rekabet, sadece 

jeopolitik bir gerçektir.56 Dolayısıyla bu görüşü savunanlara göre resmi belgelerde yer alan 

‘akıllı rekabet’ ya da ‘stratejik rekabet’ gibi isimlendirmeler, ABD’nin Çin’e yönelik 

yaklaşımını tanımlamak için yeterli değildir. ABD’nin, amaçları net ve kapsamlı bir stratejiye 

ihtiyacı bulunmaktadır. Çevreleme bu anlamda iyi bir aday olarak ortaya çıkmaktadır.57 Hatta 

öyle ki Atlantic Council tarafından hazırlanan 2021 tarihli bir raporun başlığı dahi Soğuk 

Savaş’ın hayaletini günümüze kadar getirmektedir. Kennan’ın uzun telgrafına ithafen raporun 

başlığı “The Longer Telegram: Toward a New American China Strategy” olarak 

hazırlanmıştır.58  

Teixeira’nın belirttiği gibi, ABD’nin bugün Güney Çin Denizi’ndeki adımları, çevreleme 

stratejisi izlediğini göstermektedir. Zira ABD burada anlaşmazlıkları tarafların hepsine yararlı 

olacak şekilde değil, Çin’in nüfuzunu engelleyecek şekilde çözmeye çalışmaktadır.59 Bu açıdan 

bakıldığında, ABD’nin Çin’e yönelik stratejisi ne şekilde isimlendirilirse isimlendirilsin, en 

azından amacı itibarıyla Soğuk Savaş’ın çevreleme stratejisine benzediğini düşünülebilir. 

Böyle olmakla beraber, ABD’de Çin’e yönelik strateji konulu tartışmalar, ABD’nin Soğuk 

Savaş’tan çıkardığı birtakım derslerin olduğu ve Çin’e yönelik oluşturulan stratejide bu derslere 

dikkat edileceği izlenimi vermektedir. Başka bir ifadeyle adı ‘çevreleme’ olsun ya da olmasın, 

ABD’nin Çin’e yönelik yaklaşımında dikkat edilmesi gereken üç nokta bulunmaktadır. 

ABD’de siyasi çevrelerde yapılan tartışmalarda söz konusu üç noktanın düzenli şekilde 

gündeme geldiği fark edilmektedir. Bu üç noktanın aslında ABD’nin Soğuk Savaş’tan çıkardığı 

dersleri temsil ettiği düşünülebilir.  

Söz konusu üç noktanın ilki, Çin’e yönelik strateji uygulanırken, ABD’nin kendi değerlerinden 

vazgeçmemesi gerektiğidir. Dr. Friedberg’in Temsilciler Meclisi’nin ilgili komitesindeki bir 

oturumda belirttiği gibi, ABD, Çin’e karşı, gücünün en önemli kaynağı olan ‘açık toplum olma 

özelliğini kaybetmeden’ mücadele etmelidir.60 Biden yönetiminin hem 2021 Geçici Güvenlik 

Strateji Rehberi’nde hem de 2022 Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de benzer ifadelerin yer aldığı 

 
55 Engel, “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years”, 2. 
56 Brands, “Containment Can Work against China, too”. 
57 Michael Mandelbaum, “The New Containment Handling Russia, China and Iran.” Foreign Affairs (Mart/ Nisan 

2019). 
58 Atlantic Council, “The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy,” 2021, 

https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/the-longer-telegram/  
59 Victor Teixeira, “The United-States’ China Containment Strategy and the South China Sea Dispute,” Central 

European Journal of International and Security Studies 13, No:3, (2019): 166, 193. 
60 Friedberg. “Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” 53. 
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görülmektedir. Örneğin INSSG 2021’e göre, ABD, ekonomisini kurtarmak için kendi 

değerlerini feda etmeyecek; her zaman demokrasi ve insan hakları gibi değerlerini koruyacak 

ve savunacaktır. Aynı belge, ABD’nin Çin ile ilişkilerinin şekillenmesinde bu değerlerin 

ağırlığının da kayda değer olduğunu vurgulamakta, ABD’nin Hong Kong, Sincan ve Tibet’teki 

durumu takip edeceğini belirtmektedir.61 Aynı şekilde NSS 2022 de ABD’nin Şangay’ı, 

Sincan’daki insanlığa karşı suç ve soykırım, Tibet’teki insan hakları ihlalleri ve Hong Kong’un 

otonomi ve özgürlüklerini ihlal etme konularındaki istismarlardan sorumlu tuttuğunu 

belirtmektedir.62  

ABD’de Çin’e yönelik strateji tartışmalarında uzmanların dikkat çektikleri ikinci nokta, 

ABD’nin Çin ile askeri bir çatışmadan muhakkak kaçınması gerektiği; üçüncü nokta ise 

özellikle de küresel sorunlarla mücadele için Çin ile iş birliği kapısının mutlaka açık bırakılması 

gerektiğidir. Her iki nokta da hem Kongre tartışmalarında hem de Biden yönetimi tarafından 

ilan edilen güvenlik belgelerinde yer almaktadır. Örneğin Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 

Komitesi’nde konuşan Dr. Economy, ‘akıllı rekabet’ yaklaşımının iş birliğini içeren bir 

yaklaşım olduğunu belirtmiştir. Bu iş birliği, daha önce ilgili bölümde ifade edildiği gibi, sadece 

küresel sorunlarla mücadele için değil, ABD’nin Çin’i anlayabilmesi için de elzemdir.63 Aynı 

oturumda konuşma yapan Magsamen de, ABD’nin hem kendi değerlerini feda etmeden hem de 

kendini gereksiz askeri çatışmalara sürüklemeden, Çin ile rekabet etmesi gerektiğini 

vurgulamıştır.64 Esasında bu üç noktanın, yani ABD’nin değerlerinden vazgeçmemesi, askeri 

çatışmalardan kaçınması ve Çin ile iş birliği olasılığını göz ardı etmemesi, ABD’nin Soğuk 

Savaş’ın günahını çıkartma gayreti olarak görülmelidir. Zira ‘çevreleme’ stratejisi her ne kadar 

Kennan tarafından 1940’ların ikinci yarısında belirlenmiş olsa da, daha önceki bölümde ifade 

edildiği gibi, ilerleyen senelerde çevreleme stratejisi orijinalliğinden kopmuştu. Başka bir 

ifadeyle, çevreleme, Kennan’ın savunduğu şekliyle kalmayıp, ideolojik bir zırh giyerek ABD’yi 

esas hedefinden saptırabilmişti. Bu dönemde ABD’nin özellikle de savunduğu değerlerden 

sıyrılıp, komünizmle mücadele adına anti-demokratik hareketlere/ rejimlere destek verdiği, 

komünizmle mücadele amacının, SSCB’nin yayılmasını önleme amacının önüne geçtiği, 

böylece çevreleme stratejisinin ideolojik bir boyut kazandığı ve bu durumun ABD’nin hem dış 

hem de iç politikasını etkilediği hatırlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, uzmanların 

vurguladığı bu üç noktayı, ABD’nin Soğuk Savaş döneminden çıkardığı dersler olarak 

 
61 The White House, Interim National Security Strategic Guidance 2021, 20. 
62 The White House, 2022 US National Security Strategy, 24. 
63 Economy. “Statement: Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,” 5. 
64 Magsamen. “Statement: Smart Competition: Adapting US Strategy Toward China at 40 Years,”36. 
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değerlendirmek mümkündür. Hem INSSG 2021’de hem de NSS 2022’de söz konusu üç 

noktaya vurgu yapılması bu anlamda önemlidir.  

Gerçekten de INSSG 2021, ‘stratejik rekabet’in, Çin ile iş birliğini dışlamaması gerektiğini 

vurgulamıştır. İklim değişikliği, küresel sağlık sorunları ve silah kontrolü gibi küresel 

sorunlarla mücadelede bu iş birliğinin öneminin altını çizmiş ve eklemiştir: ‘Pekin ile pratik ve 

sonuç odaklı diplomasi yürütecek bu şekilde de yanlış algı ve yanlış hesap risklerini düşürmeye 

çalışacağız’.65 Benzer şekilde NSS 2022 de, ABD’nin genel olarak dünyaya ve özel olarak Çin 

ile olan ilişkilerine her zaman ‘stratejik rekabet’ perspektifinden bakmayacağını, dünya barışı, 

güvenliği ve refahı için ABD’nin yapıcı bir ajandaya sahip olacağını belirtmiştir.66 Çıkarların 

örtüştüğü konularda- ki bunlar küresel sorunlardır- ABD, Çin ile beraber çalışmaya hazırdır. 

Zira NSS 2022’ye göre, büyük güçlerden beklenen sorumluluk zaten budur.67 Başka bir 

ifadeyle, NSS 2022, ABD ve Çin arasındaki ekonomik, stratejik ve sosyo-kültürel farklara 

rağmen, bu farkların küresel sorunların çözümünde beraber çalışmalarına engel olmayacağının 

sözünü vermektedir.  

4. Çin’in çevrelenmeye olan tepkisi: Bir barışçıl var olma stratejisi mi yoksa bir karşı-çevreleme 

stratejisine doğru mu? 

Konu çevreleme olduğunda Çin’in bu kavrama bakışı ve bundan duyduğu rahatsızlık Soğuk 

Savaş Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. 1950’lerde Mao Zedong’un kuvvetleri anakara Çin’ini 

kontrolü altına aldıktan ve gözünü Kore Yarımadası’ndaki iç savaşa diktikten sonra kavram 

hayata geçirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1970’lere kadar geçen sürede ABD’nin 

Asya’daki çevreleme (wéi dǔ) politikasının ilk muhatabı Çin olmuştur.68 Günümüzde süregelen 

çevreleme tartışması, Soğuk Savaş’tan yarım kalan bir mesele olarak da önümüze çıkmaya 

devam etmektedir. Nixon’ın kararından bu yana ve 1990’larda ortaya çıkan Çin’in yükseliş 

trendi ile birlikte ABD’de, Çin’in uluslararası sisteme bütünleştirilmesi, bir grup tarafından 

‘yatıştırma’ ve ‘naiflik’ olarak nitelendirilmiştir.69 İşte tam da bu noktada çevrelemenin bir 

politika alışkanlığı ve aynı zamanda reaksiyon olduğu da fark edilmelidir. Henüz 2004 gibi 

erken bir tarihte dahi Zhang Wemnu, ABD’nin Çin’e Soğuk Savaş’ta benzeri bir çevrelemeyle 

 
65 The White House, Interim National Security Strategic Guidance 2021, 21. 
66 The White House, 2022 US National Security Strategy, 12. 
67 The White House, 2022 US National Security Strategy, 25. 
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yaklaşmasının ‘büyük bir hata’ olacağını söylemiştir.70 Hem Çinli asker ve politikacıların hem 

de akademisyenlerin altını çizdiği bu adı konmamış çevreleme korkusu yönünde Hu Jintao 

döneminde önlemler alınmaya başlamıştır. ABD Donanması, Asya-Pasifik bölgesinde kendini 

olası bir çevreleme politikasının uygulanması için ‘esas aktör’ ilan etmiştir.71 Çin, bu olası 

zorlayıcı çevrelenme girişimine karşı deniz yollarını ve Çin çıkarlarını ön plana çıkaracak güçlü 

bir ordu modernizasyonuyla yanıt vermiştir. Son yıllarda bu durum daha da kötü bir hale almış 

ve zorlayıcı çevrelenme anlayışından, bir tam (Soğuk Savaş benzeri) neo-çevrelenmeye geçiş 

emareleri görülmektedir. Çin klasik yükselen güçler misali, kendini artan bir şekilde stratejik 

ve askeri çevrelenme altında bulurken, son yıllarda bu çevrelenme hissinin ekonomik ve sosyo-

kültürel boyutu da belirginleşmeye başlamıştır. 2022 yılında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 

Hua Chunying, ABD’yi kendini ‘ahlaki bir hâkim’ olarak gördüğünü ve ‘öteki ülkelere baskı 

ve çevrelenme yoluyla zorbalık uygulamakla’ suçlamıştır.72  

Tüm bu artan çevreleme tartışmalarının ışığının altında Çin dış ve güvenlik Politikası da kendisi 

için iki ayrı güzergâhı tartışmaktadır. Bunlardan ilki tüm yükselen güçler gibi artan 

askeri/diplomatik ve ekonomik kuvvetle ABD’nin ortaya koyduğu ‘zorlayıcı çevreleme’ye aynı 

şekilde zorlayıcı olarak yanıt vermektir. Son yıllarda Çin’in milliyetçilikle birleşerek ortaya 

koyduğu ‘ofansif realist’ anlayış ‘Pekin’i koşullar elverdikçe çıkarlarını nerede olursa olsun 

takip etme’ye yöneltmektedir.73 2013’te Güney ve Doğu Çin Denizleri’nde yaşanan 

gerginlikler, Pekin’in Obama döneminde artan ‘Asya’ya Öncelik’ (Pivot to Asia) politikasının 

getirdiği çevreleme korkusuna verilen doğrudan bir yanıt olarak da okunabilir. Bu dönemde 

Çin’de daha güçlü bir ordu ve gerekirse ‘Kurt Savaşçı Diplomasisi’ (Wolf Warrior Diplomacy) 

gibi zorlayıcı kavramlar öne çıkmıştır. 2020 yılında Çin Savunma Bakanlığı, ABD’yi ‘dünya 

barışına yönelik en büyük tehdit’ ilan etmiştir.74 2022 yılında ise ABD Temsilciler Meclisi 

Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaretin ardından Çin, ABD Ordusu ile doğrudan 
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of China] 6 (2004), 29. 
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Donanması, 2020), 13. 
72 “Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on August 5,” Çin Dışişleri 

Bakanlığı, 2022. Son düzenlenme: 5 Ağustos 2022, 
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73 Yan Xuetong, Guoji zhengzhi yu Zhongguo (Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2005) ; Feng Zhang, “Confucian 
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74 “Chinese military calls US biggest threat to world peace,” AP News, 13 Eylül 2020. 
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olan iletişimini ve bazı ortaklıklarını sonlandırma kararı almıştır.75 Tüm bu yeni gelişmeler 

ABD’de tartışılan çevreleme söyleminin Çin’de doğrudan yanıt bulduğunu ve iki ülkenin 

‘zorlayıcı çevreleme ve karşı çevreleme’ yönünde ilerlediğinin emareleridir. Yine de zorlayıcı 

karşı çevreleme söylemine rağmen Çin’de de halen dağınık ve zayıf olsa da farklı politika 

sesleri ve tavsiyeleri vardır.  

Bunlardan biri Konfüçyen geleneklere dayanan ‘Kapsayıcı İlişkicilik’tir (Inclusive 

Relationalism). Bu kavram ‘pratik olarak ülkeler arası uyum ve yardımlaşma’yı savunurken, 

ahlaki felsefe olarak da ‘kar maksimizasyonuna dayanmayan insanlık temelli bir anlayış’a 

dayanır.76 Bu düşünceye göre Pekin yönetimi Batı’da yarattığı hırslı yükseliş anlayışını 

kırabilirse, endişe duyduğu çevrelenme korkusundan kurtulabilir. Çin Devlet Başkanı Xi 

Jinping’in ortaya attığı ‘ortak kader topluluğu’ kavramı da sahip olduğu ‘kazan-kazan’ temelli 

mesaj ile bu düşüncenin hala Çin resmi söyleminde yer aldığını kanıtlamıştır.77 Bu düşünce 

Deng Xiaoping’in geride kalma politikalarından bu yana Çin’deki varlığını sürdürmektedir. 

Thomas Pedersen de Asya’daki Çin yükselişini bir ‘güç takımyıldızı’ (power constellation) 

olarak tanımlamıştır. Buna göre Çin yükselirken bir şekilde çevresindeki ‘diğer ülkelerinde 

rızasını alacak ve ABD ile bir çeşit ortak hegemonyaya girecektir’.78 Ancak tüm bu tartışmalara 

rağmen stratejik ve askeri çevrelenme korkusu, bunun getirdiği politik alışkanlıkla birlikte 

ikinci görüşü bastırmaktadır. Ancak bu bölümde görülecektir ki Pekin yönetimi ikinci yolu da 

karşı çevreleme stratejisini aktif olarak kullanmaktadır. 

Çin açısından, Çin’in stratejik ve askeri olarak çevrelenmesi (ve tabi ki bunun korkusu) Soğuk 

Savaş’tan bu yana süregelmektedir. Çin yönetiminin bu endişesi coğrafi sebeplere kadar 

uzanmaktadır. Bu da bu çekincenin daha da kalıcı ve içselleştirilmiş olmasına neden olmaktadır. 

ABD’nin Asya-Pasifik Stratejisi, Çin’i coğrafi olarak çevreleyen Birinci ve İkinci Ada Zinciri 

Stratejilerine dayanmaktadır. Ada zinciri stratejileri, Çin askeri ve politik gücünün Batı 

Pasifik’ten çıkıp Doğu Pasifik’e uzanmasına engel olan coğrafi bir engel olarak 

görülmektedir.79 Bu bağlamda ABD, bu ada zincirlerini oluşturan ada ülkelerinin 

silahlandırılması, üsler açılması veya en azından tarafsızlıklarının sağlanması konusunda çaba 
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göstermektedir. Huang Yingxu, kendilerini çevreleyen ada zinciri için ‘Çin’i çevrelemek ve 

sınırlamak için olan bir çevreleme yayı’ olarak tanımlamıştır.80 ABD Başkanı Obama 

döneminde başlayan Asya’ya Öncelik stratejisinin ardından Çin kendi güvenlik önlemleri 

kapsamında Güney Çin Denizi’nde yapay adalar, etkili füzeler ve stratejik gerekliliğindeki 

boşluklara rağmen uçak gemileri inşa etmeye başlamıştır. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bu 

modernizasyon hedefini ‘savaşları kazanabilecek bir ordu kurmak’ olarak nitelendirmiştir.81 Bu 

gelişmeler Çin’in kendisine yönelik çevreleme tehdidine karşı, artan bir şekilde ‘zorlayıcı karşı 

çevreleme’ gösterdiği gerçeğidir. ABD de Çin’in artan askeri gücüne karşı QUAD ve AUKUS 

gibi yeni bölgesel ittifaklar kurmuştur. Bu girişim Pekin’deki stratejik çevrelenme endişesini 

daha da ciddi bir hale getirmiştir. ÇKP’ye yakın bir yayın olan Global Times, ABD’nin kurduğu 

QUAD İnisiyatifi’ni ‘demokratik rejimlerin Çin’i çevrelemek adına kurduğu kötü niyetli bir 

çete’ olarak nitelendirmiştir.82 Tüm bu girişimler Çin’in zorlayıcı karşı-çevreleme görüşünün 

de güç kazanmasını sağlamıştır. 2020 yılında Çin Hava Kuvvetleri’nin yayınladığı bir videoda, 

Çin bombardıman uçaklarının, ABD çevrelemesinin merkezi olan ‘Guam Adası’nı hedef aldığı’ 

görülmüştür.83 2022 yılında ABD ve Çin arasında artan Tayvan gerginliğinde de çevreleme 

politikasının geleceği ve Çin üzerindeki etkisi büyük bir rol oynamıştır. Çin Dışişleri Bakanı 

Wang Yi, ABD’nin Çin’i çevrelemek için Tayvan’ı kullanmaktan vazgeçmesini söylemiş ve 

meselenin bir iç mesele olduğunun altını çizmiştir.84  

Zorlayıcı karşı çevreleme sadece salt askeri stratejik olarak değil, diplomatik ve ekonomik 

yardım gibi alanlarda gittikçe kendini göstermektedir. Çin, ABD’nin artan çevreleme 

girişimlerine karşı Rusya ile hızlanan bir şekilde askeri, ekonomik ve kültürel bir ortaklık 

kurmaktadır.85 2022 yılında Rusya’yı git gide uluslararası sistemde radikal bir pozisyona 

taşıyan Ukrayna’nın işgal girişimi, bu ortaklığın Pekin’de sorgulanmasına yol açmıştır. Ancak 

tüm bu sorunlara rağmen Çin-Rus ortaklığı yoluna devam ediyor gibi görünmektedir. Eylül 

2022’de sekiz Rus ve Çin gemisi Alaska açıklarında bir ‘seyrüsefer özgürlüğü operasyonu’ 
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gerçekleştirmiş ve bu ortaklığın Çin’in çevreleme korkusuna karşı bir yanıt teşkil ettiği ortaya 

çıkmıştır.86  

Sadece Rusya ile değil, Pekin Yönetimi dış politikasının ikinci yönü olan kapsayıcı ilişkicilik 

ayağını da kullanmaya devam etmektedir. Yu Lei ve Sophia Sui, son dönemde Çin’in Pasifik 

Ada Devletleri (PIC)’leri ile kurduğu stratejik ortaklıkları ‘Çin’in çevrelemeye yanıtı’ olarak 

tanımlamıştır.87 Gerçekten de bu ortaklıkların Solomon Adaları’nda gösterdiği başarı ABD’de 

büyük bir şok etkisi yaratmıştır. İkinci Ada Zinciri içerisinde yer alan takımada Çin ile stratejik 

ortaklık imzaladıktan sonra ‘tüm savaş gemilerinin ülke limanlarına girmesini yasaklayarak’, 

ABD Donanması’na büyük bir engel oluşturmuştur.88 Her ne kadar Kuşak Yol Projesi de benzer 

bir amaç içerdiyse de COVID-19 pandemisi sonrası gelişen ekonomik kriz, bu projenin 

çekiciliğinde geçici bir zayıflamaya yol açmıştır. Tüm bu kapsayıcı ve kazan-kazan diplomatik 

hamlelere rağmen Pekin, zorlayıcı diplomasiyi de sıklıkla kullanmaktadır. Bu bağlamda 

Palau’nun Tayvan ile olan ilişkilerinden dolayı adayla ticaret ve turizm ilişkilerini dondurmuş, 

Litvanya’ya yönelik bir hayvancılık ürünü ambargosu koymuştur.89 Yine Tayvan’a karşı Dünya 

Sağlık Örgütü gibi uluslararası organizasyonlarda da kurt savaşçı diplomasisi uygulamaya ve 

Çin’e karşı çevreleme stratejisine destek olan ülkelere karşı zorlayıcı karşı çevrelemeyi 

diplomatik olarak uygulamaya devam etmektedir. Son olarak Elon Musk’a ait Starlink’in 

Ukrayna’da ve İran’da sağladığı internet hizmetinin ardından Çin, Tesla şirketinin Pekin’e olan 

bağımlılığını hatırlatmış ve Musk’tan uydu hizmetinin Çin’e sağlanmaması için söz almıştır.90 

Bu durum Çin’in zorlayıcı diplomasisinin yalnızca siyasi alanda değil, ekonomik ve şirket 

seviyesinde de çalıştığını göstermiştir. 

Joseph Nye, Sovyet tarzı bir ekonomik çevrelemenin Çin için ‘ABD ile olan ticaret ilişkileri ve 

küresel sistemle olan karşılıklı bağlılığı’ nedeniyle uygulanamaz olduğunu ifade etmiştir.91 

Benzer bir uyarıyı da Ikenberry yapmıştır. Ikenberry, ABD çevrelemesinin Çin’i ‘sınırladığı 
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kadar dünya sistemine entegrasyonunu da sürdürmesi gerektiğini’ ortaya atmıştır.92 Gerçekten 

de bu düşünceyle uygun olarak ABD Başkanı Trump’ın Ticaret Savaşı beklendiği gibi Soğuk 

Savaş tarzı bir çevrelemeye dönüşmemiştir. ABD’nin ekonomik çevreleme anlayışı Dong Jung 

Kim’in altını çizdiği ‘bileşik çevreleme’ (compound containment) kavramıyla kesişmektedir. 

Kim bileşik çevrelemeyi egemen gücün, yükselen gücün materyal kabiliyetlerini sınırlandırmak 

için ekonomik gücünü askeri güçle birlikte kullanması olarak tanımlar.93  

Çin’de Sovyetler’den farklı olarak karşılaştığı bileşik çevrelemeyle mücadele etmek adına 

Sovyetler’den daha açık bir ekonomik karşı çevreleme kullanmıştır. 2000’lerin başından bu 

yana Çin ortaya attığı Asya Kalkınma Bankası (AIIB) ve Kuşak Yol İnisiyatifi (KYİ) gibi 

ekonomik planlarla, ekonomik gücünü de ABD’nin ortaya koyduğu stratejik çevrelemeyle 

mücadeleye ayırmıştır. Çin, ekonomik yardımı ‘ülkenin uluslararası imajını iyileştirmek’ ve 

‘uluslararası sistemin yönetişim koşullarını (kendine göre daha fazla) iyileştirmek’ olarak ifade 

etmiştir.94 Bu kapsamda Çin, çevreleme politikasını delecek şekilde Myanmar, Pakistan, Orta 

Asya, Türkiye, Afrika, Balkanlar ve Rusya gibi ülkelerde yoğun ekonomik faaliyet 

göstermektedir.  

ABD ise buna tamamen farklı yaklaşmaktadır. Savunma Bakanlığı’nın 2019’da yayımlanan bir 

raporu Çin’in KYİ’daki amaçları konusunda ‘endişeleri ve şüpheleri’ olduğunu ifade etmiştir.95 

Başkan Trump’ın ticaret savaşının başarısı tartışılsa da ve bazı konularda geri adım atılsa da, 

Başkan Biden da bu sürecin kısmi olarak süreceğini göstermiştir. Başkan Biden, 2021 G7 

Zirvesi’nde, Batı ülkelerinin ‘daha şeffaf ve tekelleşmeye karşı bir ekonomi yönetişimi 

geliştirmesi gerektiği ve Çin’in de buna ortak olması gerektiği’ni söylemiştir.96 Tüm bu 

gelişmeler Çin ve ABD’nin, Soğuk Savaş benzeri tam bir ekonomik çevreleme yolunda 

olmadığını ortaya koymuştur.  

Ancak ABD’nin Huawei gibi Çinli teknoloji firmalarına uyguladığı yaptırımlar ve baskı, 

Washington’ın ekonomik alandaki ‘bileşik çevreleme’ girişiminin bir işareti olarak 

görülmelidir. Bu kapsamda bazı NATO ülkeleri Huawei ve ZTE gibi Çinli telekomünikasyon 
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firmalarını ülkelerinin alt yapısında çalışmaktan men etmiştir.97 Yalnızca alt yapı hizmetlerinde 

değil, ABD ve Çin rekabeti, ciddi bir mikroçip krizine de yol açmıştır. People’s Daily gazetesi 

ABD’nin Çin’e mikroçip ihracına kısıtlama koymasını ‘Çin’in teknoloji sektörüne yönelik bir 

çevreleme’ olarak nitelendirmiştir.98 Sadece telekomünikasyon alanında değil, ABD ve 

çevreleme politikasına katılan ülkelerin, QUAD ve benzeri koalisyonlar aracılığıyla kritik 

endüstrilerin korunması alanında Çin ile içinde bulundukları rekabet ortadadır. Çin bu 

kapsamdaki çevrelenmeye yanıt olarak aynı alandaki şirketlerin Çin pazarındaki 

operasyonlarını sınırlayan bir ‘Yabancı Yaptırımlar Karşıtı Yasa’ çıkartmış ve bunun 

‘ekonomik çevrelenmeye bir yanıt’ olduğunun altını çizmiştir.99 Yine bu bağlamda Çin dış 

politikasının ‘kapsayıcı ilişkicilik’ tarafı kullanılmaya devam edilmiştir. Joseph Nye ABD’nin 

günümüz çevreleme politikasının ‘üç boyutlu olduğunu’, ekonomik olarak dünyanın artık çok 

kutuplu olduğunu, dolayısıyla Soğuk Savaş’a benzemediğini ifade etmiştir.100 Çinli şirketler 

artan bir şekilde Balkanlar’da, Türkiye’de, Afrika’da, Asya’nın belli ülkelerinde, Rusya’da ve 

Orta Asya’da büyük işler almaya devam etmektedir. Bu duruş Çin’in de SSCB gibi ekonomik 

alanda geri durmayacağını ve dünyanın üç boyutlu/çok kutuplu olduğuna inandığını 

göstermektedir.  

Özellikle Başkan Trump döneminde atılan ve halen Biden Yönetimi tarafından da devam 

ettirilen girişimlerden biri çevreleme stratejisinin sosyo-kültürel ve hatta ideolojik bir noktaya 

taşınmasıdır. Zira daha önceki bölümde ifade edildiği gibi, ABD açısından Çin, sadece 

ekonomik ve stratejik değil; aynı zamanda sosyo-kültürel bir rakiptir. Böyle bir girişim Soğuk 

Savaş ve benzeri aşırıcı bir neo-çevrelenme için oldukça önemli bir unsurdur. ABD açısından 

otokratik ve sosyalist bir Çin anlayışı, Soğuk Savaş benzeri bir ideolojik/kültürel ayrışmanın 

yaratılmasında kritiktir ve bu kapsamda siyasal destek sağlamak açısından da önemlidir. Ancak 

Joseph Nye, bu konuda da bir eleştiri getirmiş ve mevcut Çin’in Sovyetler gibi ideolojik bir 

tehdit olmadığını ve var olan karşılıklı bağımlılık (interdependence) nedeniyle çevrelemenin 

uygun bir alternatif olmadığını iddia etmiştir. Tüm bunlara rağmen, ABD’nin Çin’e yönelik 

sosyo-kültürel ve ideolojik şüphesi artmaktadır. Örneğin, ABD’nin 2022 Asya-Pasifik Stratejisi 

‘kıtada demokratik değerlerin güçlendirilmesi adına ittifaklar yapmayı’ hedeflemiştir.101 Bu 
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bağlamda görülmektedir ki ABD resmi çevreleri, her ne kadar bunu doğrudan telaffuz etmeseler 

de, çevreleme stratejisinin sosyo-kültürel ve ideolojik kısmı üzerine de çalışmaktadır. Sadece 

söylem anlamında değil, ABD eylemsel olarak da Çin’i sosyo-kültürel bir rakip olarak 

gördüğünü, aldığı çeşitli kararlarla kanıtlamaktadır. 2020’de gerçekleştirilen bir Kongre 

soruşturmasının ardından ABD’de Çince eğitimi veren Konfüçyüs Enstitüleri ‘kötü niyetli 

aktör’ ilan edilmiş ve Başkan Biden, halefinin Çinli öğrencilere getirdiği vize sınırlaması 

uygulamasını devam ettirmiştir.102  

Global Times, Washington’ın Konfüçyüs Enstitülerine yönelik getirdiği sınırlamaları ‘Çin ve 

ABD arasındaki dostluk girişimlerine bir saldırı’ olarak nitelendirmiştir.103 Daha önceki 

paragraflarda da görüldüğü gibi ABD’nin Tayvan demokrasisine verdiği destek ve demokratik 

ülkeleri bir araya toplayan QUAD girişimi de Çin’in ideolojik çevrelenme korkularını 

arttırmıştır. Yine aynı gazete ABD’nin Çinli öğrencilere yönelik tavrı içinde ‘Çin Karşıtı 

Sendromun korkusu, anksiyetesi ve güven eksikliği’ olarak nitelendirmiştir.104 Pekin’in 

ABD’nin ideolojik ve sosyo-kültürel bir çevrelemesine yönelik esas endişesini ise Sincan 

Uygur Türkleri konusunda yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda yaşamaktadır. Çin’in BM 

Temsilcisi Chen Xu, Sincan BM İnsan Hakları Konseyi Raporu ve ABD’nin bu konudaki 

suçlamalarının ardından, bu raporu ‘Çin’i gelişimini çevrelemek ve Sincan’daki istikrarı 

baltalamaya yönelik bir girişim’ olarak nitelendirmiştir.105  

Tüm bu gelişmelerin ışığı altında Çin sosyo-kültürel ve ideolojik çevrelenme hissiyle mücadele 

etmek için de zorlayıcı karşı çevreleme ve kapsayıcı ilişkicilik yöntemlerinin bir karışımını 

kullanmaktadır. Tayvan ve Hong Kong’daki demokrasi isteklerine ve bunu destekleyen 

ülkelere yönelik olarak ‘kurt savaşçı diplomasisini’ kullanırken, bunlara destek vermeyen 

ülkelere ekonomik yardım sağlamayı sürdürmektedir. Örneğin, her ikisi de Kuşak Yol 

Projesi’nin üyesi olan Macaristan ve Yunanistan, Avrupa Birliği’nin Sincan’daki insan hakları 

ihlallerini kınamak için getirdiği teklifi veto etmiştir.106 Yine benzer bir şekilde Çin ile derin 
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103 Global Times, “Confucius Institute crackdown shows declining US confidence”. 
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ekonomik ilişkileri bulunan Orta Asya ülkeleri de, Sincan’da yaşayan etnik azınlık halklarına 

sahip olmalarına ve içeriden gelen tepkilere rağmen Çin’i açık olarak kınamaktan 

çekinmektedir.107 Çin aynı şekilde Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da yoğun olarak öğrenci 

göndermeye devam etmektedir. Özellikle de, 1992 yılında Çin, Rusya ile bir kültür anlaşması 

imzalamış ve bu ülkeye gönderdiği öğrencilerin sayısında ve üniversiteler arasındaki bilim ve 

teknoloji paylaşımında ciddi bir artış görülmüştür.108 Bugün Kuzey Kutbu araştırmalarından 

bilim ve teknolojiye kadar Çin ve Rusya birçok üniversite ortaklığına sahiptir. Pekin Yönetimi 

benzer anlaşmalar ve ortaklıklar yaratmaya da devam etmektedir. Sadece eğitim alanında değil, 

Çin sahip olduğu tarih ve medeniyet anlayışını da bir ‘yumuşak güç’ aracına çevirmeye 

çalışmaktadır. Örneğin, ABD’deki gerilemeye rağmen Çin, Balkanlar’da 19 Konfüçyüs 

Enstitüsü açmış ve 2018 yılında sadece Romanya’da 10 bin öğrenciye Çince öğretmiştir.109 Bu 

bağlamda Çin’in kapsayıcı ilişkicilik kavramını kullanarak ideolojik çevrelenmeye karşı ortaya 

koyduğu karşı çevreleme girişimi açıkça ortada durmaktadır. 

*** 

Çin’in ABD’nin çevreleme politikasına yönelik olan tutumu ,Washington’ın dahi bu politikanın 

türüne henüz karar veremediği göz önüne alındığında, ne Soğuk Savaş tarzı neo-çevrelemeyi 

ne de daha önceki örneklerdeki zorlayıcı çevreleme anlayışını yansıtmaktadır. Bu noktada 

özellikle de ABD’nin cevaplaması gereken önemli bir soru vardır. Jimmy Chien tarafından dile 

getirilen soru, ‘ABD’nin esas rekabetinin bir yükselen güç ve medeniyet olan Çin ile mi olduğu 

yoksa sadece Çin Komünist Partisi ile mi olduğudur’.110 Çin Komünist Partisi artan milliyetçi 

yaklaşımı ile, ABD tarafından çevrelenme tehdidi algısını, Çin medeniyetinin ve ulusunun 

tehdit edilmesiyle harmanlamaktadır. Washington bu soruya henüz cevap vermezken, bu durum 

klasik yükselen güce karşı zorlayıcı çevreleme ve Soğuk Savaş tarzı ideolojik ve aşırıcı tam 

çevrelemenin birlikte ilerlemesine yol açmaktadır. Bu bağlamda şu anki çevrelemeyi neo-klasik 

bir çevreleme olarak tanımlamakta fayda vardır. 

Neo-klasik çevrelenme perspektifinden bakıldığında Çin’in, ABD’ye verdiği yanıt olan karşı 

çevreleme anlayışının da hem önceki yükselen güçlerden hem de Sovyetler’den farklı olduğu 

görülmektedir. Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ma Zhaoxu, Başkan Xi tarafından yönetilen 
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kurt savaşçı diplomasisinin Çin’in mücadeleci karakterini yansıttığını ve çevrelemeye karşı 

gerekli bir yanıt olduğunun altını çizmiştir.111 Benzer bir şekilde Çin’in yükselen askeri 

kapasitesi de Pekin’in gerekirse çevrelemeyi zorlu olarak delmeye çalışabileceğini 

göstermektedir. Bu durum Soğuk Savaş neo-çevrelenmesindeki gibi Çin’in kendine yeten bir 

ekonomiye dayanıp, nükleer silahlarla kendini sınırlandırmayacağını ortaya koymaktadır. 

Çin’in sürekli başvurduğu kapsayıcı ilişkicilik ve bunun getirdiği karşılıklı bağımlılık, Nye’ın 

da ifade ettiği gibi Soğuk Savaş’taki haliyle çevrelemenin başarılı olamayacağını ortaya 

koymaktadır. Duan Xiaolin ise Çin’de artan milliyetçi söyleme karşın, bu söylemin ÇKP’nin 

dış politikasını tamamen değiştirmeyeceğini ve partinin bir şekilde bu söylemi kontrol altında 

tutacağını ifade etmiştir.112 Ancak zorlayıcı karşı çevrelemenin, yükselen güçlerde artan 

milliyetçilik akımıyla doğrudan bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Çin Komünist Partisi’nin 

XX. Parti Kongresi’nde Xi Jinping konuşmasında önceki Kongre’lerden farklı olarak ‘işbirliği’ 

ve kalkınma terimlerinin yerine artan bir şekilde ‘güvenlik’ ve ‘askeriye’ terimlerini 

kullanmıştır.113 Bu da Çin’de son dönemde değişen bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda Çin’in karşı çevrelemesi de, ABD’nin tartışılmakta olan çevreleme stratejisi kadar 

hibrittir ve halen gelişim aşamasındadır.  

Yine de bu çalışmanın da gösterdiği gibi, son yıllarda artan çevreleme retoriği, bunun ABD ve 

Çin arasında ciddi bir sorun yaratan bir politika alışkanlığı olduğunu göstermiştir. Mao 

Weizhun, ABD’nin telaffuz etmese de, günün sonunda uyguladığı çevreleme yaklaşımının 

Çin’i saldırgan göstermeye yönelik bir ‘tuzak’ olduğunu ve Çin’in bundan kaçınması 

gerektiğini ifade etmiştir.114 Gerçekten de ABD’nin benimsediği ‘Asya’ya Öncelik’ 

yaklaşımının ardından Çin’in attığı adımlar, Asya’daki çevrelenme çerçevesini daha da 

sağlamlaştırmıştır. Son Tayvan krizi, durumun geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça 

önemli bir örnektir. Yükselen ve egemen güç rekabetinde çevreleme özellikle ciddi riskler 

ihtiva etmektedir. Öncelikle Soğuk Savaş tarzı bir çevrelemenin Çin’de ‘stratejik bir köşeye 

sıkışma’ (encirclement) hissiyatı yaratabileceğini unutmamak gerekir.115 Çin’in ve ABD’nin 
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üzerinde çalıştığı son teknoloji ve uzun menzilli silahların hem savunma hem de saldırı için 

kullanılabileceği göz önüne alındığında, böyle bir çevrelemenin stratejik istikrarı tehlikeye 

atarak, bir güvensizlik sarmalı yaratabileceği ortadadır. Özellikle de deniz temelli stratejik 

çevreleme ve stratejik köşeye sıkışmalarda, yükselen güçlerin egemen güçlere ve onun 

müttefiklerine karşı güç kullanmaya daha meyilli olduğu da görülmektedir.116 Sadece askeri 

olarak değil, politik olarak da çevrelemenin olumsuz yönleri vardır. Bu bağlamda çevreleme 

kavramı, hem ABD’de hem de Çin’de Soğuk Savaş’tan bu yana güvensizliği arttırmaktadır.117 

Daha önce birçok kez ifade edildiği gibi, Joseph Nye Soğuk Savaş tarzı bir neo-çevrelemenin 

iki ülke ve dünya için kötü olacağını ifade etmektedir. Kendisine göre, artan rekabet ve 

gerginlik, iklim değişikliği ve COVID sonrası ekonomik toparlanma gibi meselelerin çözümsüz 

kalmasına yol açabilir.118 2022’de Çin’in Tayvan krizi sonrası ABD ile olan iklim ortaklığını 

bitirmesi bu konuda doğrudan bir örnektir. Bu kriz, diğer ülkeler açısından da, başlarda 

rekabetçi bir dış yardım ortamı yaratacak olsa da, zamanla ülkelerin taraf olmak zorunda 

kalacağı gergin bir ortam oluşturacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ABD’nin büyük 

stratejisini yeniden tanımlaması ve çevrelemeden ne anladığını net olarak ifade etmesi 

gerekliliğinin ortaya çıktığıdır. Yine tüm gerginliklere rağmen, iki ülke arasında en azından 

askeri ve stratejik düzeyde bir iletişimin sürdürülmesi, belirsiz ve zorlayıcı çevreleme 

anlayışının çatışmaya evrilmemesi adına büyük önem arz etmektedir. Kasım 2022’de 

Endonezya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Başkan Biden ve Xi Jinping’in bir araya gelmesi 

bu gerekliliği net bir şekilde göstermiştir. İki lider Tayvan’da yaşanan son krizin ardından iptal 

edilen iklim müzakerelerinin devam etmesinin sinyalini vermiş ve peşinden askeri seviyede bir 

görüşme için çalışmalar başlamıştır.119 Bu noktada Çin’e düşen, kendi ortaya attığı ‘sorumlu 

büyük güç’ kavramını yeniden hatırlaması ve attığı her zorlayıcı karşı çevreleme adımının, Mao 

Weizhun’un dediği gibi kendisine yönelik bir tuzaktan öteye geçmeyeceğinin farkına 

varmasıdır.  
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5. Sonuç 

Son yıllarda Çin’in yükselen gücü ve ABD’nin buna yönelik artan endişesi ‘çevreleme’ 

kavramının yeniden akademik ve siyasi tartışmalarda yükselmesine sebep olmuştur. Bu 

tartışma, ABD-Çin ilişkilerine doğrudan yansıdığı gibi; uygulanan politika ve alınan askeri 

kararları da etkilemektedir. Tüm bunlara rağmen iki ülkenin de bu stratejiyi ve buna yönelik 

karşı stratejisini net olarak tanımlamaması, var olan durumu daha da zorlaştırmaktadır. 

ABD siyasi çevreleri, artan bir şekilde Çin’in stratejik, ekonomik ve sosyo-kültürel olarak 

yükseldiğinin farkına varmakta ve hazırlanan resmi belgelerde buna yönelik tutumunu ifade 

etmektedir. Her ne kadar Washington’da çevrelemeye yönelik tutum, hem destekleyenlerin 

hem de karşıtlarının olduğu karmaşık bir hal alsa da, ABD tarafından atılan adımlar Çin’deki 

çevrelenme hissiyatını desteklemektedir. ABD resmi belgelerinde çevreleme kavramı hiç 

kullanılmamış ve bunun yerine ‘stratejik rekabet’ gibi kavramlar kullanılmış; Kongre’de 

yapılan tartışmalarda da benzer şekilde ABD’nin Çin’e yönelik stratejisi, çevreleme olarak 

nitelendirilmemiş, ‘akıllı rekabet’ gibi yeni isimlendirmeler tercih edilmiştir. Ancak Dışişleri 

Bakanlığı ve Pentagon tarafından ciddi olarak yürütülen QUAD ve AUKUS gibi girişimler ile 

ABD Ordusu’nun artan ön konuşlandırmaları, Çin tarafından olumsuz karşılanmıştır. Başka bir 

ifadeyle,  ABD yönetimleri her ne kadar ‘çevreleme’yi telaffuz etmeseler de, ABD’nin 

adımları, Çin tarafında çevrelenmişlik hissini tetiklemektedir. 

ABD’nin deklare edilmemiş çevreleme yaklaşımına karşı Çin resmi yetkilileri, artan bir şekilde 

‘çevreleme’ kavramını telaffuz etmektedir. Xi Jinping ile artan zorlayıcı karşı çevreleme 

adımları ve yükselen Kurt Savaşçı Diplomasisi, çevrelenmişlik hissinin politik bir karşılık 

bulduğunu göstermektedir. Tüm bunlara rağmen Çin, tamamen askeri ve zorlayıcı yollara 

başvurmamış ve ‘kapsayıcı ilişkicilik’ gibi kavramları kullanmayı sürdürmüştür. Ancak Çin’in 

çevrele(n)me görüşünü, hem artan ABD askeri gücü hem de Çin’in kendi askeri gücüne 

odaklanarak yorumlamakta yarar vardır. ABD’nin çevrelemeye yönelik çekingen söylemlerine 

rağmen Çin, Washington’ın artan askeri gücünü bu yönde okumaktadır.  

Bu da bizi eski bir Çin atasözüne götürmektedir; ‘bir dağda iki kaplan olamaz’ (yi shan burong 

er hu). İçinde bulunduğumuz dönem her iki ülkenin de iki kaplanın tek bir dağda yaşayıp 

yaşayamayacağını öğreneceği bir dönem olacaktır. Bu bağlamda, neo-klasik çevreleme hala 

gelişmekte olan bir kavramdır. Ayrıca neo-klasik çevreleme, XXI. yüzyıl dünyasında, yeni 

güvenlik ve konvansiyonel güvenlik arasındaki tartışmalarda sonuç belirleyici bir kavram 

olacaktır. Bu kavramın, dünyanın geleceğine olan etkisinin hesaplanması sadece kavramın 
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tanımlanmasında değil; hem ABD’nin hem de Çin’in büyük stratejilerinin, askeri stratejilerinin 

ve politikalarının yeniden tanımlanmasında yatmaktadır. 
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