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GİRİŞ
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile Japonya ilişkilerinde, kökleri tarihte yatmakla beraber
günümüz ekonomik-stratejik değerlendirmelerinden beslenen sorun alanları bulunmaktadır.
Zengin balıkçılık potansiyeli ve doğal kaynaklara sahip Doğu Çin Denizi iki ülke arasındaki
sorunların hayat bulduğu alandır. İki ülkeyi coğrafi olarak ayıran Doğu Çin Denizi geçmişte iki
kadim Doğu imparatorluğu arasındaki ilişkileri sınırlandırırken, bugün geçmişin aksine aradaki
sorunları beslemektedir. Pasifik Okyanusu'nun bir kolu olan ve 1.249.000 km2 civarında alanı
kaplayan bu denizin doğusunda Japonya ve Japonya'ya ait Ryukyu Adaları, güneyde Tayvan,
batısında Asya ana karasından uzanan ÇHC toprakları, kuzeyinde Sarı Deniz ve Güney Kore
vardır. Doğu Çin Denizi’ne Güney Kore, Japonya, Tayvan ve ÇHC sahilleri ev sahipliği
yapmaktadır. Tayvan Boğazı Doğu Çin Denizi’ni Güney Çin Denizi’ne bağlarken, Kore Boğazı
da Japon Denizi ile irtibat sağlamaktadır.

Harita-1: Doğu Çin Denizi
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Doğu Çin Denizi’nin balıkçılık ve yeraltı zenginliklerine, sahildar ülkelerin deniz ticaretindeki
rolü de eklenince, bu denizin stratejik önemi artmaktadır. Bu bağlamda Doğu Çin Denizi,
sahildar ülkeler ÇHC, Japonya ve Güney Kore arasında paylaşım sorunlarına sahne olurken,
deniz kullanım sınırlarının belirsiz olduğu alanlardaki bazı adacıkların (kayalıklar) aidiyeti
sorunu, söz konusu üç Doğu Asya ülkesine krizler yaşatmaktadır. Doğu Çin Denizi’nin
kuzeydoğusundaki Sokotra Kayası (Suyan Kayası-Ieodo)’nın aidiyeti nedeniyle ÇHC ve Güney
Kore arasında anlaşmazlık yaşanırken, doğusundaki Senkaku Adaları’nın aidiyeti sorunu
nedeniyle ÇHC ile Japonya ciddi krizler yaşamaktadır. Bu çalışmada ÇHC ile Japonya
arasındaki anlaşmazlıklar inceleneceği için, Kore anlaşmazlıkları ve Sokotra Kayası sorununa
girilmeyecektir.
Doğu Çin Denizi’nde ÇHC ile Japonya arasındaki en başat kriz noktası, Japon adlandırması ile
Senkaku, Çin adlandırması ile Diaoyu Adaları’nın aidiyeti meselesidir. Söz konusu bölge,
dünya kamuoyunda ve mevcut haritalarda Senkaku Adaları olarak yer aldığı için, bu raporda
Senkaku Adaları adı kullanılacaktır. Toplam alanı yaklaşık 7 km² olan Senkaku Adaları,
üzerinde insan yaşamayan beş adacık (Uotsuri Jima, Kuba Jima, Taisho Jima, Minami Kojima,
Kita Kojima) ve 3 kaya parçasından (Okino Kitaiwa, Okino Minami-iwa, Tobise) oluşan küçük
bir toprak parçasıdır. Senkaku Adaları’nın ÇHC ve Tayvan’a Japonya’dan daha fazla olan
yakınlığı, tartışmalı bölgenin deniz ticareti güzergâhındaki önemli konumu ve ada etrafında
zengin hidrokarbon kaynaklarının mevcudiyeti iddiası bu sahipsiz küçük coğrafyaya stratejik
değer katarken, bölgesel kriz noktası hâline getirmiştir. Bu adaların kontrolünü sağlayan
devlet; doğal kaynakların çıkarılması haklarını ve deniz iletişim hatlarını güvence altına
almanın yanı sıra stratejik güç parametrelerinde öne çıkacağı için söz konusu adaların değeri
yükselmiştir.1
Senkaku Adaları Doğu Çin Denizi’nde; Japonya’ya ait Okinawa Adası’nın 410 km güneyinde,
ÇHC’nin 330 km doğusunda, Tayvan’ın 170 km kuzeyindedir. Bu coğrafi tanımlama ile
adaların aidiyeti sorunu üç devlet arasında gibi görünse de durum göründüğü gibi değildir.
ÇHC’nin “Tek Çin politikası” ile Tayvan’ın tanınma sorunu ve Tayvan ile ÇHC’nin meselenin
özünde bu konuda ortak iddialara sahip olması nedeniyle kriz ÇHC ile Japonya arasında
yaşanmaktadır. Bu raporda ÇHC ile Japonya arasında, Senkaku Adaları Sorunu başta olmak
üzere, Doğu Çin Denizi’nden beslenen anlaşmazlıklar irdelenirken, iki ülke ilişkilerinde
gerginliğe neden olan ikincil sorunlara da değinilecektir.

1 Andy Yee, “Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea”,Journal
of Current Chinese Affairs, (2011),40, 2, 165-193
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Harita-2: Senkaku Adaları’nın Coğrafi Konumu

1. Anlaşmazlıkların Tarihi ve Psiko-Sosyal Arka Planı
Japon İmparatorluğu ile Çin (İmparatorluğu ve Cumhuriyeti) arasında yakın tarihte yaşanan
acı olaylar ÇHC ile Japonya arasında günümüzdeki sorunlu ilişkide belirleyici role sahiptir.
Komşu olmanın doğası gereği iki ülke arasında geçmişte yaşanan sınır anlaşmazlıkları, kara
sınırları olmaması nedeniyle, iki ülke arasındaki adacıklarda ve deniz alanlarında yaşanmıştır.
Ancak bu tür anlaşmazlıklar tarihte iki ülkenin geniş kapsamlı çatışmasına yol açacak
seviyelere ulaşmamıştır. Bu durumda tarihî süreçte iki ülkenin sınır ötesi kara harekâtı
yapacak gücünün kısıtlı olmasının da payı vardır. İki ülke arasında ilk geniş çaplı çatışma, hızlı
bir modernleşmeyi hayata geçirerek sanayileşen Japonya’nın bölge denklemlerine ortak
olmak istemesiyle, 19. yüzyıl sonlarında yaşanmıştır.
Sömürgeci Batı ülkeleri ve Rus Çarlığı’nın Çin İmparatorluğu’nu yarı sömürge hâline getirdiği
bu dönemde Japon İmparatorluğu, Kore gelişmeleri gerekçesiyle, 1894-1895 yıllarında
bölgeye askerî olarak müdahale ederek, Çin İmparatorluğu ordusunu mağlup etmiştir.2 Savaş
sonrasında imzalanan “Shimonoseki Barış Antlaşması” ile Japon İmparatorluğu bugünkü
Tayvan’ı (Formoza Adası) ülkesine katmıştır.3 Çin topraklarındaki Batı nüfuzunun Kore’ye
2 Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, İmge Yayınları, Ankara, 2011, s.271-275
3 Reinhard Drifte, “Japanese-Chinese territorial disputes in the East China Sea - between military confrontation and economic cooperation“, LSE Researh Online, August
2008
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uzanmasını engelleme gerekçesiyle atılan bu Japon adımı, 1905 yılında Rus Çarlığı’nın
hezimete uğratılması sonrasında, Mançurya’nın 1931’deki işgaliyle devam etmiştir.
Mançurya’yı işgal ederek kendine bağlı kukla bir yönetim kuran Japonya, Sovyetler Birliği ile
arasında tampon bir bölge kurduktan sonra, Çin topraklarında ilerlemeyi sürdürmüştür.4
II. Dünya Savaşı yenilgisine kadar bölge denklemlerinde yer alan Japonya’nın askerlerinin
bölgede yaptığı insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve katliamlar Kore ve Çin halklarında derin
manevi yaralar açmıştır. Bölgedeki Japon katliamlarının en bilinen ve insanlık tarihinde en acı
iz bırakanı, dönemin Çin Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi Nanking’de yaşanmıştır. Japon
ordusu 1937’de işgale başladığı Nanking kentinde, 1937-1938 yılları arasında yaklaşık
250.000-300.000 insanı öldürüp, yaklaşık 80.000 kadına da tecavüz etmiştir. Japonların
yaptığı kıyım “Nanking Katliamı-Nanking Tecavüzü” olarak tarihe geçmiştir.5 Bu vahşet Çin
halkının hafızasından hiçbir zaman silinmemiştir. Japon kıyımları ve işgal ettiği bölgelerdeki
kadınları askerleri için seks kölesi olarak kullanması (comfort women), Çin ve Kore yarımadası
halklarının bugün dahi yüreğini burkan bir konudur.
Çin halkı Japon işgallerinde yaşadığı travmayı unutamamış ve acılarını kalbinin derinliklerinde
canlı tutmuştur. Japon askerlerinin 1930 ve 1940’lardaki Çin topraklarını işgal süreçlerinde
yaşananlar, iki ülkenin 1970’ler sonrasındaki politikaları üzerinde on yıllarca belirleyici bir rol
üstlenmiştir.6 ÇHC ile Japonya arasında, ABD gayretleriyle geliştirilen ekonomik ve siyasi
ilişkilere rağmen, iki ülke arasında yürütülen görüşmelerde tarihi sorunlar sıkça gün yüzüne
çıkmıştır. İki ülkenin 1972-1978 yılları arasında sürdürdüğü müzakerelerde en önemli
sorunlardan birisi; Japonya’nın ÇHC tarafından istenilen, hegemonya karşıtı cümleyi
kullanmayı kabul etmemesi olmuştur.7 Bu ve bunun gibi tarihî acı ve korkuları hatırlatan
gelişmeler zaman zaman iki ülke ilişkilerinde krizlere neden olmuştur.8 Bu bağlamda ÇHC ve
Japonya ilişkileri liberal teorileri zorlayarak; gelişen ekonomik ilişkilere rağmen, gelgitlerle
dolu bir seyir izlemiştir.
ÇHC kara komşularıyla, Hindistan hariç, genelde sınır sorunlarını çözerken, Japonya’nın asıl
rakip olduğu deniz alanlarındaki anlaşmazlıkları çözememiştir. ÇHC, kara komşusu Pakistan,
Nepal ve Burma (sonraki adı Myanmar) ile kara sınırlarının tespitini ciddi bir kriz yaşamadan
çözmeyi başarmıştır. ÇHC, kara sınırları nedeniyle sorun yaşadığı Vietnam ve Rusya
Federasyonu-RF (geçmişte Sovyetler Birliği) ile çatışma yaşamasına rağmen, uzlaşmayı
4 Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, İmge Yayınları, Ankara, 1998, s.63-65
5 Niall Ferguson, İmparatorluk, Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, çev. Nurettin Elhüseyni, Yapı kredi yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 320
6 Karl Gustafsson, “Understanding the persistence of history‑related issues in Sino–Japanese relations: from memory to forgetting”, International Politics (2020) 57:1047–
1062
7 Masaya Inoue, “The Japan-China Treaty of Peace and Friendship as History”, Asia-Pacific Review, 2018, Vol. 25, No. 1, pp. 75–89
8 Yinan He, “Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese relations”, China Perspectives, 2013/4, 2013
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başarmış ve 21. yüzyıla bu iki ülke ile sınır sorunlarını çözerek girmiştir. ÇHC’nin kara sınırları
sorununu çözemediği İki ülke kalmıştır; Hindistan ve Butan.9 Butan’ın Hindistan’ın örtülü
vesayeti altında olduğu dikkate alındığında, ÇHC’nin bir tek Hindistan ile kara sınırlarında
anlaşamadığını söylemek mümkündür.
ÇHC, ülke içinde düzeni sağlayıp güçlendikçe kadim Çin İmparatorluğu mirasını sahiplenmiş,
bu arada tarihi travmalar da ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. ÇHC küresel düzeyde
yükselmeye başladıkça komşu coğrafyalardaki, tarihî “Orta Krallık Miti” hak iddialarını
gündeme getirmeye başlamış;10 bu iddialar ÇHC’nin askerî güçlenmesine paralel olarak, daha
yüksek sesle dile getirilir hâle gelmiştir.11 ÇHC, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi ve Sarı
Deniz’deki iddialarını dillendirirken, Japonya’ya karşı daha sert bir ton kullanmıştır. ÇHC’nin
Japonya’ya karşı kullandığı argümanlar ve uyguladığı politikalar, Çin insanının duygu
dünyasında Japon katliamlarının neden olduğu travmaların izlerini de yansıtmıştır. ÇHC
medyası ve popüler kültürü de bu bağlamda Japonya ile yaşanan anlaşmazlıkları artırıcı etki
yapmıştır.12 Nanking Katliamı Müzesi Çin halkı tarafından en fazla ziyaret edilen müze
olurken, bu katliamın yıldönümleri en yüksek makamdaki liderler tarafından resmî olarak,
duygusal bir çerçevede anılmıştır.13

2. ABD Önderliğinde İkili İlişkileri Normalleşme Adımları
ABD’nin ÇHC’yi Sovyetler Birliği’nden ayrıştırması ve Doğu Asya’da Japonya ile ilişkilerinde
yumuşama sağlaması kolay olmamıştır. ABD’nin 1971’de fiilen başlattığı “ÇHC’yi Sovyetler
Birliği’nden Koparma Politikası”nın devamında, Çin Cumhuriyeti (Tayvan)’nin yerine Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine taşımasına rağmen ÇHC, ABD’ye temkinli
yaklaşmıştır.14 ABD Başkanı Nixon’ın 1972’de yaptığı Çin ziyareti ile iki ülke arasındaki
güvensizlik duvarları yavaş yavaş yıkılırken ABD, ÇHC’yi Japonya ile yakınlaşmaya sevk
etmiştir. Bütün ilerlemelere rağmen, ÇHC’nin kurucu lideri Mao Zedung’un iktidarında ÇHC,
ABD ve müttefikleriyle olan ilişkilerde belirli bir mesafe bırakmayı tercih etmiştir. Aynı şekilde
Japon liderlerin ÇHC’ye olan güvensizliği de ÇHC-Japon ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecini
uzatmıştır.15

9 Neville Maxwell ,“Settlements and Disputes: China's Approach to Territorial Issues”, Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 36 (Sep. 9-15, 2006), pp. 3873-3881
10 İbrahim Özmen ve Abdulkadir Buluş, “Başlangıçtan Devrime Çin’i Anlamak (Mı)?”, Medeniyet ve Toplum, Bahar 2017, cilt: 1, sayı: 1iyet ve Toplum
11 Neville Maxwell , age
12 LHM Ling ve Mari Nakamura,” Popular culture and politics: re-narrating the Senkaku/Diaoyu Islands dispute”, Cambridge Review of International Affairs, 2019, Vol. 32,
No. 4, pp. 541–558
13 Karl Gustafsson, age
14 Harold P. Ford, “Calling the Sino-Soviet Split”,CIA Report, Studies in Intelligence. Volume 42, No. 5, Winter 1998-1999
15 Masaya Inoue, age
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ÇHC lideri Mao Zedung’un 1976’daki ölümünden sonra iktidara gelen Deng Şioping
döneminde Batı ile ilişkiler gelişmiştir. Yeni lider Deng Şioping, ÇHC’nin yükselişinin ve
küresel sahneye çıkışının temelini atmıştır. “Çin Devlet Kapitalizmi”nin fikir babası Deng
Şiaoping, Çin ekonomisini dış yatırımlara açarken, önemli teknolojik gelişme programlarını
hayata geçirmiş ve küresel sistemle barışık bir ÇHC’yi dünya sahnesine taşımıştır.16 Bu
istikamette Ocak 1979’da ABD’yi ziyaret eden Deng Şiaoping, sekiz günlük ziyaretinde ABD ile
ekonomi, eğitim, bilim ve teknoloji, uzay, yüksek enerji fiziği gibi alanlarda iş birliği
anlaşmaları imzalarken,17 Tayvan’ın anavatana katılması konusunda ABD’yi ikna etmiştir. ABD
ile ittifak yapan Deng Şiaoping, ülkesini Sovyetler Birliği ittifak menzilinin dışına çıkartırken,
“ABD-Tayvan Güvenlik Anlaşması”nın, 31 Aralık 1979’da askıya alınmasını da sağlamıştır. 18
ABD Başkanı Nixon’ın 1972’de yaptığı Çin ziyareti sonrasında, Japonya’da iktidara gelen
Liberal Demokratik Parti (LDP) döneminde, Japon-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi için karşılıklı
adımlar atılmıştır. ABD, ÇHC ile başlattığı yakınlaşmayı, Japonya hattında da yaymak
istemiştir. ABD’nin bu istikametteki gayretlerine paralel olarak ÇHC ve Japonya, iki ülke
ilişkilerini normalleştirme kapsamında girişimler başlatmıştır. Tayvan’ın Japonya tarafından
tanınmasının iki ülke arasına ördüğü duvar bu süreçte aşılması zor bir engel olarak ortaya
çıkmış ve müzakerelerin uzamasına neden olmuştur.19 Bu girişimlerin devamında, ÇHC ve
Japonya, Eylül 1972’de ortak bir bildirge yayınlayarak; aralarındaki savaşın resmî olarak
bittiğini ilan etmiş ve ikili ilişkileri düzeltme isteklerini beyan etmiştir.20 Bu bildirgede Japon
tarafı; Japonya’nın tarihte Çin halkına verdiği zararların bilincinde olduğunu kabul etmenin
yanında, ÇHC’nin, Çin’in meşru hükûmeti olduğunu da teyit etmiştir. ”Nanking Katliamı”na
dair hatıratın en fazla ziyaret edilen yer olduğu ÇHC’de21 Japonya’nın iyi ilişki kurmasının
başka yolu da yoktur.
İki ülke arasında 1972’deki ortak bildirge ile başlatılan yumuşama süreci, 1978’deki “Dostluk
ve Barış Anlaşması” ile sürdürülmüştür. Bu anlaşma; ÇHC’nin 1954 yılında komşularıyla olan
sorunlarını çözme politikasında hayata geçirdiği “Barış İçinde Yaşamanın Beş İlkesi” ve
Japonya anayasasının 9. maddesi (Japon silahlanmasını engellemek için Amerikan generali
Mac Arthur tarafından eklenen madde) temeli üzerinde inşa edilmiştir.22 İki ülke yetkilileri
tarafından altı yıl yürütülen müzakereler neticesinde varılan mutabakatta iki ülke,
aralarındaki anlaşmazlıkların üstünü örtmeyi tercih etmiştir.23 Söz konusu anlaşmanın
16 Mürsel Bayram ve Hüseyin Emiroğlu, “Çin Tarzı Uluslararası İlişkilerin Analitik Çerçevesi: Yeni-Haraççılık, Asya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 4, Güz 2020
17 “The Cowboy-Hat and "Deng Whirlwind"-The First Visit to the United States by a Leader of New China”,Global Times, 20 Temmuz 2021,erişim 14 Ağustos 2022 13:59
18 Hong N. Kim ve Jack L. Hammersmith, “U.S.-China Relations in the Post-Normalization Era, 1979-1985”, Pacific Affairs , Vol. 59, No. 1 (Spring, 1986), pp. 69-91
19 Masaya Inoue, age
20 Yinan He, age
21 Karl Gustafsson, age
22 Masaya Inoue, age
23 Reinhard Drifte, age
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metninin sonlandığı 1978’de, Senkaku Adaları bölgesinde Çinli balıkçılar bir krizi zorlamış,
ancak sorun büyütülmemiştir.24 ÇHC Devlet Başkanı Deng Şiaoping’in, anlaşmanın
tamamlanması nedeniyle 1978’de yaptığı Japonya ziyaretinde kullandığı, “Senkaku Adaları
sorununu bizden sonra gelecek, daha akıllı nesillere bırakalım” sözleri, bu konuda araştırma
yapanların başvurduğu klasik bir anekdot olmuştur.25 Bu Anlaşma sonrasında iki ülke liderleri
arasındaki karşılıklı ziyaretler 1986 yılına kadar devam etmiştir. İki ülke 1982’den itibaren,
her iki ülke başkentlerinde yıllık olarak icra edilen, “İki Taraflı Bakanlar Zirvesi” sürecini de
hayata geçirmiştir.
Bu ortamda Japon Başbakan Nakasone'nin 15 Ağustos 1985’de Yasukuni Tapınağı’nı ziyaret
etmesi Çin kamuoyunda tepkiyle karşılansa da ÇHC yetkililerinin nazik uyarıları ile kriz
büyümeden önlenmiştir.26 * Böylesine karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütülen ilişkiler
neticesinde iki ülke arasında gelişen ticaret hacmi, 1985’te 20 milyar dolarlık bir değere
ulaşmıştır. Gelişen ilişkiler ve artan ticaret hacmi 1980’lerde sürekli olarak ileriye taşınırken,
Japon firmaları ucuz işgücü cenneti ÇHC’de yatırımlarını ve kâr seviyelerini artırmıştır. Japon
firmalarının Çin ekonomisindeki yatırımları öylesine artmıştır ki; 1990’lı yılların başlarında Çin
ekonomisi neredeyse Japon firmalarına bağımlı hâle gelmiştir.27 İki ülke ticareti gelişirken,
1986 yılından itibaren, Çin tarafının tarihî acılarını canlandıran bir gelişme gündemi işgal
etmiştir. Bir Japon lise ders kitabında, Japonya’nın II. Dünya Savaşı öncesindeki Çin
topraklarını işgalinin övülmesi, ÇHC’nin tepkisine neden olmuştur. Japonya Başbakanı
Nakasone'nin, kitabı savunan eğitim bakanını görevden almasıyla ortam yumuşamıştır.
Müteakiben 1987’de Japonya hükûmetinin savunma harcamalarını artırmasıyla, Çin
tarafındaki Japon algısı tarihî korkularla beslenmeye başlamıştır.28
1989’da ÇHC’de yaşanan Tiananmen olaylarındaki devlet terörü nedeniyle ÇHC’ye uygulanan
yaptırımlara Japonya da katılarak, yaptığı ekonomik yardımı askıya almıştır. Bu sorun 1991
‘de aşılmış ve Japonya ÇHC’ye yaptığı ekonomik yardımı tekrar başlatmıştır.29 Jiang Zemin’in
1993’da ÇHC devlet başkanlığına gelmesi sonrasında ÇHC ortaklıklar diplomasini hayata
24 Masaya Inoue, age
25 Adeleke Olumide Ogunnoiki,”The East China Sea Disputes: Examining China and Japan’s Territorıal Claims“,African Journal of Law, Political Research and
Administration, Vol 3, Issue 2, 2020 (pp. 79-92)
26 Hong N. Kim, “Sino-Japanese Relations”, Current History, Vol. 87, No. 528, (Nisan 1988), pp. 153-156, 178-180
* Yasukuni Tapınağı, Japon halkı tarafından ülkenin şehitlerini anma kapsamında yapılmış ve Meji reformasyonu döneminde imparatorluk kapsamına alınarak, revize
edilmiştir. Daha sonraları Japon İmparatorluğu’nun Kore ve Çin topraklarını işgal sürecinde, bu davada hayatını kaybeden Japon askerlerinin adı yazılarak; kutsallık
kapasitesi artırılırken, Japonya emrinde çalışırken hayatını kaybeden yerel Çinli ve Korelilerin adları da buradaki isim panolarına dahil edilmiştir. II. Dünya savaşı
sonrasında, insanlık suçu nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanıp hüküm giyen Japon savaş suçluları da bu listelere eklenmiştir. Bu gelişme Çin ve Kore
halklarını yaralamıştır. Zamanla Japon politikacılar ve liderler popüler destek kazanmak için bu tapınağı ziyaret etmeyi bir zorunluluk olarak görmeye başlamış ve her
ziyaretleri Çin ve Kore kamuoyunda şiddetli tepkiye neden olmuştur.
27 Paul O’Shea, “How Economic, Strategic, and Domestic Factors Shape Patterns of Conflict and Cooperation in the East China Sea Dispute”, Asian Survey , Vol. 55, No. 3
(May/June 2015), pp. 548-571
28 Hong N. Kim, age
29 Yinan He, age
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geçirmeye başlamıştır.30 Bu kapsamda ÇHC 1996’da Rusya Federasyonu (RF)’yla, 1997’de
ABD ile ve 1998’de AB ile Ortaklık diplomasisi yürütmüştür. Bu arada ÇHC ve Japonya, 1995
ve 1998 yılları arasında, ÇHC’nin nükleer denemeleri ve Senkaku Adaları sorunu nedeniyle
kriz yaşarken,31 ÇHC Devlet Başkanı Jiang Zemin Japonya ile ortaklık diplomasisi başlatarak,
ortamı yumuşatmıştır. Bu bağlamda ÇHC Devlet Başkanı Jiang Zemin’in 1998 yılındaki
Japonya ziyaretinde, iki ülke arasında ortaklık ilişkisi kurulmasına dair bildirge
yayınlanmıştır.32 Bu bildirgede; Asya Pasifik bölgesindeki nükleer testlerin durdurulması ve
nükleer silahların yayılmasına karşı durulması konusundaki ortak niyet açıklanırken, iki
ülkenin bölgesel ve küresel güvenlikteki rollerine vurgu yapılmıştır.
2001 yılında Japonya’da iktidara gelen Junichiro Koizumi’nin (LDP) beş yıllık yönetiminde,
ÇHC ile ekonomik ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış ve ÇHC’ye yapılan ziyaretlerde tarihî
acılardan duyulan üzüntü ifade edilmiştir. Bu arada Çin ekonomisi yükselirken Japon
ekonomisi duraklamaya girmiş ve ÇHC Japon yatırımlarına olan bağımlılığını azaltmıştır. ÇHC
ekonomisinin yükselişine paralel olarak, 2004 yılında ÇHC, Japonya’nın en çok ticaret yaptığı
ülke sıralamasında ABD’yi yakalamıştır.33 Ekonomik yükselişi ve Japonya’ya karşı
dengelemeyi başarması sonrasında ÇHC’nin Japonya’ya karşı özgüveni artmaya başlamıştır.
ÇHC ile ilişkileri geliştirmeye çalışan Japonya Başbakanı Junichiro Koizumi Çin halkının da
gönlünü kazanmak için adımlar ararken, Senkaku Adaları’nda yaşanan bir gerilim sonrasında,
2005’te Yasukuni Tapınağı’nı ziyaret ederek,34 o zamana kadar yaptıklarını boşa çıkarmıştır.
ABD’nin 2000’li yıllarda Asya’ya tekrar ağırlık vermeye başlaması sonrasında, bölgedeki
askerî harcamalarında Japonya’dan destek istemiş ve Japonya’yı silahlanmaya teşvik etmiştir.
Böylece ABD, ÇHC-Japonya ilişkileri üzerinde bu kez negatif bir sürece neden olmuştur. Bu
gelişmede ÇHC’nin ekonomik ve askerî olarak güçlendiğinin ortaya çıkması önemli rol
üstlenmiştir.35 Bu arada Japonya’nın rölatif olarak ekonomik gerileyişi, ülkedeki ÇHC tehdit
algısını yükseltmenin yanında Japon milliyetçiliğini de artırmıştır. ABD ve Japonya’nın ÇHC’nin
yükselişi karşısındaki dengeleme arayışları, Japonya’nın Asya gelişmelerinde aktif bir politika
izlemesiyle sonuçlanmıştır.

30 Mürsel Bayram ve Hüseyin Emiroğlu, age
31 Yinan He, age
32 Masyuki Masuda, “Between New Terms and Classical Thoughts Logic of 'Strategic Partnership'of Chinese Foreign Policy”, FORUM 21,12 Eylül 2000
33 Paul O’Shea, age
34 Krista E. Wiegand, age
35 Yinan He, age
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3. QUAD Döneminde ÇHC-Japonya İlişkileri
Japonya-Çin ilişkileri 2006’da Koizumi yerine iktidara Shinzo Abe’nin gelmesi ile yeni bir
evreye girmiştir. Japonya Başbakanı Abe, 2006 yılında ÇHC’yi ziyaret etmiş ve ekonomik
ilişkileri geliştirerek, aradaki anlaşmazlık noktalarını yumuşatmayı hedeflemiştir. Bu ziyarette
“Ortak Tarih Komisyonu” kurulmasına yönelik görüş birliği de sağlanmıştır. CHC Başbakanı
Wen Jiabao’nun karşılık olarak 2007’de yaptığı Japonya ziyaretinde, ÇHC Başbakanı Wen
Jiabao ile Japonya Başbakanı Abe arasında, 11 Nisan 2007’de icra edilen zirvede taraflar,
Senkaku Adaları civarındaki tartışmalı alanda, hidrokarbon kaynaklarını ortak olarak çıkarma
konusunda uzlaşmıştır.36 Bu girişimin devamında 2007’de, ÇHC-Japonya arasında ekonomik iş
birliği mekanizması kurulmuştur. Bu arada Japonya, ABD ile iş birliği içinde, ÇHC’yi
dengeleme maksadıyla, QUAD iş birliği mekanizmasını hayata geçirmiştir.
Müteakiben 2008 yılında ÇHC Devlet Başkanı Hu Jintao Japonya’yı ziyaret etmiş ve iki ülke
arasındaki İlişkilerin geliştirilmesi için temel esaslar belirlenmiştir. Bu ziyarette Japonya-KoreÇin üçlü mekanizmasının canlandırılması ve aralarındaki sorunlu alanda enerji kaynaklarının
çıkarılmasında iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Senkaku Adaları bölgesindeki doğal
kaynakları ortak çıkarma konusunda varılan uzlaşma, iki ülke dışişleri bakanlıkları tarafından,
eş zamanlı olarak, 18 Haziran 2008’de, “Doğu Çin Denizi Konusundaki Mutabakat” başlığı ile
kamuoyuyla paylaşılmıştır.37 Bu mutabakat gün yüzüne çıktıktan sonra, iki ülke kamuoyunda
ciddi tartışmalara neden olurken; iki taraf da kendi ülke kamuoyuna, bölgedeki egemenlik
iddialarından vazgeçmediklerini ifade etmiştir.38
Çin ekonomisinin 2010’da Japon ekonomisini geçtiği, 2011 yılında Japon resmî makamları
tarafından kabul edilmiştir. ÇHC’nin bu hızlı yükselişi ile Güney ve Doğu Çin Denizi
bölgelerindeki hak iddiaları sonrasında ABD ve Japonya’da alarm zilleri çalmaya başlamıştır.
ABD, Japonya ile iş birliği içinde, ÇHC’yi dengelemeye hız verirken, bölgedeki ittifaklarını
güçlendirmek için harekete geçmiştir.39 Bu kapsamda 2011 sonbaharında kristalize olan
“Asya Önceliği-Pivot to Asia” stratejisi ABD’nin Asya’ya dönüş ve dengeleme politikasının
ilanı olmuştur.40 ABD’nin bu adımları Japon tarafında benzer reaksiyonları tetiklemiş ve
Japonya da ÇHC’yi dengeleme için seferberlik başlatmıştır. Bu dönemde iktidarda olan

36 Suk Kyoon Kim, “China and Japan Maritime Disputes in the East China Sea: A Note on Recent Developments”, Ocean Development & International Law, 43:3, (2012),
296-308

37 Suk Kyoon Kim, age
38 Krista E. Wiegand, “China's Strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Issue Linkage and Coercive Diplomacy”, Asian Security,
vol. 5, no. 2, 2009, pp. 170–193
39 Paul J. Smith, “The Senkaku/Diaoyu Island Controversy; a Crisis Postponed, US Naval War College Review , Vol. 66, No. 2 (Spring 2013), pp. 27-44
40 Robert Henry Cox, “The Pivot to Asia and the Senkaku/Diaoyu Island Dispute”, Journal of Chinese Studies , June 2014, Vol. 21, pp. v-vii
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ile güvenlik iş birliğini artırarak, anayasadaki silahlanmayı
engelleyen maddelerin değiştirilmesi konusunu ülke gündemine taşımıştır.41
Bu dönemde Japonya ile ÇHC ilişkileri hayli gergin bir seyir izlemiştir. İki ülkenin ilişkileri
tekrar düzeltme yolundaki adımları, 2017 yılında, ülke liderleri tarafından atılmıştır. Japonya
Başbakanı Şinzo Abe ve ÇHC Devlet Başkanı Şi Jinping’in Kasım 2017’de yaptıkları görüşmede,
iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için müzakere sürecinin başlatılması
kararlaştırılmıştır. Bu mutabakata paralel olarak Mayıs 2018’de ÇHC Başbakanı Li Keqiang
Japonya’yı ziyaret etmiş, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de karşılık olarak Ekim 2018’de ÇHC’yi
ziyaret etmiştir. Karşılıklı lider ziyaretleriyle ilişkiler canlandırılmaya çalışılırken, güvenlik
ortamındaki rekabet de devam etmiştir. ABD ve Japonya 2017’de QUAD’ı canlandırarak,
ÇHC’yi dengeleme konusunda yeni bir safhaya geçmiştir. Bu bağlamda ÇHC ve Japonya
liderleri tarafından atılan son adımlar sembolik değer taşımaktan öte gitmemiştir.
Bu dönemdeki lider ziyaretleri, 2010-2011 yılında yapılan başbakan seviyesindeki ziyaretlerin
tekrarlanması bakımından, ileri bir seviye olarak kayda geçmiştir. Japonya Başbakanı Şinzo
Abe’nin, 2011’den beri ilk kez ziyaret ettiği ÇHC’de yapılan görüşmelerde, taraflar sorunları
çözme konusunda anlaşamasa42 da ticari faaliyetleri geliştirme konusunda uzlaşmıştır. Bu
süreçte iki ülke arasında, yaklaşık 18 milyar dolar değerinde, 500 kadar ticaret anlaşması
imzalanmıştır. Bu ziyarette yapılan bir anlaşma, tarafların ABD yaptırımlarını aşmaları ve
dolar kullanmadan ticaret yapabilmelerine de imkân vermiştir. Bunda ÇHC’nin 2007 yılından
itibaren, yaklaşık 11 yıldır, Japonya’nın en büyük ticaret ortağı olmasının da katkısı olmuştur.
Ancak iki ülke arasında gelişen ticaret karşılıklı bağımlılığa neden olmazken, güvenlik
sorunlarının üstünü örtmemiştir.

4. Senkaku/Diaoyu Adaları Sorunu
A. Sorunun Arka Planı
Egemenliği 1895 yılına kadar Çin İmparatorluğu’nda olan Senkaku Adaları, 1895 yılındaki
savaşta yaşanılan mağlubiyet sonrası Japonya tarafından, kendi topraklarına katılmıştır.
Japon mağlubiyeti ile sonuçlanan II. Dünya Savaşı sonrasında bu adalar ABD denetimine
geçmiştir. 1951 San Francisco Barış Antlaşması ile adaların ABD kontrolüne bırakılmasına ÇHC
ve Tayvan yönetimleri itiraz etmemiş ve 1960’lı yıllara kadar konu gündeme gelmemiştir.43
41 Paul

Kallender-Umezu,” Japan Pursues Rearmament Despite Opposition ”, Defence News, 14 Haziran 2015,erişim 13 Ağustos 2022 15:08

42 “Diaoyu-Senkaku islands dispute”, South CHina Morning Post, 21 Şubat 2019, erişim 16 Mayıs 2022 18:11

43 Ayşegül İncesu,” Doğu Çin Denizi’nde Güç Mücadelesi: Senkaku/Diaoyu Adaları”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi,
Aralık 2021, 5 (2), 699-737
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Senkaku Adaları’nın ÇHC ve Japonya arasında kriz noktasına dönüşmesi, ABD’nin bu bölgenin
kontrolünü Japonya’ya bırakması sonrasında yaşanmıştır. ABD’nin bölgeyi Japonya’ya devir
etme sürecinde yaşanan bazı gelişmeler, bölgenin gelecekte kriz noktası olacağına dair
emareleri ortaya koymuştur. Adacıklar ABD egemenliği altındayken sahiplik iddiasında
bulunmayan Tayvan ve ÇHC, hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkması ve ABD’nin bölgeden
çekilme kararını açıklaması sonrasında, adalar üzerinde egemenlik iddia etmeye
başlamıştır.44
1968 yılında Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)
tarafından yayınlan raporda, adaların çevresinde zengin petrol ve doğalgaz yataklarının
olduğunun yer alması Senkaku Adaları’nın değerini artırmıştır. ESCAP raporunun
yayınlanmasının ardından, Nisan 1970’de, Tayvanlı balıkçıların bölgede Tayvan bayrağı
asmak istemesi nedeniyle ilk ciddi kriz patlak vermiştir.45 Tayvan, 16 Eylül 1970’de ABD’den,
Senkaku Adaları’nın kendilerine verilmesini istemiştir. Ocak 1971’de ÇHC, yarı resmî haber
Ajansı Xinhua’da bir açıklama yayınlayarak; bölgenin Tayvan’a ve dolayısıyla, “Tek Çin
Prensibi” gereği kendilerine ait olduğunu iddia etmiştir.46 Ancak ABD Haziran 1971’de,
"Okinawa Devir Anlaşması (Okinawa Reversion Agreement)”nı onaylayarak bölgeyi
Japonya’ya devredeceğini açıklamıştır. Bu gelişme üzerine ÇHC, 30 Aralık 1971’de Senkaku
Adaları’nın kendilerine ait olduğuna dair ilk resmî iddiayı gündeme taşımış, fakat bu girişim
ABD’nin 1972’de Senkaku Adaları’nı Japonya’ya devretmesini engellememiştir.47 Tayvan’ın
ABD’den adaların iade edilmesi talebi de Okinawa Devir Anlaşması nedeniyle gündemden
düşmüştür.
B. Sorunun Ortaya Çıkışı ve Tarafların Birbirini Deneme Dönemi
Japonya’nın 1979’da adalarda 31 kişilik bir bilimsel araştırma ekibi yerleştirme ve bu ekip için
bir helikopter pisti inşa etme hazırlıkları gündeme gelince sorun gün yüzüne çıkarken, ÇHC ve
Tayvan kamuoyunda tepkiler ortaya çıkmıştır.48 29 Eylül 1990’da Japonya’nın, 1988’de radikal
Japon milliyetçileri tarafından adacıklardan birinde inşa edilen deniz fenerine resmiyet
kazandırma hazırlıkları yapmasına ÇHC tepki göstermiştir. Tayvanlı eylemcilerin 21 Ekim
1990’da, Tayvan egemenliğini sembolize etmek maksadıyla adalara olimpiyat meşalesi

44 Jean-Marc F. Blanchard, “The U.S. Role in the Sino-Japanese Dispute over the Diaoyu (Senkaku) Islands, 1945-1971”, The China
Quarterly , Mar., 2000, No. 161 (Mar., 2000), pp. 95-123
45 Shin Kawashima, ”The Origins of the Senkaku/Diaoyu Islands Issue”, Asia-Pacific Review, 2013,Vol. 20, No. 2, pp.122–145
46 Paul J. Smith, age
47 Krista E. Wiegand, age
48 48 Jean-Marc F. Blanchard, age
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yerleştirmek istemesi üzerine kriz büyümüş, Japon hükûmetinin Nisan 1991’de deniz
fenerinin resmiyetini reddetmesi üzerine kriz sonlanmıştır.49
1992’de ÇHC’nin, Diaoyu Adaları’nın da dâhil olduğu karasuları ve deniz egemenlik alanlarını
açıklayan ve bu hakları koruma konusunda güç kullanma seçeneğini saklı tuttuğunu beyan
eden bir yasa çıkarması sorunu tekrar alevlendirmiştir.50 Konu iki ülke arasındaki üst düzey
ziyaretlerin aksamasını gündeme getirince ÇHC, eski politikalarında bir değişiklik olmadığını
beyan ederek ortamı yumuşatmıştır.51 Japonya’nın 1996’daki Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’ni onaylaması sürecinde, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve
kıta sahanlığı konularında gündeme gelen tartışmaların devamında yaşanan gelişmeler, ÇHC
ile Japonya’yı Senkaku Adaları’nda tekrar karşı karşıya getirmiştir.52 Bu konudaki tartışmalar
uzunca bir dönem sürerken, taraflar söz konusu sözleşmeleri ve uluslararası mahkemelerin
içtihatlarını kendilerine göre yorumlamış53 ve neticede iki ülke çözüm noktasında
anlaşamamıştır. Ancak taraflar konuyu BM tarafından yetkilendirilen uluslararası
mahkemelere de taşımamıştır.54
Bu dönemde Japon eylemciler adacıklara yeni bir deniz feneri inşa ederek, hükûmetten bunu
resmen tanımasını istemiştir. Bundan sonra iki ülkenin fanatikleri adacıklara çıkma ve burada
boy gösterme yarışına girmiştir. 1997 ve 1998’de devam eden bu tür olaylar krize
dönüşmezken, ÇHC 1999’da bölgeye araştırma gemileri göndererek, varlık ispat etmeye
çalışmıştır.55 ÇHC bunun yanında Mayıs 1999’da, tartışmalı bölgede 12 savaş gemisiyle
tatbikat yapmış, ayrıca Temmuz 1999 ve Mart 2000’de aynı bölgede, denizaltı avlama
eğitimleri-tatbikatları icra etmiştir.56 Bu dönemde ABD yönetimi tarafsız bir tavır takınıp
tarafları müzakere zeminine davet ederken, Amerikan kamuoyunda yapılan tartışmalarda,
ABD’nin Japonya’yı savunma yükümlülüğü olduğu fikri ağır basmaya başlamıştır.57
Çinli eylemcilerin adacıklara çıkma olayları 2000 yılından itibaren devam ederek, 2004’te kriz
çıkarma potansiyeline erişmiştir. Bu yıl adacıklara çıkan eylemcilerin Japon sahil güvenlik

49 Ayşegül İncesu,age
50 Jean-Marc F. Blanchard, age
51 Reinhard Drifte, age
52 Krista E. Wiegand, age
53 Duško Dimitrıjević, “International Law Regulation of Territorial Dispute in the East China Sea Between Japan and China”, The Review of International Affairs, Vol.
LXII, No. 1144,Ocak 2012, pp. 68–77
54 John Donaldson ve Alison Williams, “Understanding Maritime Jurisdictional Disputes: The East China Sea and Beyond “,Journal of International Affairs , Fall/Winter
2005, Vol. 59, No. 1, pp. 135-156
55 Ayşegül İncesu,age
56 Reinhard Drifte, age
57 Jean-Marc F. Blanchard, age
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ekipleri tarafından tutuklanması gerilimi artırmış ve tansiyon seviyesi yükselmiştir.58 2005’te
tartışmalı bölgelerde petrol ve doğal gaz arayan araştırma gemilerine refakat eden savaş
gemilerini karşı karşıya gelmiştir. ÇHC’nin, Japon Dışişleri Bakanı Yoriko Kawaguchi’nin
ülkelerine yapacağı ziyareti iptal etmesi ile gerilim devam etmiş, ancak taraflar daha ileri
gitmekten imtina ederek, tansiyonu azaltmıştır.59 Bu gelişmede, ABD savunma ve dışişleri
bakanlıklarının, sorunun 1960 tarihli “ABD-Japonya Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması”nın ortak
müdafaayı öngören beşinci maddesi kapsamına girdiğini ifade etmesi de etkili olmuştur. ABD,
2004 yılında adaların Japonya’ya ait olduğunu tekrarlayarak, ÇHC yönetimini uyarmış ve 2005
ile 2006 yıllarında Japon birlikleriyle ortak askerî tatbikatlar icra etmiştir.60
C. Karşılıklı Tahrikler ve Artan Gerilim
2005 yılında yaşanan gerilimi artırmaktan imtina eden ÇHC, 2007 yılından itibaren gerilim
katsayısını artırmaya başlamıştır. 2007 yılında Hong Kong’dan gelen Çinli fanatik eylemcilerin
söz konusu adacıklara çıkma girişimi Japonya’nın sert tepkisine neden olmuştur. 10 Haziran
2008’de Senkaku Adaları yakınlarında avlanan Tayvan’a ait bir balıkçı teknesi, bir Japon
firkateyniyle çarpışmış, kazadan sonra balıkçı teknesi mürettebatı ve kaptanı gözaltına
alınmıştır. Olaya tepki gösteren Tayvan, 13 Haziran 2008’de Japonya’daki diplomatik
temsilcisini geri çekmiştir. Aralık 2008’de ÇHC’ye ait iki araştırma gemisinin adalar yakınında
seyretmesi yeni bir gerginliğe yol açmıştır. Japonya bu gerilim sonrası bölgedeki askerî
varlığını ve devriye faaliyetlerini artırmıştır. 2008 yılındaki bu gerilim döneminde iki ülke
liderleri, bölgedeki petrol ve doğalgazın ortak bir konsorsiyum tarafından çıkarılması
noktasında mutabakata varmış, ancak bu konuda somut bir ilerleme sağlanamamış61 ve
mutabakat 2010’da askıya alınmıştır.
İki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi adına taraflar anlaşmazlıkların
üstünü örtmeye çalışsa da umulmadık zamanlarda bu örtünün açıldığı görülmüştür. Bu
kapsamda ÇHC bölgeye araştırma gemileri göndermiş ve bu tür gelişmeler iki ülke arasındaki
ilişkilerde sarsıcı etkiler yaratmıştır. ÇHC tarafından gönderildiği izlenimi veren balıkçı
gemileri de Japon sahil güvenlik görevlilerin sabır sınırlarını test eden uygulamalara
girişmiştir. ÇHC’nin bu dönemde Japonya’yı sürekli olarak rahatsız ederek, bunaltmaya
çalıştığı dikkat çekmiştir. Bu tür gelişmeleri müteakiben askerî güç gösterileri ve tehditkâr

58 Sanaa Yasmin Hafeez, “The Senkaku/Diaoyu Islands Crises of 2004, 2010, and 2012: A Study of Japanese-Chinese Crisis Management”, Asia-Pacific Review, (2015),
Vol. 22, No. 1, pp. 73–99
59 Krista E. Wiegand, age
60 Reinhard Drifte, age
61 Oktay Küçükdeğirmenci, “Çin ve Japonya’nın Doğu Çin Denizi İhtilafı Üzerine Bir Değerlendirme: Senkaku/Diaoyu Adaları, Dünü ve Bugünü”, ARHUSS, (2021), 4(2):
184-2
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söylemlerle Japonya’yı taviz vermeye zorlayan ÇHC stratejisi, dış dünyadaki bazı
araştırmacılar tarafından, “Zorlayıcı Diplomasi” olarak tanımlanmıştır.62
Senkaku Adaları sularına giren bir Çin balıkçı gemisi, 07 Eylül 2010’da, kırk dakika arayla
bölgedeki iki Japon sahil güvenlik botuna çarpmıştır. Bu olay sonrasında Japon sahil güvenlik
görevlileri Çinli kaptan ve 14 mürettebatı gözaltına almış; sorgulama sonrası mürettebat
serbest bırakılırken, kaptan tutuklanmıştır. Bu olay ÇHC kamuoyunda ciddi reaksiyona neden
olmuş ve halktaki Japonya karşıtı tepkiler artmıştır. ÇHC misilleme olarak; bölgeye yer altı
enerji kaynakları araştırmasında kullanılan malzeme sevk etmenin yanı sıra ülkesinde faaliyet
gösteren Japon Fujita Firması’nın dört çalışanını tutuklamıştır.63 ÇHC ayrca, Japonya
Büyükelçisini artarda dışişleri bakanlığına çağırırken, bölgeye askerî gemi sevk etmiştir.
Devamında ÇHC’nin, Japonya’ya ihraç ettiği Nadir Toprak Elementleri (NTE) üzerinde
ambargo uygulama koymaya başlaması üzerine Japonya geri adım atmıştır.64 Çinli kaptan 24
Eylül 2010’da Japonya tarafından serbest bırakılınca gerilim azalmıştır.65 Bu gerilim
döneminde önce Japonya’daki ABD Büyükelçilik yetkilileri, sonra da ABD Dışişleri Bakanı
Hilary Clinton tarafından yapılan açıklamalarda; Senkaku Adaları’nın savunulmasının 1960
tarihli ABD-Japonya Güvenlik anlaşmasına dâhil olduğu ifade edilmiştir.66
Nisan 2012’de Tokyo Valisi Shintaro Ishihara’nın bölgedeki üç adayı satın alarak, burada bir
iletişim üssü, liman ve meteoroloji istasyonu kurmak için bağış kampanyası başlatması
üzerine gerilim tekrar artmıştır. Adaların geçmişinde Japon özel mülkiyeti söz konusu olduğu
bir realitedir. Japon İmparatorluğu’nun adacıkları kendine katması sonrasında, Japon işadamı
Tatsushiro Koga, 1896’da adaların kullanım hakkını 30 yıllığına ücretsiz olarak devralmıştır.
Koga’nın ölümünden sonra adaların kullanım hakkı oğlu Zenji Koga’ya geçmiş; Zenji Koga da
kullanım süresi sonrasında, Japon hükûmetinden adaları satın almıştır. Daha sonra adalar
Kurihara ailesi tarafından satın alınmış ve adalar özel mülkiyet olarak el değiştirmeye devam
etmiştir.
Japon hükûmeti, Tokyo Valisi Shintaro Ishihara’nın kampanyasını gündemden düşürmek için
11 Eylül 2012’de, 26 milyon dolar karşılığında adaları satın almıştır. Bu durum Tayvan ve
ÇHC’de protestolara neden olurken, resmî makamların tepkisiyle karşılanmıştır. ÇHC
makamları, “adalarının satılık olmadığını” beyan ederek; Japon yönetiminin böyle bir
hakkının olmadığını iddia etmiştir. ÇHC Devlet Başkanı Hu Jintao, ÇHC’nin bu satın alma
işlemini tanımayacağını açıkladıktan sonra bölgeye altı adet savaş gemisi göndermiştir. Japon
62 Krista E. Wiegand, “China's
63 Sanaa Yasmin Hafeez, age
64 Andy Yee, age
65 M. Taylor Fravel ,“Explaining China’s Escalation over the Senkaku (Diaoyu) Islands”, Global Summitry, Vol. 2, No. 1, 2016
66 Paul J. Smith, age
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hükûmeti, ÇHC savaş gemilerinin adalara yaklaşmasına şiddetli tepki göstermiştir.
Japonya’nın bu gerilim sürecinde, bölgeyi koruma kapsamında, askerî organizasyon
değişiklikleri ve silahlanma planlarını açıklaması da bölgedeki ısınmayı artırmıştır.67
Bu gelişmeler yaşanırken ÇHC kentlerinde protesto gösterileri düzenlenerek; Japon
Büyükelçiliği, Japon firmaları ve kuruluşları hedef alınmıştır. Bu gerilimin Japonya’nın
Mançurya işgalinin 81’inci yıldönümüne denk gelmesi de tansiyonun artmasına yardımcı
olmuştur. ÇHC yönetimi, ülkede faaliyet gösteren 800 Japon firmasının 18 Eylül 2012’de
faaliyetlerine ara vermesini tavsiye etmiştir. Panasonic, Canon, Nissan, Toyota, Honda ve
Mazda gibi büyük Japon firmaları tavsiyeye uyarak, iki gün üretime ara verirken; ÇHC’deki
Japon okulları bir haftalığına kapanmıştır. İki ülke arasındaki gerilimin karşılıklı adımlarla
artması sonrasında IMF Başkanı Christine Lagarde, küresel bir ekonomik krize neden
olmamak için iki ülkeden gerilimi düşürmelerini rica etmek durumunda kalmıştır .68 İki ülke
arasındaki gerilim, 2013 yılının iki ayında, bölge üzerinde savaş uçaklarının önlemeleri ve
savaş gemilerinin birbirlerine radar kilitlemeleriyle devam etmiştir.69
Bu gerginlik döneminde ABD Savunma Bakanı Leon Panetta Japonya’yı ziyaret edip iki ülkeyi
itidale davet ederken; ABD-Japon Güvenlik Anlaşması gereği saldırı durumunda Japonya’nın
yanında yer alacaklarını da vurgulamıştır. Bu arada bir ABD uçak gemisi ile refakatçi savaş
gemileri de bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerin devamında 2013’de, ABD Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton, Japonya’ya destek mesajları vermiştir.70 ABD Dışişleri Bakanı Clinton’ın
hatırlattığı 1960 tarihli ABD-Japonya Güvenlik Antlaşması ABD’ye, bir saldırı durumunda
Japonya’yı koruma sorumluluğu vermektedir. Bu gelişmeler sonrasında ABD yönetimi,
akademi ile iş birliği içinde, Doğu Çin Denizi güvenliği konusunda strateji üretme gayretlerini
artırmıştır.71
Ç. ÇHC’nin Soruna Yaklaşımında Askerî Adımlar
Bu gerilim yaşanırken Nisan 2013’de, bir ÇHC “İnsansız Hava Aracı (İHA)”nın Senkaku Adaları
üzerinde görülmesi sonrasında Japonya, Japon hava sahasındaki İHA’larının düşürülmesine
yönelik angajman kurallarını açıklamıştır. ÇHC de kendilerine ait bir İHA’nın düşürülmesini
savaş sebebi sayacağını açıklamıştır. Müteakiben ÇHC 23 Kasım 2013’de, Doğu Çin
Denizi’nde, Senkaku Adaları’nı da kapsayan büyük bir bölgeyi “Hava Savunma ve Tanıma
Bölgesi (Air Defense Information Zone-ADIZ)” ilan ederek; bölgede iş birliği yapmayan ve
67 Oktay Küçükdeğirmenci, age
68 Paul J. Smith, age
69 Donatello Osti, “The Historical Background to the Territorial Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands” ISPI Analysis No. 183, Haziran 2013
70 Mark J. Valencia,“The East China Sea Disputes: History, Status, and Ways Forward” Asian Perspective , Apr.-June 2014, Vol. 38, No. 2, pp. 183-218
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belirledikleri talimatlara uymayan uçaklara müdahale edeceklerini açıklamıştır.72 ÇHC’in bu
adımı üzerine ABD iki adet B-52 bombardıman uçağını Guam Üssü’nden havalandırarak, söz
konusu bölgeden geçirmiş, ancak ÇHC müdahalede bulunmamıştır.73 ABD bu olayda, ÇHC’ye
karşı Japonya’nın yanında olduğunu göstererek, ÇHC’ye önemli bir mesaj vermiştir.74
ÇHC Ordusu 2014’de “Doğu Çin Denizi Ortak Operasyonlar Komuta Merkezi”ni kurmuştur.75
Japonya da Ülkenin silahlanmasını engelleyen anayasa maddelerini aşma kapsamında
adımlar atarak, silahlı kuvvetlerinin güçlendirmek için ABD ile iş birliğine başlamıştır.76
Gerilimi azaltmak için Kasım 2014’te bir araya gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ÇHC
Devlet Başkanı Şi Cinping, tansiyonu düşürme yoluna gitmiştir.77 İki ülke lideri bu görüşmede
ilişkileri normalleştirme hedefinde yürünülecek yolda “Dört Nokta Uzlaşması”nı kabul
etmiştir. Bu uzlaşmada taraflar; sorunların çözümü konusunda farklı yaklaşımlarının
olduğunu kabul ederek, çözüme diyalog ve dayanışma yoluyla gitme niyetini beyan edip iki
taraflı diplomatik diyalog sürecini başlatma kararını açıklamıştır.78 Bu adımlarının devamında,
Ekim 2015’te her iki ülke medyasında yer alan haberlerde; iki ülke arasında 2008 yılından bu
yana yürütülen, “Deniz ve Hava İletişim Mekanizması” kurma çalışmalarının başarısızlıkla
sonuçlandığı ifade edilmiştir.79
Şubat 2016’da ÇHC silahlı kuvvetlerini yeniden organize ederek, Müşterek Saha Komutanlığı”
kuruluşuna geçmiş ve Doğu Çin Denizi harekât sahasını güçlendirmiştir.80 Japonya da Mart
2016'da, bölgede bir gözlem istasyonu kurarak, keşif-gözetleme kapasitesini artırmıştır.81 Bu
karşılıklı adımların devamında Japonya 2017’de, ÇHC’ye ait olduğu iddia edilen bir İHA’ya
adalar üzerinde müdahale maksadıyla, iki adet savaş uçağı ile iki adet erken uyarı ve
gözetleme uçağını bölgeye sevk etmiştir.82 Bu dönemde ÇHC deniz kuvvetlerinin vurucu gücü
ve uçak gemisi kapasitesi iyice artmış ve ÇHC bu kapasiteyi bölgede sergilemeye
başlamıştır.83 2018 ortasında taraflar; deniz ve hava savaş araçlarının âni bir gelişmede
çatışmasını önlemek maksadıyla, iki ülkenin üst düzey komutanları arasında iletişim
mekanizması kurma kararı almıştır.84
72 Ayşegül İncesu,age
73 Mark J. Valencia,age
74 South CHina Morning Post , “Diaoyu-Senkaku islands dispute”, 21 Şubat 2019
75 Oktay Küçükdeğirmenci, age
76 Paul Kallender-Umezu, age
77 M. Taylor Fravel , age
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Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ÇHC’yi ziyaret ederek ticaret anlaşmaları imzaladığı, ancak
sınır anlaşmazlıkları konusunda ilerleme sağlayamadığı Ekim 2018’de, ABD ve Japonya
donanmaları bölgede, o zamana kadarki en büyük tatbikatı icra etmiştir.85 Bu gelişme sonrası
ÇHC’nin Senkaku Adaları civarındaki resmî gemi faaliyetleri ile sahil güvenlik gemilerinin
tartışmalı sulara girme olayları 2019’da önemli bir şekilde artış gösterirken, Çinli balıkçıların
tartışmalı bölgedeki faaliyetleri de belirgin bir şekilde ivme kazanmıştır. Taraflar arasında
gerilimi azaltmak için yürütülen görüşmeler neticesinde, sekiz yıllık bir ara sonrasında iki
tarafın orduları, Ekim 2019’da ortak bir tatbikat yapmıştır.86 Bu gelişme sonrasında gerilim
havası tekrar hâkim olmaya başlamıştır.
Japonya tarafından 2020 başında yayımlanan “Savunma Beyaz Sayfa”sında, ÇHC’nin Senkaku
Adaları civarında artan faaliyetleri; “provokatif ve kabul edilemez” olarak tanımlanmıştır.
Müteakiben Japonya’da görevli ABD askerî birliklerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider
tarafından yapılan açıklamada; Senkaku Adaları’nın ABD’nin Japonya’ya verdiği güvenlik
garantilerinin içinde yer aldığı vurgulanmıştır.87 ÇHC, ABD ve Japonya tarafından yapılan
açıklamalardan sonra bölgedeki sahil güvenlik gemilerinin faaliyetlerini artırmıştır.88 ÇHC,
Ekim 2020’de “Çin Diaoyu Adaları Dijital Müzesi”ni açarak; Diaoyu Adaları’na dair tarihî
resimler, video dosyaları, yasal belgeler, haberler, akademik çalışmaları yayınlamaya
başlamıştır.89 Bu arada ÇHC Deniz Kuvvetleri 2020’de, dünyanın en çok savaş gemisi ve
denizaltısına sahip deniz gücü hâline gelmiştir. ÇHC donanmasının muharip gemi ve denizaltı
sayısı, 298 olan ABD toplamını geçerek, 350 rakamına ulaşırken Japonya’nın muharip gemi
sayısı 160’da kalmıştır. Bu arada ÇHC’nin sahil güvenlik gemilerinin sayı ve kapasitesi de
Japonya’nınkinden hayli üstün bir seviyeye gelmiştir.90
ÇHC 2021 başlangıcında kritik bir adım atarak, Japonya’ya meydan okumuştur. ÇHC, 22 Ocak
2021’de çıkarılan “Sahil Güvenliği Yasası” ile Çin sahil güvenlik gemilerine; Çin karasularında
ülkenin egemenlik haklarını korumak için her türlü tedbiri alma ve karasularına giren yabancı
deniz vasıtalarına ateş açma yetkisi verilmiştir. Söz konusu yasa, görevi devralan yeni ABD
başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Japon muadili ile 20 Ocak
20221’de yaptığı telefon görüşmesinde Japonya’ya güvenlik desteğini yinelemesi sonrasında
çıkarılmıştır.91 Yeni ABD yönetiminin Japonya’ya destek vermesi sonrasında çıkarılan ve 01
85 South CHina Morning Post , “Diaoyu-Senkaku islands dispute”, 21 Şubat 2019
86 Desmond Ball vd, age
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89 Ayşegül İncesu,age
90 Gisela Grieger, “ Sino-Japanese controversy over the Senkaku/Diaoyu/Diaoyutai Islands ,An imminent flashpoint in the Indo-Pacific?”, European Parliamentary
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Şubat 2021’de yürürlüğe giren yasa, ÇHC’nin sahil güvenlik organizasyonunu revize ederken,
askerî olarak güçlendirmektedir. Bu yasa sadece Japonya ile Doğu Çin Denizi’ni hedef
almamakta, aynı zamanda ÇHC’nin bütün deniz alanlarındaki anlaşmazlık sahalarındaki
muhataplarına da uyarı mesajı vermektedir.
ÇHC bu yasayla; bölge denizlerindeki hak iddialarını savunma politikasında yol ayrımına
girdiğini ve güç kullanmaktan çekinmeyeceğini göstermiştir.92 ÇHC’nin bu adımı sonrasında,
Japonya Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Ağustos 2021’de yapılan açıklamalarda;
Japonya’nın Senkaku Adaları’nın korunması için 2023’de Yonagunijima’da bir “Elektronik
Harp Birliği konuşlandırmanın yanı sıra, 2024’e kadar Nyutaburu Adası’nda F-35 savaş
uçaklarını konuşlandıracağı ifade edilmiştir. Bunlara ilave olarak, Ishigakijima Adası’na, 500600 kişilik bir “Füze Savunma” birliğinin nakledileceği de açıklanmıştır. 93
D. ABD’nin Katılımı ve Sorunun “Bloklararası”na Evrilmesi
ÇHC’nin bu meydan okumasında son 12 yılda ABD yönetimlerinin Japonya’ya destek verme
politikasında devamlılık göstermesinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Önce Güney
Çin Denizi’nde 2010’da yaşanan gelişmelerde ABD, ÇHC’ye karşı tavır almıştır. Sonra Çinli
balıkçı gemisinin Senkaku Adaları civarında Japon sahil güvenlik gemilerine çarpması ile
yaşanan gerilimde ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Japonya’ya Senkaku Adaları konusunda
askerî destek güvencesi vermiştir.94 Devamında ABD 2011’de, “Asya Önceliği Stratejisi (Pivot
to Asia)”ni ilan etmiş ve Başkan Barack Obama, Nisan 2014’te, Senkaku Adaları’nın ABDJaponya Karşılıklı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması kapsamında olduğunu açıklamıştır.95 2015
yılında ABD ve Japonya karşılıklı olarak, savunma işbirliği yönergelerini revize etmiştir.96
Bundan sonra iki ülke Japonya’yı silahlandırmak için ortak planlamaya başlamış ve bu
bağlamda ABD’nin Japonya’ya 30 adet F-35 savaş uçağı satması kararlaştırılmıştır.97
2017 yılında iktidara gelen Başkan Donald Trump da Senkaku Adaları’nın ortak güvenlik
anlaşması kapsamında olduğunu resmen onaylamıştır.98 2021 yılında göreve gelen ABD
Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşerek; ABD’nin Japonya’nın
topraklarını koruma yükümlülüğünün devam ettiğini ve Japonya-ABD Güvenlik Anlaşmasının
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5. Maddesinin Senkaku Adaları’nın savunmasında da geçerli olduğunu teyit etmiştir.99 Başkan
Biden’ın Japonya’ya destek politikasının devamında ÇHC Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın
internet sitesinde, 25 Nisan 2021’de, sekiz ayrı dilde, Senkaku Adaları’nın ÇHC’ye ait
olduğunu gösterdiği iddia edilen bir coğrafik dökümantasyon yayınlanmıştır.100
2022 yılına gelindiğinde sorunun hız kaybetmediği görülmüştür. 16 Ocak 2022’de dört ÇHC
sahil güvenlik gemisi bölgeye girerek, Japon sahil güvenlik gemilerini taciz etmiştir.101 Japon
hükûmeti Mayıs 2022’de, ÇHC’nin tartışmalı bölgede doğalgaz sondaj faaliyeti yaptığını
açıklayarak, tepki göstermiş ve bu sondaj çalışmasının ÇHC’nin tartışmalı bölgede açtığı
17’nci kuyu olduğunu ifade etmiştir.102 Müteakiben ÇHC savaş gemileri bölgeye giren balıkçı
teknelerini refakat etmeye başlamıştır. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından Haziran
2022’de yapılan açıklamalarda; iki ÇHC savaş gemisinin bölgede yaklaşık 64 saat kalarak, son
10 yılda yaşanan en büyük ihlali gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.
Bu gelişmeler yaşanırken RF, Japonya ile arasındaki sorunlarında ÇHC’ye desteğini gösteren
adımlar atmıştır. Önce 24 Mayıs 2022’de, Tokyo’da QUAD liderler Zirvesi icra edilirken, Rus
ve Çin savaş uçakları Japon Denizi ve Doğu Çin denizi üzerinde müşterek uçuşlar yapmıştır.
Daha sonra 04 Temmuz 2022’de, ABD’de bağımsızlık günü kutlamaları icra edilirken, bir Rus
firkateyni ile birlikte iki ÇHC sahil güvenlik gemisi Senkaku Adaları sularında gövde gösterisi
yapmıştır.103
E. Tarafların Adalar Üzerindeki Egemenlik İddiaları
Taraflar bölgenin kendilerine ait olduğu iddiasından hiç vazgeçmemiştir. ÇHC söz konusu
adaların, 1895 yılındaki Çin-Japon Savaşı’ndan sonra Çin İmparatorluğu’nun elinden zorla ve
hukuksuz bir şekilde alındığı savından geri adım atmamıştır. Çin’in kaynaklarına göre;
Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) Japonya’nın güneybatısında yer alan Ryukyu
Krallığı, 1372‘de Çin İmparatorluğu’nun koruması altına girmiştir. Senkaku Adaları’nın da
sahibi olan bu küçük krallığın Çin İmparatorluğu’na olan bağlılık ilişkisi sonraki yaklaşık beş
asırda da devam etmiş ve böylece söz konusu adalar Çin kontrolü altına alınmıştır. Ryukyu
Krallığı ile 1372‘de kurulan vesayet bağı kapsamında bölgeye giden ilk askerler, tuttukları
“görev günlüğü-ceridelerde” bu adaları Çin tarafında kullanılan ismiyle “Diaoyu” olarak
kaydetmiştir. Daha sonra Çin İmparatorluğu tarafından Ryukyu Krallığı’na gönderilen
99 Ayşegül İncesu,age
100 Zhang Hui ve Xing Xiaojing, “China issues report on Diaoyu Islands to 'reaffirm sovereign rights, warn Japan and US collusion'”,Global Times, 26 Nisan 2021, erişim
26 Nisan 2021 22:30
101 “In First Intrusion Of 2022, Four Chinese Coast Guard Ships Enter Japanese Waters in Senkaku Islands”, Indian Defence News, 17 Ocak 2022, erişim 16 Ocak 2022
23:05
102 “Tokyo protests to Beijing over East China Sea gas field development”,The Korean Times, 22 Mayıs 2022,erişim 22 Mayıs 2022 23:40
103Olivia Liao, “Long-Simmering Tensions Flare Over Disputed Senkaku Islands in East China Sea”,Vice of America, 08 Temmuz 2022,erişim 05 Ağustos 2022 16:32
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diplomatik temsilciler bu ismi kullanarak, kayıt altına almıştır. Çinli denizciler tarafından
çizilen krokilerde de aynı usul izlenerek, Diaoyu ismi ve Çin aidiyeti kalıcılaştırılmıştır. Çin
İmparatorluğu, bu adaların güvenlik sorumluluğunu üstlenirken, görev kapsamda tutulan
kayıtlara da dâhil etmiştir.104
ÇHC’nin savunduğu bu belgeler göre, Diaoyu adının askerî ceridelerde kayda alınması ilk
olarak 1403 yılında gerçekleşmiştir.105 Devamında Ming Hanedanlığı döneminde tutulan sahil
güvenlik kayıtlarında adalar, “Diaoyutai” olarak isimlendirilmiştir. Çin İmparatorluğunu
devralan Qing Hanedanlığı (1644-1912) döneminde Diaoyu Adaları Tayvan yerel idaresine
verilmiştir.106 ÇHC bu tür belgelerle adaların geçmişte Çin toprağı olduğunu savunurken,
1895 Çin-Japon Savaşı sonrasında haksız bir şekilde işgal edildiğini ve aynı mantık
çerçevesinde II. Dünya Savaşı sonrasındaki San Francisco Antlaşması ile ABD egemenliğine
girdiğini iddia etmiştir. 107 ÇHC, ABD ile Japonya arasındaki adaların devrine ilişkin anlaşmayı
da hukuksuz bulduğunu açıklamıştır.108
Japonya’nın iddialarına göre;
Senkaku Adaları, 1895 Çin-Japon Savaşı sonrasında, 17 Nisan 1895’te imzalanan Shimonoseki
Antlaşması neticesinde Japonya’ya dâhil edilmemiştir. Japon İmparatorluğu’nun bu adaları
topraklarına katması, 14 Aralık 1895 tarihli kabine kararı çerçevesinde ve Şimoneseki
Antlaşması’ndan önce hayata geçirilen bir idare tasarrufudur.109 Bu dönemde yapılan
araştırmalarda, adalarda Çin hâkimiyetine dair belgeye rastlanmamış ve sahipsiz görülen
adalar Japonya topraklarına katılmıştır.110 Müteakiben Senkaku Adaları, Nansei Adaları’nın
bir parçası olarak kabul edilmiş ve idari olarak bu bağlamda işlem görmüştür. Japon yönetimi
bu adaları, balıkçılık için kullanılması şartıyla, 1900’lerin başında Japon iş adamı Koga
Tatsushiro’ya vermiştir. Koga Tatsushiro, 200 kadar personel istihdam ederek, adalarda bir
palamut işletme tesisi kurmuş, bu firmanın 1940’da kapanmasından sonra adalardaki
yerleşim bitmiştir.111
Japon yönetimleri Senkaku Adaları’nı, Shimonoseki Antlaşması ile 1895’de Çin’den alınan
Tayvan’a veya Pescadores Adaları’na dâhil bir bölge olarak görmemiştir.112 Adalar, Nansei
Adaları’nın bir parçası kabul edildiği için, ABD ile II. Dünya Savaşını bitiren 1951 tarihli San
104 Jiangyong Liu, The Diaoyu Islands, Facts and Legality, China Academic Library (ebook), 2019, s.61-85
105 Jean-Marc F. Blanchard, age
106 “A Timeline of Diaoyutai vs. Senkaku Islands”, Pacific Atrocities, 26 Mart 2019, erişim 19 Mart 2021 00:01
107 Shin Kawashima, ege
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Francisco Barış Antlaşması gereği, 20 yıllık bir sürede ABD denetiminde kalmıştır. ABD
tarafından 1971 yılında onaylanan “Okinawa’nın İadesi Anlaşması”yla Japonya’ya geri
verilmiştir.113
Japonya tarafından gündeme getirilen bazı argümanlara göre;
Çin yönetimlerinin de kabul ettiği resmî haritalarda bu adalar, Japon tarafının kullandığı
Senkaku adı ile yer almış ve bölge Çin topraklarına dâhil olarak gösterilmemiştir. Bu
haritalara örnek olarak; 1933 tarihli Yeni Atlas, 1958 tarihli Dünya Atlası ve 1969
yılında Washington Post gazetesinde yayınlanan Çin haritası gösterilebilir.114 Bölgede
hidrokarbon kaynaklarının varlığını açıklayan BM kaynaklı rapor yayınlanana kadar Tayvan ve
ÇHC yönetimleri bölge üzerinde hak iddia etmediği gibi ABD kontrolüne de itiraz etmemiştir.
Bu zamana kadar söz konusu adalar, Japonya’nın Okinawa yönetimine bağlı olarak idari işlem
görürken, bu duruma hiçbir zeminde itiraz olmamıştır. Bu nedenlerle Senkaku Adaları,
Japonya toprağıdır.

5. ÇHC-Japonya Anlaşmazlığına Katkı yapan Sorun Alanları
A. ÇHC’nin “Tek Çin Politikası” ve Tayvan Sorunu
17. yüzyılda İspanyol ve Hollandalı sömürgeciler arasında egemenlik mücadele alanı hâline
gelen Tayvan (Formoza Adası), 1683 yılında Çin İmparatorluğu’nun hâkimiyetine geçmiştir.
Yaklaşık iki asır süren Çin hâkimiyeti sonrasında Formoza Adası, 1894-1895 Japonya-Çin
Savaşı sonrası yapılan Shimonoseki Antlaşması ile Japonya’ya verilmiştir. Japonya’nın ada
üzerindeki hâkimiyeti II. Dünya Savaşı sonrasında son bulmuştur. Bu arada II. Dünya Savaşı
sonrasında, 1946’da tekrar başlayan Çin iç savaşında ada için Tayvan adı kullanılmaya
başlanmıştır. Çin iç savaşını Mao Zedong önderliğindeki komünistler kazanınca, iç savaşta
mağlup olan, II. Dünya Savaşı dönemindeki Çin Cumhuriyeti iktidarının sahibi Milliyetçi
Parti’nin üyeleri Tayvan’a kaçmıştır. Mao Zedong’un muzaffer Çin Komünist Partisi (ÇKP),
1949 yılında ÇHC’nin kuruluşunu ilan edince, Tayvan’daki Milliyetçi Parti, Çin Cumhuriyeti’nin
Tayvan Adası’nda devam edeceğini açıklamıştır. ÇHC bunu kabul etmemiş ve bütün Çin
topraklarının tek temsilcisinin ÇHC olduğunu savunmuştur. ÇHC’nin bütün Çin topraklarının
resmî temsilcisi olduğu iddiası ve bu iddiayı gerçekleştirmek için sürdürdüğü Çin’i birleştirme
strateji, “Tek Çin politikası” olarak adlandırılmıştır.

113Donatello Osti, age
114 Vâris Çakan, Japonya ve Çin Arasında Senkaku (Diaoyu) Adacıklar Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme, Asya Araştırmaları Dergisi , Sayı: 1, Cilt: 4 (Güz 2020)
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II. Dünya Savaşı sonrasında, 24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler (BM)’de, o zamanki
resmî Çin Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olmuştur.
Çin iç savaşını kaybeden Çin Cumhuriyeti yönetiminin Tayvan’a kaçarak, burada varlığını
sürdürmesi nedeniyle Tayvan BMGK’da Çin Cumhuriyeti’ni temsil etmiş ve uluslararası
camiada kabul görmüştür. ÇHC’nin kurulması sonrasında “Doğu Bloku”nun yayılması
endişeleri nedeniyle birçok ülke Tayvan’ı tanımaya devam etmiş ve ÇHC’nin “Tek Çin
Politikası”na mesafeli yaklaşmıştır. ABD ve Japonya da Tayvan’ı tanıyarak, bu ülke ile resmî
anlaşma yapmıştır. Bu ikircikli durum ÇHC’nin ABD ve Japonya ile olan ilişkilerinde uzun
zaman sorun yaratmıştır. ABD, Kore savaşı sürecinde, ÇHC’nin Tayvan’ı ülkesine katmasına
engel olmuş ve sonrasında Tayvan ile güvenlik anlaşması imzalayarak, koruma altına almıştır.
Tayvan, kendisini bağımsız bir devlet olarak görürken, ÇHC Tayvan’ı kendilerine ait bir eyalet
olarak görmektedir. ÇHC kendisini, Çin Cumhuriyeti’nin devamı olarak gördüğü için Tayvan’ın
uluslararası camiada tanınmasını engellemeye çalışmaktadır. Bazı ülkelerle gayri resmî
ilişkiler geliştiren Tayvan, resmen de olmasa bu devletler tarafından örtülü olarak
tanınmaktadır. Dünya ülkelerinin çoğu resmî olarak ÇHC’yi tanımış olsalar da, gayri resmî
olarak Tayvan ile ilişkilerini sürdürmektedir. Bu durum ÇHC ile Tayvan arasındaki anlaşmazlığı
büyütürken, iki ülke arasında, şimdilik söylem düzeyinde, sürüncemeli çatışmaya
evrilmektedir.
ÇHC ile Japonya arasındaki sorun üreten alanlardan biri de Japonya ile Tayvan arasındaki,
zamanla iyileşen ilişkilerdir. Sorunun temelinde ÇHC’nin “Tek Çin Politikası”nın, Japonya
tarafından zaafa uğratılması vardır. Japonya’nın Tayvan’daki ekonomik yatırımları,
Japonya’daki Tayvan taraftarlarının iç siyasetteki etkisi ve Japonya’dan Tayvan’a verilen
ekonomik-siyasi destek ÇHC’yi rahatsız etmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında Tayvan
hükûmetini, Çin Cumhuriyeti olarak tanıyan ABD ve Japonya’nın 1970’lerde ÇHC ile ilişkileri
geliştirme politikasında Tayvan konusu en önemli engellerden biri olmuştur. ÇHC-Japonya
1972 ortak bildirgesi için yapılan müzakerelerde ÇHC, Tayvan’ın ülkelerinin bir parçası
olduğunu ısrarla vurgularken, Japonya tarafı bu konuda “kaçak güreşmiş” ve konuyu
gündemden uzak tutmaya çalışmıştır.
ABD, ÇHC ile iş birliği yaparak Sovyetler Birliği’ni yalnızlaştırmaya çalışırken, 1972’de ÇHC’nin
resmî Çin temsilcisi olarak, BMGK üyesi olmasını sağlamıştır. ÇHC’nin, ABD ile gelişen
ilişkilerinde “Tek Çin Politikası’nın kabulündeki ısrarcı neticesinde, Aralık 1954’de imzalanan
“ABD-Tayvan Güvenlik Anlaşması”, 31 Aralık 1979’da askıya alınmıştır.115 Kore Savaşı
sürecinde, Eylül 1951’de, ABD ile güvenlik anlaşması imzalayan Japonya, daha sonra Tayvan’ı,
Çin’in resmî temsilcisi olarak tanımıştır.116 Japonya 1952 yılında Tayvan ile yaptığı “Çin-Japon
115 Hong N. Kim ve Jack L. Hammersmith, age
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Barış Anlaşması (Taipei Anlaşması)” ile bu ülkenin Çin halkını temsil ettiğini de kabul etmiştir.
Bu anlaşma ÇHC tarafından tepkiyle karşılanarak, illegal olarak görülmüştür. ÇHC ile Japonya
arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve dostluk anlaşmasının hazırlanmasındaki altı yıl
süren müzakerelerde ÇHC bu anlaşmanın kaldırılmasını istemiştir. Japonya, ÇHC ile gelişen iyi
ilişkilerde sorun yaratmasına rağmen, bu anlaşmayı kaldırmaya yanaşmamıştır.117
Japonya-ÇHC dostluk anlaşması müzakerelerinin yapıldığı 1972-1978 yılları arasındaki süreçte
ÇHC Japonya’ya, Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Japonya bu
konuya saygı duyduğunu ifade etmekle birlikte Taipei anlaşmasını iptal etmemiştir.
Müteakiben Japonya, Tayvan ile ekonomik ilişkileri geliştirip ÇHC’ye ekonomik yatırımlarını
artırırken; ÇHC Japonya’nın Tayvan’daki yatırımlarına göz yummuştur.118 Japonya’nın
Tayvan’daki yatırımlarının artması ve iki ülke ilişkilerinin siyasi seviyede gelişmesi zamanla
ÇHC’yi rahatsız etmeye başlamıştır. Tayvan’da 1985 sonrasında iyice artan Japon
yatırımlarına, 1987’de bir Japon mahkemesinin, ÇHC ile Tayvan arasındaki bir küçük mülkiyet
davasında, Tayvan lehine karar vererek, Tayvan’a resmî kimlik tanıması ÇHC’nin resmî
tepkilerine neden olmuştur. Japonya’da 1987’de yaşanan iktidar değişimi sonrasında yeni
Başbakan Takeshita, ÇHC’ye yapılan ekonomik yardım ve yatırımları artırarak bu sorunu
unutturmaya çalışmıştır.119 ÇHC’ye artırılan ekonomik yardımlarla sorunun üstü örtülse de
Çin ortak hafızasındaki Japon saldırganlığı, bu tür gelişmeler ile yeşermeye başlamıştır.
Tayvan 2012’de, Japonya ile arasındaki sorunları asgariye indirmek maksadıyla; “Doğu Çin
Denizi Barış İnisiyatifi” önerisi yaparak, tartışmalı bölgedeki anlaşmazlıkları çözmek
istemiştir.120 Japonya da Tayvan’ın bu adımı olumlu karşılamıştır. Yapılan görüşmeler
sonrasında Japonya ve Tayvan, Nisan 2013’te bir balıkçılık anlaşması imzalayarak,
aralarındaki deniz sınırı anlaşmazlığını çözmüştür.121 İki ülke 2015’te bu anlaşmayı revize
ederek, daha da geliştirmiş ve muhtemel ufak krizleri önlemek istemiştir. Bu iyi niyet
adımlarına rağmen yine de zaman zaman balıkçıların çıkardığı küçük çaplı krizler ile askerî
gemi ve uçak faaliyetlerinden dolayı anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. İki ülke yönetimleri
diyalog yoluyla, bu tür olaylarda çıkan sorunları çözmüştür.122
Japonya, Tayvan ile ilişkilerini geliştirmeye devam ettikçe, ÇHC’nin rahatsızlığı artmıştır. ÇHC,
Japonya’nın Tayvan ile geliştirdiği ilişkileri kendi egemenliğine ve içişlerine müdahale olarak
117 Masaya Inoue, age
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görmüştür. ÇHC stratejik aklı; Japonya’nın Tayvan’ı destekleyerek, ÇHC’nin bütünleşmesini ve
güçlenmesini engellemek istediğini düşünmüştür. ÇHC ile Tayvan arasında gerilimin arttığı
dönemlerde Japonya’nın Tayvan’ı destekler yönde hareket etmesi de ÇHC’nin sinir sistemini
bozmuştur. ÇHC’nin ülkeyi birleştirme yolunda askerî adım atmaktan kaçınmayacağına
yönelik yaklaşımı ABD, Japonya ve Tayvan arasında askerî iş birliğinin artmasıyla
sonuçlanmış, bu durum ÇHC’yi çileden çıkarmıştır. 1996 yılında yaşanan Tayvan Boğazı krizi
ve paralelinde ÇHC ile Japonya arasında yaşanan Senkaku Adaları gerilimi sonrasında Japonya
ile Tayvan arasında askerî sahada iş birliği artmıştır.123
Bundan sonra yaşanan ÇHC-Japonya krizlerinde Tayvan da Japonya’yı destekler bir tavır
almıştır. Japonya ile Tayvan arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliği zamanla
gelişirken, iki ülke halklarının birbirine bakışı da pozitif bir seyir izlemiştir.124 İki ülke ilişkileri
sürekli olarak ileriye taşınırken, Japonya’nın Tayvan’a ekonomik desteği devam etmiştir. İki
ülke arasındaki ticaret hacmi 2020 yılında 71.18 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşırken, Tayvan
Japonya’nın dördüncü ticaret ortağı haline gelmiştir.125
Japonya-Tayvan ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak, özellikle ABD’li uzmanlar tarafından
yapılan değerlendirmelerde; ÇHC’nin Tayvan’ı ülkeye katmaya yönelik muhtemel bir askerî
harekâtında, ABD ve Japonya tarafından Tayvan’a yardım edilebileceğine yönelik
değerlendirmeler yapılır olmuştur.126 İlerleyen yıllarda Japon kamuoyunda da benzer
değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Japon Savunma Bakan Yardımcısı Taro tarafından,
03 Ağustos 2021’de yapılan açıklamada; Tayvan’ın ÇHC tarafından işgalinin engellenmesinin
Japonya için hayati bir öncelik olduğu ve böyle bir senaryonun yaşanması durumunda, ABD
ve Japonya’nın birlikte Tayvan’ı savunması gerektiği ifade edilmiştir.127
B. Japonya’nın Yeniden Silahlanma Stratejisi
II. Dünya Savaşı sonrasında ABD Japonya’yı yeniden yapılandırırken, Japon militarizmini
minimize etmeyi ve Japonya’nın dünya sahnesine tekrar askerî bir güç olarak çıkmasını
engellemeyi hedeflemiştir. Bu istikamette Japonya’nın ulus inşa sürecinde, Batı ile uyumlu
yaşayacak ve liberal değerlere saygılı bir ülke kurulması için yasal ve sosyolojik adımlar
atılmıştır. Bu kapsamda modern Japonya’nın mimarı ve Japonya’daki Amerikan işgal
123 Kuo-wen Kuo ve Hsiang-yi Yeh, “The US-Japan Alliance and Asia-Pacific Security: Implications for Japan-Taiwan Relations, Jebat: Malaysian Journal of History,
Politics & Strategic Studies, Vol. 42 (1) (July 2015): 57-76
124 Madoka Fukuda, “Japan-China-Taiwan Relations After Taiwan’s Sunflower Movement”, Asia Pacific Bulletin, Nu. 264, 22 Mayıs 2014
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kuvvetlerinin komutanı olan Orgeneral Mac Arthur; 1947 tarihli Japon anayasasına özel bir
madde koyarak (9. Madde), ülkenin kendini savunma kapasitesinin üzerinde silahlanmasına
engel koymuştur.128 Bu madde Japonya’nın silahlanmasına engel olduğu için Batı’da
memnuniyetle karşılanmıştır. Her şey normal görünürken Kore sorunu dengeleri
değiştirmeye başlamıştır.
Kore Savaşı sürecinde ABD, Eylül 1951’de, Japonya ile bir güvenlik anlaşması imzalamıştır.129
Kore savaşı sonrasında, Kore çatışma alanına kuvvet getirmekte zorlanmış olan ABD,
Japonya’nın silahlanmasının engellenmesi konusunu yeniden düşünmeye başlamıştır. ABD
makamları bu gelişme sonrasında, Japonya’nın ÇHC’nin yayılmasını engellemede rol
üstlenebileceğini değerlendirmeye başlamıştır.130 Bu konuda ABD’de yapılan tartışmalar
sonrasında, Japonya’nın silahlanmasına izin verilmesi yönünde bir ortam oluşmazken;
ABD’nin bölgede “Barış Sağlayıcı Rolü”nün devam etmesi görüşü ağır basmıştır. Bu nokta da
ABD, 1960 yılında Japonya ile “Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması“ imzalayarak, bölge
dengelerindeki varlığını sürdürmeyi tercih etmiştir. Bu anlaşma ile sorun ABD açısından
çözülmüş ve uzun bir müddet konu gündemden düşmüştür. Bunda ABD’nin ÇHC’yi Sovyetler
Birliği’nden kopartarak, Japonya ile barıştırmasının da katkısı önemli olmuştur.
Bu dönemde Japonya ekonomisi de savunma harcamalarının yükünden kurtulup yükselişe
geçerken, Japon kamuoyu da silahsızlanmadan yana bir yaklaşıma sahip çıkmıştır. Japonlar
dünya gündemine yükselen bir ekonomik güç olarak gelmeyi tercih ederken, II. Dünya Savaşı
döneminde işgal ettikleri ülkelerin halklarında kalan acı hatıraları da unutturmak istemiştir.
Japonya’nın bu politikası, 18 Ağustos 1977’de, Filipinler’in başkenti Manila’da icra edilen
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) zirvesinde,
Japonya Başbakanı Takeo Fukuda tarafından yapılan konuşmada ilan edildiği için, Fukuda
Doktrini olarak adlandırılmıştır.131 Aradan bir yıl geçmeden, Sovyetler Birliği savaş gemilerinin
Japon Denizi’ndeki sıklaşan gövde gösterileri sonrasında, 1978 başlarında Başbakan Fukuda,
Sovyetler Birliği tacizlerinin ülke güvenliğine tehdit oluşturmaya başladığını açıklamıştır. 132
Başbakan Fukuda’nın açıklamaları sonrasında Millî Savunma Ajansı Meclis’ten, Japon Hava
Kuvvetleri’nin muharebe etkinliği ile ülkenin denizaltı savunma kapasitesini artırmak
maksadıyla 4,5 milyar dolarlık harcama desteği talep etmiştir. Bu gelişme Japonya’da
silahlanma tartışmalarını tetiklemiş ve silahsızlanma politikası açıklayan Japon hükûmetini
“iki arada bir derede” bırakmıştır. Bu tartışmalar sonrasında ABD ile yapılan koordine
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görüşmeleri neticesinde ÇHC’nin Sovyetler Birliği’nden kopartılması yolundaki ABD gayretleri
artırılmış ve ÇHC-Japonya Dostluk Anlaşması müzakereleri hız kazanmıştır.133 Japonya’nın
Sovyetler Birliği karşısındaki güvenlik endişelerini gidermek isteyen ABD, 1978 yılında
Japonya ile görüşerek, aralarındaki güvenlik anlaşmasının uygulama prensiplerini güncellemiş
ve Japon güvenlik kaygılarını kısmen gidermiştir.134
Sovyetler Birliği’nin tehditkâr yaklaşımı Japonya’ya, güvenlik yapılanmasını değerlendirmek
için fırsat vermiş ve savunma yapılanmasının yükseltilmesi için beyin jimnastiği yapmasını
sağlayarak, hazırlık seviyesinin yükselmesine katkı yapmıştır.135 Japonya bu kapsamda 1990
yılından itibaren anayasadaki kısıtlayıcı maddeleri aşmaya yönelik adım atmaya başlamıştır.
Önce 1990 yılında ABD’nin Irak harekâtı için maddi destek paketi sağlayan Japonya, 1992’de
BM barış gücü operasyonlarına katılmayı sağlayan bir yasa çıkartarak, Kamboçya’ya 1200
asker göndermiştir.136
ÇHC’nin Sovyetler Birliği’nden kopartılması sonrasındaki Soğuk Savaş sürecinde ABD, Doğu
Asya’da rakip küresel aktör meydan okuması yaşamadığı için rahatlamış ve bölgeden kısmen
çekilmeyi tercih etmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Doğu Asya’da eli
rahatlayan ABD, Orta ve Güney Asya’da aktif olmak için stratejiler belirlerken, ÇHC’nin
yükselişi gerçeğiyle yüzleşmiştir. ÇHC’nin yükselişi Asya-Pasifik dengelerini değiştirme
yolunda bir konjonktüre hayat vermiş ve ABD ile Japonya’nın güvenlik çıkarlarının
örtüşmesine neden olmuştur. ÇHC ile Japonya arasında 1996’da Senkaku Adaları kaynaklı
olarak yaşanan gerilim sonrasında, ABD ve Japonya 1997’de bir araya gelerek, ortak güvenlik
anlaşmasının uygulama prensiplerini yenilemiştir. Bu görüşmelerde ABD, Japonya’yı, bölge
dengelerinde rolünü artırması ve savunma harcamalarını yükseltmesi yönünde teşvik
etmiştir.137
Yeni milenyuma girildiğinde ÇHC faktörü Asya-Pasifik dengelerinde kendini daha net olarak
hissettirmiş; bu yeni realite karşısında ABD, Japonya’nın silahlandırılmasını tekrar gündeme
getirmeye başlamıştır. ABD, ÇHC’nin askerî yükselişine karşı Japonya’dan savunma
harcamalarını artırmasını istemiş, ÇHC tehdidini özellikle Doğu Çin Denizi’nde hisseden
Japonya da bu fikre sıcak bakmıştır. Böylece 2000’li yıllarla birlikte Japonya’nın askerî
alandaki harcamaları artmaya başlamıştır. Japonya 2001 ve 2003’de, ABD’nin Afganistan ile
Irak’ı işgaline destek veren yasalar çıkararak, anayasadaki kısıtlayıcı hükümleri delmeye
başlamış ve ABD’nin operasyonlarında birlik katkısı yapmıştır. 2003’de benzer bir adım ile
133 133 Joseph M. Ha ve John Guinasso, age
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uzaya casus uydu yerleştiren Japonya, 2006’da “Savunma Bakanlığı”nı kurmuş ve 2007’de,
askerî harcamalar kategorisinde, dünya sıralamasında altıncı basamağa yükselmiştir.
Savunma harcamalarının arttığı bu süreçte Japon Silahlı Kuvvetleri ABD’den savaş uçakları ve
gemileri satın alarak, muharebe kapasitesini artırmıştır. Japon başbakanları Shinzo Abe ve
Yasuo Fukuda tarafından 2002 yılında yapılan açıklamalarda, ülkelerinin nükleer silaha sahip
olabileceği beyan edilmiştir. Japonya 2004’de BMGK üyesi olmak için yoğun bir kampanya
başlatmıştır.138
ABD’nin “Asya Önceliği-Pivot to Asia” stratejisinin ilanı sonrasında Japonya’da anayasanın
değiştirilmesi ve silahlanmaya müsaade edilmesi noktasındaki tartışmalar artmıştır. Bu
dönemde ÇHC ile gerilimin yükselmesine paralel olarak Japonya, 2013 yılında savunma
harcamalarında ciddi bir artışa gitmiştir.139 Bu arada askerî sahada ÇHC ile Japonya arasında,
Senkaku Adaları’ndan beslenen gerilimin 2013 yılında iyice artması sonrasında, Ekim 2013’de
ABD’de muadilleriyle bir araya gelen Japon savunma ve dışişleri bakanları arasında yapılan
görüşmelerde, Japonya’nın askerî gücünü artırması kararlaştırılmıştır.140 Müteakiben Japonya
yeni “Millî Güvenlik Stratejisi”ni açıklamıştır.141 Bu kapsamda Japonya Başbakanı Şinzo Abe
tarafından, 2014 ve 2015 yıllarında, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi ve sınır ötesi
faaliyetlere katılması yönünde yasal düzenlemeler yapılması ÇHC tarafında rahatsızlık
yaratmıştır.142
ABD ve Japonya’nın aralarındaki güvenlik anlaşmasının uygulama prensiplerini revize ettiği
2015’te Japonya Savunma Bakanlığı hükûmetten, savunma harcamalarında yüzde 2,2 artış
talep etmiştir. Müteakiben 2016 yılındaki savunma bütçesine önemli bir kaynak aktarmasının
yapıldığı görülmüştür.143 Kuzey Kore’nin 2017 yılında yaptığı füze denemeleri sonrasında
Japonya, hava savunma sistemlerini revize etme hedefinde yeni bir yatırım planı açıklamıştır.
Bu plan; ABD’den 104 F-35 savaş uçağının alınması ve erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu anlaşma sonrasında ABD ve Japonya, uzay ve siber
güvenlik görevlerinde iş birliği gayretlerini de artırmıştır. 2018’de Japonya “10 Yıllık Savunma
Planı”nı ve bu hedefe ulaşmak için “Orta Vadeli Tedarik Planı”nı açıklamıştır.144
Bu arada Japon Deniz Kuvvetlerine ait helikopter taşıma amaçlı olarak dizayn edilmiş olan
Izumo ve Kaga destroyerlerinin, dikine kalkış ve iniş yapabilen F-35 savaş uçaklarını taşıyacak
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hâle getirilmesi için bir çalışma başlatılmış 145 ve Mart 2022’de bu destroyerler küçük birer
uçak gemisi hâline gelmiştir. Eski Başbakan Şinzo Abe’nin 08 Temmuz 2022’de suikasta
kurban gitmesinden iki gün sonra yapılan seçimleri, Abe’nin partisi olan LDP (Liberal
Demokratik Parti-Liberal Democratic Party) kazanmıştır. Seçimler sonrası başbakanlık
koltuğuna oturan Fumio Kishida; LDP’nin eski ve duayen lideri olan Şinzo Abe’nin 2015’te
yaptığı reformlara devam ederek, anayasada silahlanmayı engelleyen maddelerde değişiklik
yapacağını açıklamıştır.146 Bu gelişme ÇHC tarafında olumsuz bir hava estirirken,
“Japonya’nın emperyalist damarının yeniden canlanmaya başladığı” şeklinde yorumlanmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tarihte zor bir deniz ulaşım potansiyeli sunan Doğu Çin Denizi günümüzde küresel güç
parametrelerinin tartıya çıktığı önemli bir alana dönüşmüştür. Yükselen ÇHC’nin hayat alanı
olmaya evrilen bu bölge, QUAD için ÇHC’nin durdurulması gereken bir coğrafya hâline
gelmiştir. ÇHC’nin can damarı olan endüstri merkezleri ülkenin doğusundaki sahil bölgeleri
olduğu için bu denizin kontrol altında tutulması ÇHC için önemlidir. Bu deniz ve bağlantı
boğazları üzerinden yürüyen deniz ticareti ÇHC’nin ekonomisinin ayakta kalması için
elzemdir. Bu bağlamda Senkaku Adaları ÇHC için Doğu Çin Denizi’nin stratejik
değerlendirilmesinde öne çıkan bir noktadır. Doğu Çin Denizi ve Senkaku Adaları benzer
şekilde Japonya için hayati öneme sahip bir bölgedir. Doğal kaynak bakımından dışarıya
bağımlı bir Japonya için bölgenin ÇHC kontrolüne geçmesi, “Japonya’nın bir bacağının
kesilmesi ve yürümek için ÇHC bastonuna mecbur kalması” demektir.
İki ülke arasındaki tarihî düşmanlık ve ÇHC’deki rövanş beklentisi de Senkaku Adaları’na
stratejik değer yüklemenin yanı sıra özel bir anlam katmaktadır. Bu bağlamda Senkaku
Adaları iki taraf için hem güvenlik hesaplamaları hem de değerler dünyasında zirveye
çıkarken, tarafların bilinçaltında “vazgeçilemez”e dönüşmektedir. Soruna güvenlik
değerlendirmeleri eklenince sorunun tarafları çoğalmakta ve ÇHC’yi hegemonyasına rakip
gören ABD ile müttefikleri de devreye girmektedir. ÇHC’nin “Tek Çin Politikası” ve Tayvan’ı
ülkeye entegre etmekteki kararlılığı da ÇHC-Japon anlaşmazlığının çevresini genişletmektedir.
Tayvan’ın ÇHC ile entegrayonu, “Japonya’nın ikinci ayağının da kesilmesi ve ÇHC’nin
kullanacağı tekerlekli sandalyeye mahkûm olması” anlamına gelmektedir. Böyle bir durum
Güney Kore için de yaşamsal tehdit oluşturmaktadır. ÇHC’nin Tayvan’ı ülkeye katması, Güney
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Kore’nin boğazının sıkılması ve “ÇHC’nin vereceği oksijen cihazına” mecbur kalması
demektir. İşte tam bu noktada QUAD ve QUAD + söz konusu olmakta ve “Beş Göz"ün sayısal
yetersizliği ortaya çıkmaktadır.
Senkaku Adaları civarında “hidrokarbon kaynaklarının mevcudiyeti iddiası” ise bulanık bir
konudur. Bu iddia sonrasında Senkaku Adaları’nın jeostratejik değeri iyice artarken,
sürüncemeli çatışma üretme katsayısı katlanmıştır. Bölgenin gittikçe artan ekonomik ve
stratejik değeri taraflar için her geçen gün daha önemli hâle gelmiştir. Neticede ABD, bölgeyi
Japonya’ya devretmeden önce değerini artırmış ve sonrasında ortada stratejik değeri artmış
bir bölge bırakarak, çekilmiştir. ABD’nin bölgeden çekilme planları yaptığı bir dönemde, ABD
kontrolündeki bir BM grubunun, bölgede zengin petrol ve doğal gaz mevcudiyetini açıklaması
ve sonrasında, “ABD’nin hiçbir kazanım garanti etmeden”, bölgeyi terk etmesi küresel siyaset
açısından anlaşılması kolay bir konu değildir. ABD’nin böyle bir tespiti yaptıktan sonra, elini
kolunu sallayarak, “hiçbir imtiyaz anlaşması yapmadan”, bölgeden ayrılması, ABD stratejik
aklının işleyişine uygun bir yöntem değildir. Bulanıklığı anlamak için soruna “Anglosakson
Çekilme Stratejisi” çerçevesinden bakınca taşlar yerine oturmakta ve konu daha anlaşılır hâle
gelmektedir. Kanaatimce; “ABD bölgede bir sorun alanı yaratarak, bölge denklemlerinde
kalıcı olmak” istemiştir. Bu noktada başarılı da olmuştur.
ABD’nin kriz alanı yaratarak çekilmesi sonrasında ÇHC, Tayvan ve Japonya, Senkaku Adaları
öncelikli olarak, Doğu Çin Denizi coğrafyasında rekabete girmiştir. Bu dönemde Sovyetler
Birliği tehdit algısında ortaklaşan ABD, ÇHC ve Japonya, aralarındaki anlaşmazlıkların üstünü
örterek iş birliği yapmıştır. ABD, ÇHC’yi yanına çekebilmek için Tayvan’ı gözden çıkarmayı
dahi kabul etmiştir. Bundan sonra Tayvan kabuğuna çekilmiş ve yavaş yavaş bölge
rekabetinin dışına çıkmıştır. Bundan sonra ABD’nin telkin ve katkılarıyla ÇHC ve Japonya ikili
ilişki kurarak, ekonomik düzlemde geliştirmiştir. Bu arada savunma harcaması kısıtlı olan
Japonya ekonomik patlama yaparak, bölgenin kalkınma motoru olmuştur. Sovyetler Birliği
desteğine muhtaç olmaması için ÇHC’yi ekonomik olarak destekleyen ABD ve Japonya,
ÇHC’nin yükselişine, başlarına geleceği göremeden, büyük katkı sağlamıştır. ÇHC de ABD ve
Japon desteği ile yükselirken, Japonya ile arasındaki sorunları buzdolabına kaldırmayı tercih
etmiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında ÇHC ve Japonya arasındaki uzlaşmazlıklar gün
yüzüne çıkmaya başlamıştır. ÇHC, Japon ekonomik yatırımlarına olan bağımlılığını azalttıkça,
Japonya ile arasındaki sorunların üstündeki örtüyü kaldırmaya başlamıştır. Bu gelişmede
Japonya’nın Çin ortak hafızasındaki travmaları dikkate almamasının da rolü önemli olmuştur.
Bu bağlamda taraflar arsındaki en ciddi problem alanı Senkaku Adaları’nın egemenlik sorunu
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olmuştur. ÇHC ve Japonya bölgenin kendilerine ait olduğu iddiasından vazgeçmemiştir. 2008
yılında taraflar bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını ortak çıkarma konusunda mutabakata
varsa da bunu hayata geçirmede başarılı olamamışlardır. Bu sorun temelinden beslenen
kaotik gelişmeler günümüze kadar devam etmiştir ve edecek görüntüsü vermektedir.
Konunun uluslararası hukuk yönünden tartışılabilecek yönleri aslında taraflar için çok da
önemli değildir. Zira iki taraf da sorunun uluslararası mahkemelere taşınmasına
yanaşmamakta ve uluslararası hakemliği kabul etmemektedir.
Senkaku-Diaoyu Adaları bölgesinde var olduğu iddia edilen petrol ve doğalgaz rezervleri,
büyük güçlerin deniz ticaret güzergâhındaki kritik coğrafi konumu, ÇHC ve Japonya arasındaki
muhtemel çatışma senaryolarında elde bulunduran tarafa önemli avantajlar sunması, benzer
şekilde ÇHC’nin muhtemel Tayvan’ı işgal operasyonunda elde bulunduran tarafın kazanacağı
askerî avantajlar, barış şartlarında bölgede teknik takip sistemlerini konuşlandırmayı başaran
tarafın kazanımları, muhtemel bir ÇHC-QUAD çatışma senaryosunda ÇHC’nin savunma kuşağı
ve Saha Sınırlandırma (Area Denial) hattındaki yeri gibi stratejik değerlendirmeler söz konusu
adalara önemli değer katmaktadır. Her iki taraf da bölgenin kendisine ait olduğu iddiasının
arkasında kuvvetle durmakta ve savunduğu argümanlardan vazgeçmemektedir.
2000’li yıllar ile ÇHC’nin ekonomik ve askerî gelişmesinin artması, ÇHC’nin özgüvenini de
yükseltmiştir. ÇHC’nin, küresel yükselişine paralel olarak, yeni yüzyılın ilk on yılının
ortalarından itibaren, bölgesel sorunlarda daha buyurgan olmaya başladığı dikkat çekmiştir.
Bundan sonra, özellikle 2007 sonrasında ÇHC’nin daha talepkâr bir dış politikaya meyil
verdiği görülmüştür. ÇHC, özgüvenini artırdıkça, Japonya’yı baskı altına alan adımlar atmaya
başlamış ve Japonya’yı taviz vermeye zorlamıştır. ÇHC’nin yükselişinin aksi istikamete
ekonomik gücü azalmaya başlayan Japonya, bu noktada ABD kartını masaya sürmüş ve
denge sağlamaya çalışmıştır. ÇHC’nin önünü kesmek için arayışlarını artırmış olan ABD de
Japonya’yı silahlanmaya ve askerî gücünü artırmaya teşvik etmiştir.
ÇHC’nin Senkaku Adaları sorununda tehditkâr denemeleri, Tayvan üzerindeki baskıları ve
Güney Çin Denizi’nde egemenlik iddialarının artması, Japonya’daki silahlanma tartışmalarını
ve anayasanın 9. maddesinin değiştirilmesine yönelik baskıları artırmıştır. Bu noktada
Japonya’nın silahlanmayı kabul etmesi ÇHC-Japonya anlaşmazlığını daha karmaşık hâle
taşımıştır. Japonya’nın silahlanma harcamalarını artırarak, ülke dışında askerî varlık
göstermeye çalışması Çin ortak hafızasındaki tarihî travmaların canlanmasına neden olurken,
Çin-Japon anlaşmazlığında katalizör etkisi yapmıştır. ÇHC de ABD ve Japonya’nın restini
görerek, askerî seçeneği masaya koymaktan çekinmemiştir. Bu arada artırılan Japon savunma
bütçesi ABD silah firmalarına kanalize edilmiş ve neticede ABD savunma sanayine çok büyük
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bir ekonomik girdi sağlanmıştır.
Askerî sahada gerilimi artırmaya başlayan ÇHC, sahil güvenlik yapılanmasını ve kanunlarını
revize ederek ABD-Japon askerî iş birliğine meydan okumuştur. Bu dönemde QUAD ve
AUKUS yapılanmalarıyla ÇHC’yi çevrelemeye çalışan ABD, bundan sonra dünyanın birçok
noktasında ÇHC’yi tahrik etmeye başlamıştır. Bu kapsamda ÇHC’nin kırmızı çizgilerinin
başında gelen Tayvan konusuna, ÇHC’yi tahrik etmede öncü rol verilmiştir. Japonya’nın da
destek vermesiyle zorlanan Tayvan sorunu, ÇHC’nin askerî olarak erken sahaya inmesine
neden olurken, ABD amacına ulaşmış ve ÇHC’yi çoklu sorunlarla boğuşmaya mecbur
bırakmıştır. Bu arada ABD ve Japonya kamuoylarında yapılan; muhtemel bir ÇHC askerî
operasyonunda Tayvan’ı müşterek olarak destekleme planları, ÇHC’nin sinirlenerek, aşırı
reaksiyon vermesine neden olmuştur.
ABD ve Japonya kamuoylarında yapılan Tayvan’ı müşterek olarak askerî sahada destekleme
planları, ÇHC askerî makamlarının karşı değerlendirmelerini tetiklemiş ve “ABD ve
Japonya’nın böyle bir senaryoda Tayvan’a askerî yardımını engelleme” noktasında stratejik
değeri olan Senkaku Adaları’nı kontrol altına alma fikri bu nedenle ÇHC için “olmazsa olmaz”
bir hedefe evrilmiştir. ÇHC bundan sonra Senkaku Adaları bölgesinde askerî gerilimi
artırırken, RF-Ukrayna savaşı sonrasında sorun “bloklararası”laşmaya başlamıştır. ÇHC-Japon
anlaşmazlığı kolay çözülecek sorunlardan değildir. Bu anlaşmazlık uzun vadede dünya
gündeminde yer almaya devam edecektir. ABD, “Önleyici Soğuk Savaşı”nda, ÇHC’nin sinir
uçlarıyla oynayarak, askerî harcamalarını artırmaya zorlayacak ve soğuk savaş iklimi içinde
yıpratmaya çalışacaktır. ÇHC-Japon anlaşmazlığı da ABD’nin ÇHC’yi sahaya inmeye
zorlayacağı alanların başlarında gelecektir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi
ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı
yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı
kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.
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