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Rusya'yı ABD ve Çin ile aynı
düzeyde bir süper güç olarak
görmüyorum. Afganistan söz
konusu olduğunda ise ülkenin
barış ve kalkınma bulmasını
dilerdim ama Çin'in, Rus
desteğiyle bile bunu
başarabileceğinden
şüpheliyim.  

Abdennour Toumi:  Devam eden

Rusya-Ukrayna savaşı kapsa-

mında Çin açısından Rusya ile

ilişkilerin tam olarak nasıl iler-

leyeceğini değerlendirebilir mi-

siniz?

Hanns W. Maull: Çin, savaşa ve
ilerlediği boyuta şaşırmış görünü-
yor olmakla beraber bu çatışmayı
rahatsız edici olarak değerlendir-
mektedir. Çin, Kuşak ve Yol Giri-
şimi'nde de yer almasından ötürü
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Ukrayna ile stratejik bir ortaklığa
sahiptir. Bu nedenle Çin, bu savaşın
istikrarlı bir barış anlaşmasıyla
sona erdiğini görmek istiyor ancak
böyle bir anlaşmaya aracılık etme
çabalarına dâhil olmak konusunda
isteksiz bir yaklaşım izlemektedir.
Dolayısıyla Pekin'in bu anlamda
izlediği politika bekleyip görmenin
yanı sıra çatışmada tarafsızlık iddia
ederken Rusya'yı diplomatik olarak
desteklemek olmuştur.

Abdennour Toumi: Rusya’nın, Çe-

çenistan, Gürcistan, Kırım ve

MENA bölgesindeki son müda-

halelerinde daha az sorun ya-

şadığı görülmüştür. Böylece Ba-

tı'nın enerji kaynaklarına bağımlı

olduğuna inanarak Ukrayna'da

bir “askerî operasyon” başlat-

mıştır. Moskova'yı buna inandı-

ran sizce ne olmuştur? Pekin

ile ekonomik bağların bunda

etkisi var mıdır?

Hanns W. Maull: Moskova hem
Ukrayna'ya hem de Batı'ya olan
saldırganlığa yönelik tepkileri yanlış
hesaplamıştır. Putin'in savaşı Çin'in
ekonomik desteğine güvenebile-
ceğini düşünerek değil, ne kadar
direnişle karşılaşacağı konusunda
yanıldığı için başlattığını düşünü-
yorum.

Abdennour Toumi: Çin, kendi adına

endişe verici olacak şekilde

Rus doğal gazına ihtiyaç duy-

maktadır. Devam eden Rusya-

Ukrayna savaşı ışığında, Çin

şimdi Moskova'ya tavizler ver-

mesi için baskı yapabilir mi yok-

sa Çin'i etkileyecek küresel bir

ekonomik düzensizliği tetikle-

memek için Moskova'ya güven-

meye devam mı edecektir?

Hanns W. Maull: Rus doğal gazına
bağımlılık Çin için büyük bir endişe
kaynağı değildir ancak Ukrayna'da-

ki savaşın dünya ekonomisi üze-
rindeki etkisi önemli bir detaydır.
Pekin'in bu savaştan mutsuz ol-
masının bir nedeni de budur. Mos-
kova savaşı başlatarak Çin açısın-
dan güvenilir müttefik olmadığını
göstermiştir. Savaş gerçekten de
Rusya'yı Çin'e daha bağımlı hâle
getirecektir ve Çin'e uygun koşul-
larda Rusya'dan daha fazla enerji
ve mineral tedariki sağlama fır-
satları sunacaktır.

Abdennour Toumi: Rusya-Ukrayna
savaşının Moskova üzerindeki
doğrudan sonuçları, örneğin
yaptırımlar düşünüldüğünde,
Pekin'in Moskova'nın kurtarıcısı
olarak kabul edileceği söyle-
nebilir mi?

Hanns W. Maull: Hayır. Pekin Mos-
kova'yı kurtaramayacaktır. Elbette
Rusya'ya diplomatik ve maddi des-
tek sağlayacaktır ancak Batı'nın
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Rusya'ya yönelik yaptırımlarının
Çinli şirketler üzerindeki dolaylı
etkilerinden ötürü ekonomik ve
ticari çıkarlarına zarar verme ris-
kine girmemeye özen gösterecektir. 

Abdennour Toumi: Avustralya, Bir-
leşik Krallık ve ABD arasında
bir güvenlik anlaşmasının im-
zalanması (AUKUS) ve ABD li-
derliğinde Avustralya, Hindistan
ve Japonya’yı içeren Dörtlü Gü-
venlik Diyaloğu’nun (QUAD) ku-
rulması temelinde, Çin'in Rus-
ya'ya yapılan yaptırımları kına-
mak ve Moskova'nın NATO'nun
kendi etki alanına girmesine
ilişkin endişelerini kabul ederek

sunduğu diplomatik destek,

Batı baskılarının bir sonraki he-

defi hâline gelebilir mi?

Pekin ve Moskova, ABD
egemenliğine karşı çıkmakta
ve uluslararası düzende
değişiklik talep etmekte
birleşmektedir ancak yeni
düzenin nasıl olması gerektiği
konusunda aynı fikirde
değildir.   

Hanns W. Maull: Çin, bilhassa
Tayvan ile yeniden birleşme tale-

bini göz önünde bulundurarak Uk-
rayna'daki savaşı çok yakından iz-
lemektedir. Ayrıca, Doğu Asya'daki
çatışmayla ilgili benzer yaptırım-
larla karşı karşıya kalabileceğinden,
yaptırımların Rusya üzerindeki et-
kisini de inceleyecektir. Ayrıca
ABD ile Avrupa'daki ve Asya-Pa-
sifik'teki müttefikleri arasındaki
iş birliğinin giderek daha da ya-
kınlaştığını gözlemliyoruz. NATO
şimdiden Çin'in transatlantik it-
tifakına karşı oluşturduğu zorluğa
odaklanmaya başlamıştır ve ben
NATO, AUKUS ve Japonya'nın gü-
venlik bağlarını daha da güçlen-
dirmelerini bekliyorum.
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Abdennour Toumi: Moskova-Pekin
kutbunun yeni bir dünya dü-
zenine yol açabileceği ve
ABD'nin uluslararası sistem
üzerindeki hegemonyasına son
verebileceği tahmin edilebilir
mi?

Hanns W. Maull: Pekin ve Mos-
kova, ABD egemenliğine karşı çık-
makta ve uluslararası düzende de-
ğişiklik talep etmekte birleşmek-
tedir ancak yeni düzenin nasıl ol-
ması gerektiği konusunda aynı fi-
kirde değildir. Çin'in kıdemli ortak
olduğu Çin-Rus ittifakının devam
etmesini bekliyorum. Ayrıca dünya
siyasetinin iki kutuplu hâle geldi-

ğine katılıyorum. Bu, yeni dünya
düzeninin bir yanda Çin ve Rusya,
diğer yanda ABD liderliğindeki
Batı'dan oluşan iki kutup arasın-
daki gerilimlerle şekilleneceği an-
lamına gelmektedir.

Abdennour Toumi: Yakın zamanda,

Afganistan'ın Moskova'daki Bü-

yükelçiliği, Afganistan İslam

Emirliği tarafından gönderilen

diplomata resmen devredilmiş-

tir ve Çin, Taliban ile bağlarını

geliştirmiştir. Bu iki süper güç,

ABD ve Batı'nın başarısız olduğu

yerde başarılı olabilir mi?

Hanns W. Maull: Rusya'yı ABD ve
Çin ile aynı düzeyde bir süper güç
olarak görmüyorum. Afganistan
söz konusu olduğunda ise ülkenin
barış ve kalkınma bulmasını di-
lerdim ama Çin'in, Rus desteğiyle
bile bunu başarabileceğinden şüp-
heliyim. Dahası, Rusya gerçekten
Afganistan'a ne sunabilir? Rusya,
1979'dan 1988'e kadar barışı güç
yoluyla dayatmaya çalışmıştır ve
başarısız olmuştur.

Abdennour Toumi: Son yıllarda

hem Rusya'nın hem de Çin'in

MENA bölgesinde çok aktif ol-

duğunu görüyoruz. Rusya, Su-

riye, Libya ve hatta Yemen gibi

bölgedeki iç çatışmalarda bir

şiddet ve istikrarsızlık kaynağı

olarak görülürken, Çin yerel nü-

fus için sessiz büyüme gücü

olarak görülmektedir. Bu ko-

nuda ne düşünüyorsunuz?

Hanns W. Maull: Bu, nihayetinde
Rusya ve Çin'in dünya siyasetinde
farklı hedefler izlediğine dair iyi
bir örnektir. Rusya, şiddet ve yıkım
yoluyla yeni bir Rus İmparatorluğu
kurmak ve bir dünya gücü olarak

statüsünü korumak istemektedir.
Bunun uzun vadede Rusya'nın ko-
numunu ve etkisini nasıl artıra-
cağını görmek zordur. Pekin ise
uzun vadeli bir strateji izlemek-
tedir. 2049'da Çin Halk Cumhu-
riyeti'nin yüzüncü yılıdır ve Çin,
ABD'nin dünyadaki baskın güç
olarak yerini almayı hedeflemek-
tedir.

Bu yeni iki kutupluluk, geçen
yüzyıldaki Soğuk Savaş'tan çok
daha gevşek ve Türkiye gibi
bölgesel güçlere kendi
politikalarını belirleme fırsatı
sunacaktır.   

Abdennour Toumi: Ufuktaki yeni

dünya düzeni paradigmasında

yükselen bir devlet ve istikrar

sağlayıcı bir bölgesel güç ola-

rak Türkiye'yi ve Doğu'nun iki

süper gücüyle olan ilişkilerini

nasıl yorumlarsınız?

Hanns W. Maull: Dediğim gibi Çin
ve Rusya'yı eşit güçler olarak gör-
müyorum ve yeni dünya düzeni
paradigmasının oluşması uzun za-
man alacaktır. Yakın gelecekte
dünya, yeni küresel düzen para-
digmasının nasıl olması gerektiği
konusunda iki kutuplu bir rekabet
yaşayacaktır. Bu yeni iki kutuplu-
luk, geçen yüzyıldaki Soğuk Sa-
vaş'tan çok daha gevşek ve Türkiye
gibi bölgesel güçlere kendi politi-
kalarını belirleme fırsatı sunacaktır.
Yine de Türkiye, diğer güçlerde
de olacağı gibi, hareket özgürlü-
ğünü kısıtlayacak bu iki kutupluluk
içerisinde adımlar atmaya çalışa-
caktır ama aynı zamanda fırsatlar
yakalayacaktır. ∂




