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Gözlemci Araştırma Vakfı (ORF) Başkanı 
Samir Saran, Dünya Ekonomik Forumunun 
Agenda sitesinde yayınlanan analizinde 
21’inci yüzyılda Batı ve Doğu’nun artık 
anlamsız kavramlar olduğunu savunuyor. 
Saran’a göre dünya yeni bir düzene gebe ve 
işte o yeni düzenin kodları…

Yeni Bir 
Dünya Düzeni 

Üç Stratejik Coğrafya:
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Son 70 yıl boyunca dünyada barış, istikrar ve ekonomik refahın 

koşullarına; ABD ile AB’nin belirlediği güçlü bir transatlantik ilişki 

tarafından şekil verildi. Tarihçi John Ikenberry liberal dünya dü-

zenini yönetişimin “göbek ve jant” modeli olarak tarif ediyordu. 

Burada Batı göbekte yer alıyordu. Ama bugün sistemin çeperleri-

nin kendi motor ve tekerleklerini geliştirmekte olduğu görülüyor.

Gerçekten de Asya’nın bir bütün olarak yükselişi dünyanın fizik-

sel ve zihinsel modelini yeniden örüyor. Uluslararası ilişkilerin 

hızla çoğalması ve yeni finans, ticaret, teknoloji, enformasyon, 

enerji ve işgücü akışları, transatlantik düzenlemelerin gölgesin-

den sıyrılmakta olan üç yeni stratejik coğrafya ortaya çıkardı. 

Bunlar özünde eski politik yapıların yetersizliğini temsil ediyor; 

bunların yönetilebilmesi için yeni fikirler, çevik kurumlar ve akış-

kan partnerlikler gerekiyor.

Hint-Pasifik
İlk bölge, Hint ve Pasifik okyanuslarının oldukça yol almış gö-

rünen birliğinden oluşuyor. Genel olarak Hint-Pasifik olarak 

adlandırılan bu yapı Çin’in yükselişi tarafından desteklenmek-

le birlikte aynı ölçüde Pekin’in önerilerine yanıt veren bölgesel 

diğer aktörler tarafından da tanımlanıyor. Artık Asya Denizi, 

daha önce Asya-Pasifik yapısı olarak örgütlenen ABD, ASEAN 

ve Çin’in toplamından daha büyük. Sınırları Hint Okyanusu’nun 

doğusunda sona ermiyor, ABD’nin doğu kıyısındaki Nantucket 

adasından Nairobi’ye kadar uzanıyor. Bu bölgede güvenlik, kal-

kınma ve ticaret konularındaki görüşmeler artık üç kıtadan ak-

törleri kapsayacak. 

Avrasya
İkinci coğrafya Avrupa ile Asya’nın tek bir stratejik sistem, 

Avrasya olarak birleşmesi olacak. Bu kökleri tarihte olan eski bir 

fikir ama şimdi yeni bir sözlüğe kavuştu. Bu bir zamanlar ayrı 
duran coğrafyalardaki pazarların ve toplulukların karşılıklı et-
kileşimi, süper kıta büyüklüğünde yeni bir karşılıklı bağımlılık 
yaratıyor.

Ama bu karşılıklı bağımlılık sürtünmesiz değil. Çin’in Avrupa’nın 
üstüne düşen gölgesi büyük ve Çin’in kıtanın refahına kefil 
olma vaadine direnmenin çok zor olduğu görülüyor. Bu arada 
Moskova, eski bir Avrasya oyuncusu olarak yerini geri kazanmak 
için yeni bir gayret sergilerken NATO üyeleri de gelecekte böl-
gede oynayacakları rol konusunda didişmeye devam ediyor. Bu 
jeopolitik tektonik tabakalar hem çarpışır hem de iç içe geçer-
ken Doğu’nun ve Batı’nın yeni angajman koşulları belirleyeceği 
açıktır.

Arktik
Son olarak Arktik var. İklim değişikliğinin kasıtlı olmayan bir 
sonucu olarak ortaya çıkan bu coğrafya ilk kez olmak üzere 
Atlantik ile Pasifik’in politikalarını, bu bölgelerdeki mevcut dü-
zenlemeler arasında bir çatışmayı teşvik edecek olsa bile, iç içe 
geçirecektir. Kuzey Denizi Rotası eskiden boş umutlar vadeden 
bir teoriydi, ama küresel ısınma şimdi bunu bir gerçeklik haline 
getiriyor. Örneğin küresel deniz taşımacılığı devi Maersk -bu ro-
tanın kısa vadede geçerli olacağı konusunda kuşkuları olsa da- 
geçen Ağustos’ta buz kırıcıların yardımı olmaksızın burada ilk 
seferini tamamladı. Ama bu coğrafyanın belirişi hiçbir şekilde 
sürtünmesiz olmayacak ve belki de bölgede zenginlik ve gücün 
yeniden dağılımına yol açabilecektir.

21’inci yüzyılın dünya düzenini bu üç coğrafyanın karşı karşıya 
gelmesi biçimlendirecektir. Ne var ki bu sürecin tarihsel paralel-
leri yoktur. İkinci Savaş sonrası düzen ve ondan öncekiler küresel 
politikada devrimci ve müthiş bir kabarmanın –ve büyük ölçek-
li yıkıcı çatışmaların-ardından doğmuştu. Bugün bu değişimin 

İkinci Savaş sonrası düzen 
ve ondan öncekiler küresel 

politikada devrimci ve müthiş bir 
kabarmanın –ve büyük ölçekli 
yıkıcı çatışmaların-ardından 

doğmuştu. Bugün bu değişimin 
tedrici, karşılıklı bağımlı ve 

evrimci olması daha olasıdır.

Samir SaranS
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tedrici, karşılıklı bağımlı ve evrimci olması daha olasıdır. Yeni bir 

düzenin doğuş anı olarak tek bir tanımlayıcı an olmayacaktır. 

Bunun yerine küresel politika gözle görülebilir gelecekte grinin 

50 tonunda işleyecektir.

Bu üç coğrafya kendilerini keşfettikçe dikkate almak gerekecek 

beş trend belirginleşecektir. 

İlk trend, coğrafyalar arası ayrı soğuk savaşlar çıkmasıdır. 

20’nci yüzyıldan farklı olarak bu gerilim iki kutuplu olmayacak 

ve aktörlerin motivasyon, araç ve amaçları farklı olacaktır. İster 

Hindistan ve Çin arasındaki Himalaya soğuk savaşında, ister 

Moskova, Avrupa ve Washington arasındaki Arktik soğuklukta, 

isterse AB ile Çin arasındaki Akdeniz kördöğüşünde olsun, bu 

coğrafyalarda farklı güçler etkide bulunacak ve sosyal, ticari ve 

askeri alanların arakesitlerinde rekabet edeceklerdir.

İkinci trend, bu coğrafyalarda muhtemelen birçok “çıkar koalis-

yonu” ortaya çıkacaktır. Belirsiz ve akışkan bir dünya düzeninde 

konu temelli partnerlikler belli görüşmelerde orantısız etkide 

bulunabilir. Örneğin Rusya şimdi 30 yıllık bir aradan sonra İran 

ve Çin’in yardımıyla Afganistan’daki münakaşaya dahil olurken 

Hindistan ve Fransa deniz güvenliği ve gelişme konusunda iş-

birliği yapmaya başlıyor. Çin, Arktik’teki iddialarını pekiştirmek 

amacıyla, Danimarka’nın büyük ıstırabına rağmen Grönland 

ile partnerliğe gidiyor. Küresel kurumlar belirmekte olan coğ-

rafyaları yönetmeyi başaramazsa bu tür koalisyonlar daha da 

çoğalacaktır. 

Üçüncü trend, yeni kurumsal diyalog olanakları olacaktır. AB 

daha şimdiden Hint Okyanusu Kenar Birliğinde rol oynamaya 

aday oluyor ve ASEAN devletleri Arktik Konseyi için uvertür ya-

pıyor. Bu aktör ve örgütler yeni ticari ve stratejik fırsatlar ara-

yışı içinde kendi 20’nci yüzyıl zihin haritalarını aşıyor. NATO ile 

Şanghay İşbirliği Örgütünün (SCO) bir gün örneğin Avrasya’nın 

güvenliği ve bağlantılılığı konusunda görüşmeye başlaması hiç 

de şaşırtıcı olmayacaktır.

Dördüncü trend, Arktik’in ulaşıma açılması güçlerin dünya-

nın diğer yerlerinde bir kamusal mal olarak güvenlik sağlama 

yeteneğini test edecektir. Başka bir deyişle, Süveyş Kanalı ve 

Malakka Boğazı gibi jeostratejik kanalların muhtemelen kulla-

nım tarihlerinin sonuna yaklaşmasıyla Arktik deniz yollarının 

güvenliğinin sağlanması görevinin öne çıkması büyük güçleri 

eski yolları korumaya isteksiz kılabilir. Bu durumda Hint-Pasifik 

ve Avrasya bölgelerinin bazı kısımları -Aden Körfezi gibi- kont-

rolsüz kalmaya mahkûm mu olacak, yoksa bölgesel kuvvetler 

kendi başlarına bir düzenlemeye mi gidecek?

Beşinci trend ise şu: Bu değişimlere tepki olarak kurumsal matris 

de evrim geçirecek. Mevcut uluslararası kurumların gelişmekte 

olan ülkelerin ve belirmekte olan bölgesel güçlerin ihtiyaçları-

na tam olarak yanıt vermediği açıktır. Öyleyse bu coğrafyalarda 

hangi kurumlar önemli olacaktır? Asya Altyapı Yatırım Bankası 

(AIBB) Asya’da Dünya Bankası’nın rolünü mü üstlenecek? Yoksa 

Hindistan, ABD ve Japonya gibi ülkelerden yeni çok taraflı girişim-

ler mi gelecek? Birleşmiş Milletler barış ve güvenlik konularındaki 

görüşmelerde merkezi bir rol oynayabilecek mi? Yoksa SCO (bir 

başka kılık altında da olsa) veya Arktik Konseyi gibi bölgesel ku-

rumlar kendi norm ve kurallarını mı pekiştirecek?

20’nci yüzyılda çok taraflı kurumlar çatışmalarda arabulucu ve 

yönetici olarak kabul ediliyordu. Şimdi rakip güç merkezlerinin, 

Westfalya Barışı’ndan bu yana ilk kez olarak etkide bulunmak 

için kendi kurumsal düzenlemelerini oluşturacakları dikkate 

alınırsa, alışılmış akıl pek işe yaramayabilir. O nedenle SCO gibi 

bir örgüt kendini, şimdiye kadar bu rolü oynamış olan AGİT ya 

da NATO’ya karşıt olarak Avrasya istikrarının muhafızı olarak 

konumlandırabilir.

Ulus devletler dünyanın önemini nasıl görüyorsa zihin haritala-

rı da diplomatik öncelikleri, ekonomik partnerlikleri ve güven-

lik düzenlemelerini öyle belirler. Yeni coğrafyaların karşı kar-

şıya gelmesi devletleri dünya görüşlerini yeniden düşünmeye 

zorlayacaktır.

21’inci yüzyılda Batı ve Doğu artık anlamsız kavramlardır. Daha 

önemli olan, aktör ve kurumların Hint-Pasifik, Avrasya ve 

Arktik’te kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan çelişkileri nasıl 

çözüme kavuşturacağıdır. Bugün küresel yönetişimin, parçaları-

nın ya da tekil bölgesel yapılanmaların toplamından daha fazla 

bir şey olduğu bir anda yaşıyoruz.
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Hint-Pasifik 
Demokrasileri

Project Syndicate’teki analizinde Brahma 
Chellaney, “Ortak güvenlik, ortak refah, 
ortak kader” sloganıyla son dönemde 
hızlanan Japon Hint işbirliğinin bölgeye 
olası yansımalarını ele alıyor. ABD, küresel 
ticaret yollarının üçte ikisinin geçtiği Hint 
Pasifik bölgesindeki bu yakınlaşmanın 
destekçisi olsa da bu işbirliği bazı sorunlarla 
karşılaşmaya aday.

Doğu Ekonomik Forumu, Rusya, Çin, Japonya, Moğolistan ve Kore liderleri, Vladivostok, Eylül 2018
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ABD başkan yardımcısı Mike Pence, bir hafta süren Asya 

turunda, Hint-Pasifik bölgesinde; ticaret akışının engellen-

mediği, seyrüseferin serbest olduğu, hukukun üstünlüğü-

ne, ulusal egemenliğe ve mevcut sınırlara dayalı, “özgürlük 

ve açıklık” üzerine kurulu bir vizyon ortaya koydu. Mesele 

bu Hint-Pasifik vizyonunun “otoriteryanizm ve saldırgan-

lık” olmadan hayata geçirilip geçirilemeyeceği. Bu vizyonu 

gerçekleştirmeye niyetli ülkelerden biri Japonya. Aslında 

Japonya başbakanı Shinzo Abe, Donald Trump’ın yeni stra-

tejisinin gönlünde yatan “özgür ve açık Hint-Pasifik” kon-

septinin yaratıcısıdır.

Tarihte kaldırabileceğinden çok daha fazla darbe alan 

Japonya, Çin’in güçlü yükselişine bölgedeki konumunu 

güçlendirerek karşılık veriyor. Dünyanın en büyük üçün-

cü ekonomisi olmak, ileri teknoloji becerileri, bazı yasal ve 

anayasal sınırlamalardan kurtulmuş bir ordu gibi mevcut 

varlıklarının avantajını kullanan Japonya, jeopolitik nüfuzu-

nu güçlendiriyor.

Japonya’nın birinci sınıf donanması, bölgedeki pozisyonunu 

sağlamlaştırmak için ülke karasularının çok ötesinde yol al-

maya başladı. Mesela Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak id-

diasına karşılık, bir Japon denizaltısı ve üç destroyer Eylül’de 

bölgede tatbikat düzenledi. ABD eski savunma bakanı Ash 

Carter şunları söyledi: “Japonya’nın Asya güvenliğine katkı-

da bulunma isteği, onu bölgenin çok önemli bir aktörü ha-

line getiriyor.”

Özgür ve Açık 
Ancak özgür ve açık bir Hint-Pasifik yaratmak tek bir ülkenin 

görevi olamaz. Pence’in vizyonunu gerçekleştirmek için gereken 

güç dengesini kurmak amacıyla bölgenin büyük demokrasileri 

bir araya gelmeli: Japonya, Hindistan, Endonezya ve Avustralya.

Abe, Asya’nın demokratik güçleri arasında bir işbirliğinin öne-

mini anlamış görünüyor. Mesela bölgenin en zengin demokra-

sisiyle en büyük ülkesi arasındaki doğal ittifakı şu sözlerle ifa-

de ediyor: “Güçlü bir Hindistan Japonya’nın çıkarınadır, güçlü 

bir Japonya da Hindistan’ın.”

Abe ve Hintli meslektaşı Narendra Modi, bir zirve düzenle-

yerek askeri lojistik anlaşmasının kapısını araladı. Böylece 

A “Japonya ile Hindistan 
arasında derinleşen ilişkiler, 

Çin merkezli Asya oluşmasını 
da engelliyor. Japonya ve 

Hindistan, ilişkilerini geliştirip 
bölgedeki diğer demokrasilere 

örnek olabilir, özgür ve açık 
Hint-Pasifik vizyonunun 
gerçekleşmesine hizmet 

edebilirler.”
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iki ülkenin silahlı kuvvetleri birbirlerinin üslerini kullanabile-
cek. İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında başla-
tılan diyalog sürecinde Abe ve Modi, denizcilik ve kıta sahanlı-
ğı konularında işbirliğini derinleştirmeyi, Myanmar, Bangladeş 
ve Sri Lanka gibi üçüncü ülkelerle Hint-Pasifik’te stratejik bağı 
güçlendirmeyi hedefliyor. Zirvede Japonya ve Hindistan ikili 
ilişkiler için bir slogan da buldu: “Ortak güvenlik, ortak refah, 
ortak kader.” Abe ve Modri zirve boyunca sıcak tavırlar sergile-
di. Zirve Abe’nin Fuji Dağı’nın yanındaki evinde gerçekleşti. İki 
gün önce Çin Başkanı Xi Jinping’le Pekin’de buluşan Abe’nin, 
Çin’deki soğuk tavırları ve sert tokalaşmalarından eser yoktu.

Hindistan ile Japonya arasındaki işbirliği, Hindistan, Japonya 
ve ABD’nin katıldığı üçlü deniz tatbikatı “Malabar”dan güç alı-
yor. Malabar, Hint-Pasifik bölgesinde seyrüsefer ve hava saha-
sı serbestisini savunma çabalarının önemli bir parçası. Küresel 
ticaret yollarının üçte ikisi bu bölgeden geçiyor. Hindistan, 
Japonya’yla ve ABD’yle bir askeri lojistik anlaşması imzalarsa, 
Hindistan donanması batı Pasifik’e uzanabilecek. Japonya da 
Hint Denizi’ndeki deniz gücünü koruyabilecek.

Dikensiz Gül Bahçesi
Neyse ki Hint-Pasifik’in dört denizci demokrasisi (Avustralya, 
Hindistan, Japonya ve ABD) sıkı bağlantılar ve istihbarat payla-
şımı sayesinde, her zamankinden daha güçlü. Bu ülkeler dörtlü 
girişimlerini kurumsallaştırabilir, Hindistan ve Japonya’nın böl-
gedeki işbirliği çabalarını destekleyebilirler.

Ancak bu işbirliği bazı sorunlarla karşılaşacak. Öncelikle 
Japonya ile ABD arasındaki ilişki, ABD’nin Doğu Asya’daki ya-
kın müttefiki Güney Kore’yi etkileyecek. “Comfort women” 
meselesi hâlâ tartışmalı bir konu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 

Koreli kadınlar Japon askerlerinin seks kölesi haline getirilmiş-
lerdi. 2015’te Abe ve eski Güney Kore başkanı Park Geun-hye, 
bu sorunu “sonsuza dek” çözmeye niyetlendi: Japonya özür di-
ledi ve 8.8 milyon dolarlık bir fon oluşturarak kurbanlara yar-
dım etti.

Bu yılın başlarında Park’ın yerine gelen Moon Jae-in, anlaşmayı 
reddetti ve bu anlaşmanın kurbanlara veya topluma yeterince 
hizmet etmediğini ileri sürdü. Güney Kore Yüksek Mahkemesi 
de büyük bir Japon çelik üreticisini, Kore’nin sömürgeleştiril-
diği dönemde “zorla çalıştırılmanın kurbanları” için tazminat 
ödemeye mahkûm etti. 

Japonya ile Güney Kore arasındaki bu garez yüklü ilişki, 
doğrudan Çin’in elini güçlendiriyor. Güney Kore tarihini 
yok sayamadığı için sömürge dönemini geride bırakmalı ve 
Japonya’yla yeni, karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki kurmalı. 
Tıpkı Hindistan, Tayvan, Filipinler ve Endonezya’nın sömür-
gecileriyle yaptığı gibi…

Hint-Pasifik demokrasilerinde çıkabilecek diğer bir sorun da 
kilit ülkelerdeki istikrarsızlıktan kaynaklanabilir. Stratejik bir 
noktada yer alan Sri Lanka’da Başkan Maithripala Sirisena, 
Başbakan Ranil Wickremesinghe’yi görevinden aldı ve erken 
seçim ilan etti. Anayasa kendisine böyle bir yetki vermiyordu. 
Ülkenin demokrasisindeki zayıflama, ekonomik olarak birleş-
miş ama siyasi olarak bölünmüş bir Hint-Pasifik bölgesine yol 
açabilir.

Bununla beraber, Japonya ile Hindistan arasında derinleşen 
ilişkiler, Çin merkezli Asya oluşmasını da engelliyor. Çin’in ar-
dından bölgenin en nüfuzlu ülkeleri olan Japonya ve Hindistan, 
ilişkilerini geliştirip bölgedeki diğer demokrasilere örnek ola-
bilir, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunun gerçekleşmesine 
hizmet edebilirler.
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Son birkaç yıldır, küresel ticareti takip edenler, Çin’in uluslararası genişle-

mesini “Yeni İpek Yolu” diye ifade ettiğini biliyordur. İlk kez, Çin Siber Uzay 

Yönetim Müdürü Lu Wei tarafından Temmuz 2015’te Brüksel’deki bir zir-

vede ilan edilen bu girişim; “Bir Kuşak, Bir Yol (BRI)” projesine benzeyen, 

daha kapsamlı, yol gösterici ilkeler paketiydi.

Hollanda’da Leiden Üniversitesinde araştırmacı olan Rogier Creemers, 

programın dört hedefini öyle sıralıyor: Çin teknolojisi için ihracat pazarı 

oluşturmak, Çin’in teknolojik gelişimi için daha geniş bir verilere erişim 

tabanı yaratmak, Bir Kuşak, Bir Yol projesi için fiziki altyapı sağlamak ve 

yararlanıcıların gözünde Çin’in itibarını artırmak…

İsim konusunu bir yana bırakalım; burada asıl önemli olan Çin’in, küresel 

teknolojik etkisini ciddi şekilde artırmaya girişmiş olması… Bu durum akla 

bazı sorular getiriyor:

1 Çin’in internet üzerinde ne derece etkisi olacak?

2 Batı’da oluşturulmuş ve hâlâ büyük ölçüde batılı şirketler ve demok-

ratik hükümetlerin yön verdiği kural, norm ve protokollerle yürüyen 

Silikon ve İpek 
Çin, küresel 
teknolojik etkisini 
ciddi şekilde 
artırmaya girişmiş 
durumda.  
Michael Gold,  
The Economist’teki 
analizinde Çin’in 
dijital hedeflerinin 
küresel internet 
üzerinde önemli bir 
etkisi olabileceğini 
savunuyor.

S
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web; Çin’in karakteristik özelliklerini de içine alırsa neye 
benzeyecek?

3 Bazılarının gözünde petrolden bile daha değerli bir mal 
olan, milyonlarca kullanıcı verisinin kontrolünü kim elde 
edecek?

Çin Etki Alanını Genişletiyor 
İlk sorunun cevabı muhtemelen “çok” olacaktır. Donanımdan 
başlarsak Çin; etki alanı içindeki ülkelerde altyapı kurmaya bil-
fiil başladı. Pekin’i Myanmar, Nepal ve Kırgızistan’a bağlayan 
fiber optik kablolar döşüyor, Türkiye’den Japonya’ya kadar pek 
çok ülkede 5G’nin fiziksel altyapısını kurmak için hamleler ya-
pıyor. Ayrıca hükümetle yakın bağları olan yerli Huawei ile bir-
likte Pakistan ve Afrika arasında kablolu internet yapılanması 
kurduğunu duyurdu.

Çin’in yurtdışı pazarlara açılmadaki başarısı bir dizi faktöre 
bağlanabilir. Çin’in ulusal şampiyonları, ülke çapındaki proje-
leri yürütecek beceri ve kapasiteye sahipler. Aynı zamanda hü-
kümet, “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi ile önlerini açtı. Creemers; 
Çin’in en büyük rakibi ABD’ye güvenilir bir partner olduğunu 
gösterdiğini de ekliyor.

Tüketici açısından baktığımızda, Çinli akıllı telefon üreticile-
rinin gelişmekte olan pazarlara yayılmak için agresif adımlar 
atıp Güneydoğu Asya’da dünya lideri Samsung’u geride bırak-
tıklarını, Huawei’in ise küresel sevkiyat rakamlarında Apple’ı 
geçerek dünya ikinciliğine oturduğunu görüyoruz. Nispeten 

düşük fiyatlar ve üretimi kolaylaştıran teknolojilerin tedarik 
zincirlerine yakın olması, oyunu Çin’in lehine çeviriyor.

Politika yönünden Çin, donanım konusundaki uluslararası 
standartları belirlemede daha aktif rol almaya başladı. Tabii bu 
yolla bir bakıma dijital ipek yolu emelini kolaylaştırmaya çalı-
şıyor. Ayrıca kendi internet sansür sisteminin bazı bölümlerini, 
Tanzanya, İran ve Vietnam gibi gelişmekte olan ülkelere akta-
rıyor. Washington DC’deki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar 
Merkezinden, teknoloji politikaları konusunda uzman Samn 
Sacks; Çin’in sadece teknolojide değil, aynı zamanda teknoloji 
konusundaki yönetişimi şekillendirmede de lider olmak istedi-
ğini söylüyor.

Batılı Platformların Hâkimiyeti Sürer 
İkinci soruya gelirsek; buna cevap vermek ilkine göre biraz 
daha zor. Çinli bir şirketin, donanım konusunda pek çok plat-
form ve hizmetin hâkimiyetini elinde bulunduran Amerikan 
teknoloji devlerini yerinden edeceğini hayal etmek çok güç. 
Özellikle arama motorları, sosyal ağlar ve uygulama yazılım-
ları gibi konularda Amerikan şirketleri açık bir avantaja sahip. 
Çin’de yasaklı olmasına rağmen, Facebook’un Asya’daki pazar 
payı yüzde 41’dir. Google, bölgede gerçek bir tekeldir. Çin’in pek 
çok akıllı telefonu, Android işletim sistemi ile birlikte satılır. Bu 
platformların kullanıcının dijital yaşamına entegrasyon düze-
yi, onlara, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için kullanabile-
cekleri zengin bir veri erişimi sağlar. Böylece de daha popüler 
hale gelirler.

“Teknoloji politikaları 
uzmanı Samn Sacks’a göre 
Çin birbirine zıt iki amaçla 

çalışıyor: Bir yandan, ulusal 
şampiyonlarını uzak ülkelere 

göndererek buralardaki 
potansiyel veriye erişim 

sağlamayı amaçlıyor. Diğer 
yandan içerideki verilerin 

dışarıya çıkmaması için 
veri sınırlama politikalarını 

savunuyor.”

Michael Gold

8
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Verilere Erişimin Amacı Casusluk mu? 
Üçüncü soruyu cevaplamak; konu kullanıcı verileri olduğu için, 

en zorudur. Dijital ipek yolunun en göze batan hedeflerinden 

biri olan Çin sınırları dışındaki kullanıcıların verilerine erişim, 

Çin’in bunu casusluk için kullanacağını düşünenleri alarma ge-

çirdi. Huawei, geniş bant baz istasyonlarını Çin’e veri aktarmak 

için “arka kapı” gibi kullanmakla suçlanıyor.

Samn Sacks; Çin’in birbirine zıt iki amaçla çalıştığını söylüyor: 

Bir yandan, ulusal şampiyonlarını uzak ülkelere göndererek bu-

ralardaki potansiyel veriye erişim sağlamayı amaçlıyor. Diğer 

yandan içerideki verilerin korunması ve dışarıya çıkmaması için 

veri sınırlama politikalarını savunuyor.

Nijerya ve Mısır’ın da dahil olduğu diğer bazı ülkeler, Çin’in aç-

tığı yoldan yürüyerek kullanıcı verilerinin yurtiçinde saklanma-

sını zorunlu kılan yasal düzenlemeler getiriyor. Sacks; “Bu da 

Çin’deki özel şirketlerin dışarıya açılıp Çin’deki kapalı internet 

ekosistemi dışında kalan şirketlerle rekabet edebilmesi düşün-

cesiyle çelişiyor. Bu yasal düzenlemeler yüzünden Çin’in bazı 

internet şirketlerinin geri çekildiğini gördük. Çünkü bu düzen-

lemeler küresel dijital ekonomiye uymuyor” diyor.

Batılı internet platformları ise Çin’in veri toplama amacının 

kapsamına bakmıyor. Facebook,  Huawei’ye bazı kullanıcı veri-

lerine erişim izni verdi bile. Creemers; “Bir Kuşak, Bir Yol proje-

si Batılı şirketler için büyük bir gelir potansiyeli taşıyor. Dijital 

ipek yolunu destekleyen Çinli şirketleri oyun dışı bırakmanın 

yolu yoktur” diyor.

Bu bazen örtüşen ama çoğu zaman çelişen çıkarlar; dünya-

nın büyük bölümünde internet için karma bir modelin ortaya 

çıkmasına yol açıyor: Bu model; Çin’den, yönetişim ilkeleri ve 

sansürü de kapsayan bazı yasalar ile hem yapısal hem de tü-

keticiye odaklı donanımı; Batının dev şirketlerinden ise plat-

formları ve yazılımları alıyor. Gelecekte hükümetler, şirketler 

ve kullanıcılar için yeni yeni şekillenen bu model ile ilgili daha 

pek çok soru ortaya çıkacaktır.

“Bir Kuşak, Bir Yol projesi
Batılı şirketler için büyük 

bir gelir potansiyeli 
taşıyor. Dijital ipek 
yolunu destekleyen 

Çinli şirketleri oyun dışı 
bırakmanın

yolu yoktur.”
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World Economic 
Forum’daki yazısında 
Bhaskar Chakravorti, 
Çin ve Hindistan’ın 
dijital atağını ele 
aldı. Yazar, dijital 
evrim endeksine 
göre bu iki ülkenin 
patlama yapan ülkeler 
arasında olduğuna 
işaret ediyor, zira ciddi 
bir dijital büyüme 
içindeler. 

KKüresel dijital ekonomi önemli bir kavşakta: İki ülkedeki internet kullanıcı 
sayısı (Çin’de 800 milyonun üzerinde ve Hindistan’da 500 milyonun üze-
rinde) 37 OECD ülkesinin toplamından daha fazla. İki ülkede de kullanıcılar 
internette ortalama 5.9 saat geçiriyorlar. Ayrıca büyüme alanları da var. Çin 
nüfusunun sadece yüzde 60’ı internette, Hindistan’da ise bu oran yüzde 25.

Çin ve Hindistan’ı gelişmekte olan piyasalar kategorisine sokmak çok cazip 
gelse de, özellikle uluslararası varlıklar ve yatırım yapacak ülkeler bağla-
mında, aralarında ciddi farklar var. Dijital Evrim Endeksi’ne (DEE) göre, bu 
ülkeleri “dijital güney” kategorisine sokuyoruz. Bunun anlamı, çevrimiçi sis-
temlerin kullanımı ve uyarlanmasının hâlâ gelişme aşamasında olmasıdır. 
DEE araştırmalarında hem Çin hem de Hindistan “patlama yapan” ülkeler 
arasındadır çünkü ciddi bir dijital büyüme gerçekleştiriyorlar. Çin’de 783 mil-
yon akıllı telefon kullanıcısı var. Bunların 469 milyonu da bir mobil ödeme 
platformu kullanıyor. Aynı zamanda e-ticarette dünyanın en büyük pazarı. 
Hindistan 2020’de dünyanın en genç ülkesi olacak ve dijital ekonomisi 413 
milyar dolardan, 2025’te 1 trilyon dolara çıkacak.

Dijital Güney 
Hızla Yükseliyor
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Yapay Zekânın Lideri 
Hem Çin hem de Hindistan, dijital ekonomi ve yurttaş verilerini 
birlikte yönetiyor. Çin’in ülkenin dijital geleceğiyle ilgili hırslı he-
defleri olduğu biliniyor. Çin üzerine çalışan akademisyen Adam 
Segal’a göre, Başkan Xi Jinping, “kırılmaz bir siber güvenlik sis-
temi geliştirmeyi hedefliyor. İnternet yönetişiminde daha fazla 
söz sahibi olmak istiyor. Daha çok dünya markası çıkarmak isti-
yor ve dünyaya ileri teknolojiler konusunda önderlik yapmak is-
tiyor”. Çin, 2025’te yapay zekâ alanında lider olma hedefi koydu.

Çin, kendi yurttaşlarının verilerinden oluşan kapsamlı bir verita-
banı hazırlıyor. Çinli teknoloji şirketleri düzenli olarak devletle 
işbirliği halinde. Bu veriler sosyal kredi sistemini oluşturacak ve 
2020’de zorunlu hale gelecek. Her Çinlinin sosyal kredi puanı, 
diğer yurttaşlara açık olacak ve ev kiralamaktan uçak bileti alı-
mına kadar her alanda kullanılacak. Alibaba ve Tencent gibi şir-
ketler, popüler mesajlaşma uygulaması WeChat gibi araçlarla 
muazzam bir veri birikimine ulaşıyor. Bu şirketler devletle işbir-
liği yaparak yurttaşların takibi ve toplumsal düzenin korunması 
gibi amaçlara hizmet etmenin yanında Çin’in yapay zekâ beceri-
lerini de geliştiriyor.

Hindistan da ülkenin dijital geleceği konusunda oldukça hırslı. 
Hint yetkililer daha temel konulara odaklanmış. Dijital araçlara 
daha düşük ücretle ulaşmak, açık ve girişimci bir yapı kurmak 
bunlardan bazıları. Dijital Hindistan girişimi, her şeyi geniş bant 
“otoyolları”nda işleyerek e-devletten dijital okuryazarlığa kadar 
pek çok konuyu gündeme getiriyor. Aynı zamanda devlet-özel 
sektör işbirliğiyle 100 akıllı şehir kurulması planlanıyor.

Hindistan Çin’i yakalayabilir mi?
Hem Çin hem de Hindistan dünyanın büyüyen orta sınıfının 
kilit aktörleri. Şu anda Çin ana ekonomik ölçütlerde önde: 
Hindistan’ın Çin’e yetişebilmek için 2018’de yüzde 40 büyüme-
si gerekiyor. Ancak Hindistan’ın uçurumu kapatmak için fay-
dalanabileceği başka ölçütler de var. OECD ve Brookings veri-
lerine göre, Hindistan’ın orta sınıfı (2011 verilerine göre günde 
11 ila 110 dolar arası geliri olanlar) 2030’da Çin’in orta sınıfını 
geçecek. Hindistan’ın Çin’i yakalayabileceği üç olası senaryo 
öne çıkıyor: 

1 Hindistan, Çin’in momentumunu yakalarsa, Çin’in şu andaki 
dijital gelişmişliğine ancak 2029’da erişebiliyor.

2 Hindistan yıllık yüzde 3 büyüme oranı yakalarsa, Çin’in şu an-
daki durumuna 2022’de ulaşabiliyor.

3 Hindistan aşağıdaki büyüme oranlarını yakalarsa, Çin’in 
mevcut durumuna 2024’te ulaşabiliyor: 

• Cinsiyet Bazında Dijital Katılımda yıllık yüzde 18 büyüme

• Fiziki Yapılarda yıllık yüzde 3 büyüme

• Ar-Ge’ye ulusal yatırımda yıllık yüzde 3 büyüme

• Dijital Ulaşılabilirlikte yıllık yüzde 1 büyüme 

Hindistan’ın bu açığı kapatabileceği görülüyor. Uluslararası tek-
noloji aktörleri ve yatırımcılar, Hindistan’a yardım edip Çin’e 
yaklaşmasını sağlayabilir. Böylece Hindistan ekonomisi de Çin’i 
yakalayabilir. Dijital güneyin devasa güçlerinin potansiyelini 
kavramak önemli.

“Çin’de 783 milyon akıllı 
telefon kullanıcısı var. 

Bunların 469 milyonu da 
bir mobil ödeme platformu 
kullanıyor. Aynı zamanda 
e-ticarette dünyanın en 
büyük pazarı. Hindistan 

2020’de dünyanın en genç 
ülkesi olacak ve dijital 
ekonomisi 413 milyar 

dolardan, 2025’te 1 trilyon 
dolara çıkacak.”
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Çinli iktisatçı Quian Liu, 8 Kasım 2018 
tarihinde hem Project Syndicate hem de Dünya 
Ekonomik Forumunun Agenda sitesinde 
yayınlanan makalesinde ciddi bir uyarıda 
bulunuyor: “2008 finansal krizine karşı alınan 
önlemler daha çok nicel rahatlatma ve sıfıra 
yakın (neredeyse negatif) faiz gibi parasal 
araçlara dayanıyor ve çok az yapısal reform 
içeriyordu. Bunun anlamı bir sonraki krizin 
çok geç kalmayacağı -ve geniş çaplı askeri 
çatışmaların yolunu açabileceğidir.”

Ekonomik 
Krizden Üçüncü 
Dünya Savaşına
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Bir sonraki ekonomik kriz sandığınızdan çok daha yakın. Ama 

asıl dert etmeniz gereken arkasından gelecek olan şey: Mevcut 

sosyal, politik ve teknolojik manzara ve uzun süreli bir ekono-

mik kriz, artan gelir eşitsizliğiyle birleştiğinde pekâlâ büyük bir 

küresel askeri çatışmaya doğru tırmanabilir.

2008-2009 finansal krizi hükümetleri neredeyse iflas ettiriyor-

du ve sistemsel bir çöküşe yol açtı. Politik karar alıcılar, nicel ra-

hatlatma ve sıfıra yakın (neredeyse negatif) faiz gibi yoğun pa-

rasal araçlar kullanarak küresel ekonomiyi batmanın eşiğinden 

çekip almayı becerdiler. Ancak parasal araçlar durmuş bir kalbi 

yeniden çalıştıran adrenalin iğnesi gibidir; hastayı canlandırabi-

lir ama hastalığı tedavi edecek bir şey yapmaz. Hasta bir eko-

nomiyi tedavi etmek için finans ve işgücü piyasalarından vergi 

sistemleri, doğurganlık kalıpları ve eğitim politikalarına kadar 

her şeyi kapsayacak yapısal reformlar gerekir.

Politikacılar tüm vaatleri-

ne rağmen bu tür reform-

lar uygulamada son derece 

başarısız kaldılar. Bunun 

yerine günlük politika-

larla uğraşmayı yeğledi-

ler. Göründüğü kadarıyla 

İtalya’dan Almanya’ya ka-

dar birçok yerde hükümet-

leri kurmak ve sürdürmek 

fiilen hükümet etmekten 

daha çok zaman alıyor. 

Örneğin Yunanistan, gerçek 

bir emeklilik sistemi refor-

mu yapmak ya da iş ortamını 

iyileştirmek yerine başını biraz 

olsun suyun üzerinde tutabilmek 

için uluslararası kredi kuruluşlarından gelecek paralara güvendi.

Yapısal reform yapılmaması, merkez bankalarının ekonomilere 

enjekte ettiği aşırı likiditenin en verimli kullanılacağı şekilde da-

ğılmaması anlamına geldi. Bunun yerine likidite fazlası küresel 

varlık fiyatlarını 2008 öncesinde olduğundan bile daha yüksek 

düzeylere çıkardı.

Parasal daralma reel ekonomilerin kırılganlığını açığa çıkarırken 

varlık fiyatlarındaki balonların patlaması yeni bir ekonomik krizi 

tetikleyecektir. Yeni kriz bir öncekinden daha ciddi olabilir çün-

kü en güçlü makroekonomik ilaçlarımıza karşı bile bir tolerans 

oluşturmuş bulunuyoruz. 10 yıl boyunca aşırı düşük faiz oranları 

ve alışılmadık parasal politikalar şeklinde yapılan düzenli adre-

nalin iğneleri, bu ilaçların ekonomiyi stabilize ve teşvik etme gü-

cünü ciddi ölçüde dumura uğrattı.

Tarih bu hatanın getireceği sonuçların ekonominin çok 

ötesine geçebileceğini gösteriyor. Harvard’dan Benjamin 

Friedman’a göre uzun süreli ekonomik sıkıntı dönem-

lerinin karakteristik bir özelliği de azınlık gruplarına ya 

da yabancı ülkelere karşı antipatinin -huzursuzluğu, te-

rörizmi, hatta savaşı tutuşturmaya yardımcı olabilecek 

tutumların-yaygınlaşmasıdır.  

Kuşkusuz Birinci Dünya Savaşı gibi İkinci Dünya Savaşı da birçok 

faktörün sonucu olarak başlamıştı, savaşa götüren standart bir 

yol yoktur. Ama yüksek eşitsizlik düzeylerinin çatışma tutuştur-

mada önemli rol oynayabileceği açıktır.

Ancak teknolojik karmaşa, rekor düzeydeki göçmen krizi, küre-

selleşme korkusu, politik kutuplaşma ve milliyetçiliğin tırman-

ması gibi sosyal huzursuzluk ve diplomatik gerilim kışkırtıcı 

birçok başka faktör olması, kaygıları 

daha da artırıyor. Bütün bu sayı-

lanlar iflas etmiş politikaların 

göstergeleridir ve gelecekte 

kriz tetikleyici olarak işlev 

görebilirler.

Seçmenlerin kendilerini 

aldatılmış hissetmek için 

haklı nedenleri vardır, ancak 

duygularına hitap eden ve 

artan ölçüde desteklemeye 

başladıkları popülistlerin 

sundukları, durumu daha da 

kötüleştirmekten başka bir 

şey getirmeyecek yanlış çö-

zümlerdir. Örneğin, dünya 

benzeri görülmedik düzeyde 

karşılıklı bağlantılı hale gelmiş-

ken, ülkelerin, en belirgin olarak da Donald Trump ABD’sinin 

çok taraflılıktan artan ölçüde uzaklaşarak kendi başına tek ta-

raflı politikalar izlemesi gibi. Bu arada Suriye ve Yemen’de vekâ-

let savaşları yürütülmektedir. 

Arka plan böyleyken, bir sonraki ekonomik krizin geniş çaplı 

askeri çatışmalara yol açma olasılığını ciddiye almamız gerekir. 

Siyaset bilimci Samuel Huntington’ın dediği gibi, böyle bir se-

naryoyu dikkate almak bizi önlem almaya zorlayacağı için on-

dan kaçınmamıza yardımcı olabilir. Bu durumda politikacıların 

atması gereken adım ancak, başkalarını suçlamaktan ve karşıt-

lıktan vazgeçip duyarlı ve saygılı küresel bir diyaloğa yönelmek 

ve çoktandır vadettikleri yapısal reformları gerçekleştirmeye 

başlamak olabilir. Bunun alternatifinin küresel bir yangın fela-

keti olması çok da şaşırtıcı olmamalı.

“Mevcut sosyal, politik 
ve teknolojik manzara 

ve uzun süreli bir 
ekonomik kriz, artan gelir 
eşitsizliğiyle birleştiğinde 
pekâlâ büyük bir küresel 
askeri çatışmaya doğru 

tırmanabilir.”

B
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