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I. Çin’in Tam Süreçli Halk Demokrasisi

İnsanoğlunun binlerce yıllık tarihinde, sayısız öncümüz demokrasi peşinde koştu.

Onların amacı kısaca, daha iyi bir sistem ve siyasi yapı bulunsun ki, böylece

insanoğlu savaştan, açlıktan ve fakirlikten korunsun, iyi bir yaşam ve adil bir hayatı

yaşayabilsin. Çeşitli sınamalarla daha iyi bir şekilde mücadele etmek ve dünyanın

barışı, istikrarı ve refahını artırmak için demokrasiyi tanımak, kullanmak,

tamamlamak ve geliştirmek insanoğlunun kaderini ilgilendiren asırlık bir sorundur.

Çin Komünist Partisi kuruluşundan bu yana, demokrasi ilkesini kendi sancağına

takarak, halkın gerçek sahip olduğu yeni bir Çin’i kurmayı kendi çalışmalarının hedefi

olarak belirleyerek, Çin’de gerçek ve verimli demokrasiyi gerçekleştirme

sorumluğunu omuzlamıştır. 100 yıllık araştırma ve çalışmalar boyunca ÇKP, Çin

halkına liderlik ederek Çin’e uygun olan demokrasinin yeni modelini buldu, bu da

Devlet Başkanımız Xi Jinping’in dile getirdiği tam süreçli halk demokrasisidir.

Çin’in tam süreçli halk demokrasisi, halkın çıkarlarına odaklı, tamamlanmış bir

sistematik prosedüre ve katılım deneyimine sahip bir demokrasidir. Bu konuda

demokratik seçim, danışma, karar alma, yönetim ve denetim gibi halkaları birbirine

bağlayarak, seçim zamanı keyfice sözlerin verildiği ve seçimden sonra kimseye hesap

verilmediği demokrasi noksanlarını giderdik. Çin halkının tam süreçli, verimli ve

derin bir şekilde kendi çıkar taleplerini ifade edebilmesini ve devletin siyasi hayatına

katılmasını sağladık.

Uzun zamandır, ABD ve bazı Batılı ülkeler sürekli olarak “demokratik değil”

etiketini Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yapıştırmaya çalışıyor.

Bunun perde arkasında, Batının kibri ve diğer medeniyetlere yönelik önyargısı

saklanıyor. Onlara göre sadece Batı demokrasisi standarttır ve dünya üzerinde zorla

Batıya ait demokrasi transfer ediliyor ve yaygınlaştırılıyor. Onlar ayrıca tek bir

ülkenin demokrasisine dayalı olarak, siyasi sistem ve ideolojik çatışmaları provoke

ediyor ve dünyada bölünmeyi, aynı zamanda karşıt görüşleri kışkırtıyor. Hiç şüphesiz

ki, bunların hiçbiri gerçek demokrasi değildir, sadece demokrasi kisvesiyle uygulanan

sahtekar demokrasidir.
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Ülkelerin demokrasiye ulaşmasının yöntemi çok çeşitlidir. Ne tek standartlı

demokrasi, ne de diğerlerinden üstün olan demokrasi vardır. Kendi demokrasimize

güvenimiz tam, aynı zamanda diğer ülkelerin demokrasi anlayışına da saygılıyız.

Demokrasiyi ihraç edilmez. Bizler de eşit olarak iletişimde ve deneyimlerimizin

paylaşımında bulunarak, hem insan medeniyetinin gelişiminde olumlu sonuçları

öğrenmeye, hem de diğer ülkelere yarar gördüğümüz tecrübeleri paylaşmaya hazırız.
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II. Çin'in Reform ve Dışa Açılma Sürecinde Güçlü Bir Şekilde Gelişen İmalat

Sanayiinin Uygulamaları ve Etkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yabancı

şirketlerin yatırımlarını çekmek konusundaki konuşmasında, Çin'in kalkınma

modelinden bahsetti ve her kesimin dikkatini üzerine çekti. Bu konuda odak

noktalarından birisi, Çin'in reform ve dışa açılma sürecindeki güçlü imalat gelişimidir.

Bundan kısa bahsedelim.

Çin'in reform ve dışa açılmanın ilk aşamalarında imalat sanayiinde emek yoğun

endüstriyi güçlü bir şekilde geliştirmesi, Çin'in emek gücü koşulları tarafından

belirlendi. Çin, dünyadaki en büyük nüfusa ve işgücüne sahip ülkedir, istihdam büyük

zorluklarla karşı karşıyadır. Çin'in reform ve dışa açılmanın başlangıcında, sanayi

tabanı nispeten zayıftı, bütçe ve teknoloji eksikleri vardı ve çok sayıda işgücü kırsal

alanlarda yoğunlaşmıştı. İstatistiklere göre, 1978'de Çin'de kentsel ve kırsal alanlarda

istihdam edilen toplam 401,52 milyon kişi vardı, bunun arasında 95,14 milyon kişi

kentsel alanlardaydı, kentte çalışanların oranı %23,7 iken kırsalda çalışanların

oranları %76,3 idi. 2020'de Çin'de istihdam edilen kişi sayısı 750,64 milyona ulaştı ve

bu rakamın içinde 462,71 milyon kişi kentsel alanlarda istihdam edildi. 40 yılı aşkın

reform ve dışa açılma sürecinin sonrasında, Çin'in istihdam edilen nüfusu 350 milyon

kişi arttı ve emek yoğun endüstri çok sayıda iş taleplerine karşılık verdi.

Emek yoğun endüstrilerin geliştirilmesi, Çin'in reform ve dışa açılmanın

başlangıcında, uluslararası endüstri transferini üstlenen önemli bir yol oldu. Çin,

işgücü kaynakları ve maliyetindeki avantajlarından tam anlamıyla yararlanarak emek

yoğun endüstrileri geliştirdi ve böylece uluslararası endüstrideki işletme ve üretim

süreçlerine katılarak tekstil, giyim, ayakkabı ve şapka, valiz, mobilya ve oyuncak gibi

emek yoğun endüstrilerin Çin’e transferini üstlendi. Ayrıca elektronik bilgi alanında

yüksek teknoloji endüstrilerindeki işletme ve üretim süreçleri de Çin'e transfer edildi.

“Yaparak öğrenme” yaklaşımıyla Çin, başarılı bir şekilde uluslararası endüstriyel iş

bölümüne entegre oldu.

İmalat sanayiinin gelişmesiyle Çin, çok sayıda teknik ve yönetim yeteneklerini

geliştirdi, yüz milyonlarca göçmen işçiyi vasıflı sanayi işçisi olarak yetiştirdi ve



4

bunlar küresel rekabette Çin'in avantajlı emekçi kitleleri oldu. Çin, imalat sanayii

yoluyla çok sayıda istihdam yaratırken, çalışanlarının eğitim seviyesini ve kalitesini

sürekli olarak yükselterek Çin'in insan kaynaklarında yeni avantajlar oluşturuyor.

1982 yılında Çin'de istihdam edilen nüfusun ortalama eğitim süresi 5,8 yıldı. 2020'de

Çin'in çalışma nüfusu ortalama 10,8 yıl eğitime sahip ve toplam kalifiye eleman sayısı

yaklaşık 200 milyona ulaştı. Çin'de yüksek öğretim kaydı 40 milyonu aştı ve Çin’de

dünyanın en büyük yüksek öğretim sistemi kurulmuş durumdadır. Aynı zamanda,

Çinli emekçilerin geliri önemli ölçüde arttı. 1978'de, Çin'in kentsel, özel olmayan

birimlerinde (kamu, kolektif ve anonim şirketler, yabancı yatırımlı şirketler vb.)

çalışanların ortalama maaşı sadece 615 yuan idi. Ekonomik kalkınmanın sürekli

iyileştirilmesi ve hükümetin asgari ücret standartlarını getirmesi gibi bir dizi politika

ile Çin'in ortalama maaş oranları hızla arttı. 2020'de kentsel, özel olmayan

birimlerdeki imalat sanayii çalışanlarının ortalama maaşı 82783 yuan'a ulaştı.

Çin, imalat sanayiini güçlü bir şekilde geliştirmek için, hafif sanayi ve tekstil

endüstrisinin gelişimine öncelik verdi, temel endüstrileri güçlendirmeye odaklandı,

ana sanayiyi güçlü bir şekilde canlandırdı, yüksek teknoloji endüstrilerini ve stratejik

öneme sahip gelişmekte olan endüstrileri aktif olarak geliştirmek gibi politikaları art

arda uyguladı ve endüstriyel yapının sürekli düzenlenmesini ve optimizasyonunu

teşvik etti. Son yıllarda Çin, temelde arz yönlü yapısal reforma bağlı kalırken,

ekonomik kalkınmada kalite, verimlilik ve güç reformlarını sürekli olarak teşvik

ederek sanayi ekonomisinin gelişimi, nicelik ve ölçeğin genişlemesinden kalite ve

verimliliğin iyileşmesine kadar dönüşüme yol açtı. Gittikçe daha fazla imalat şirketi,

yeni teknolojilerin, yeni tekniklerin, yeni ekipmanların, yeni malzemelerin

uygulanması gibi yöntemlerle kalkınma ivmesini iyileştiriyor ve endüstriyel

zincirdeki yukarı ve aşağı yönlü hizmetlerinin genişletilmesine odaklanmaya devam

ediyor. Bu nedenle, çeşitli bölgelerde kademeli olarak önemli ölçek ve düzeylerde

sanayi kümeleri oluşmaktadır.

İmalat sanayiinin kalkınmasıyla Çin, dünyanın önde gelen imalatçı ülkesi haline

geldi. 1978'de Çin'in endüstriyel katma değeri sadece 162.2 milyar yuan idi. 2020'de

bu rakam 31,3 trilyon yuan'a yükseldi, aralarında imalat sanayi katma değeri 26,6

trilyon yuan'a ulaştı ve küresel payın yaklaşık %30'unu oluşturuyor. 41 ana kategori,

207 orta kategori ve 666 alt kategoriye sahip olan Çin, dünyada en tamamlanmış
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sanayi sistemine sahip ülkedir. Çin, 500 temel sanayi ürünü arasında, 220'den fazla

sanayi ürününün üretimi ile dünyada birinci sırada yer almakta ve 2010 yılından bu

yana 11 yıldır üst üste dünyanın en büyük imalatçı ülkesi konumundadır. Çin'de

birçok ürünün üretimi sıfırdan başladı. Klimalar, buzdolapları, televizyonlar, çamaşır

makineleri, mikrobilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi çok sayıda

beyaz eşya ve telekomünikasyon aletlerinin gün yüzüne çıkması ile Çin dünyada ilk

sırada yer almaktadır. Çin'in fotovoltaikler, yeni enerji araçları, beyaz eşyalar, akıllı

telefonlar ve sivil İHA’lar gibi kilit endüstrileri ve iletişim ekipmanları, inşaat

makineleri ve yüksek hızlı tren gibi çok sayıda üst düzey marka, dünyanın en iyileri

arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin yeni yayınlanan listesinde,

sanayi sektöründeki 73 Çinli işletme listeye dahil oldu. Çin'in üretim seviyesi sürekli

gelişiyor ve Çin imalat endüstrisi “MADE IN CHINA”dan “CREATED IN

CHINA”ya dönüşmektedir.

Şu anda, Çin ekonomisi hızlı büyüme aşamasından yüksek kaliteli bir gelişme

aşamasına geçmiştir ve ekonomik kalkınmanın odağı hala reel ekonomidedir. İmalat,

reel ekonominin önemli bir temelidir. Çin, gelişmiş imalat sanayiinin gelişimini

hızlandıracak, inovasyonu sürekli olarak güçlendirecek, imalatın dönüşümünü ve

yükseltilmesini yönlendirecek ve yüksek kaliteli kalkınmaya ulaşacaktır.
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III. Sözde “Uygur Mahkemesi”

9 Aralık’ta, sözde “Uygur Mahkemesi” sözde “kararını” ilan ederek, Çin

hükümetini “Xinjiang’da insan hakları ihlali” ile suçladı.

Sözde “Uygur Mahkemesi”, Çin karşıtı bölücü örgüt olan “Dünya Uygur

Kurultayı” tarafından, ABD’li ve Batılı Çin karşıtı güçlerin manipülasyonu ve

sponsorluğuyla, bir avuç Çin karşıtı şahsı toplayarak, yalancılara iş vererek, parayla

yalan iddiaları ve sahte tanıkları satın alarak, Xinjiang’ı karmaşaya sürüklemek ve

Çin’i karalamak entrikasını gerçekleştirmek için kurulan bir siyasi alettir. Sözde

“mahkeme”nin ne yasal hakkı, ne de güvenilirliği bulunuyor. Daha önce başlattığı

çeşitli Çin karşıtı faaliyetler, çok öncesinde gerçekler ile aydınlandı ve uluslararası

camia önderlerinden hiç ilgi görmedi. Böyle bir yalan üretme makinesinden çıkan

sözde “son karar”, birkaç palyaçonun oynadığı bir siyasi dramadan başka bir şey

değildir.

Xinjiang’a ilişkin sorun hiçbir zaman din, ırk veya insan hakları sorunu olmadı,

asıl sorun terör, bölücülük ve radikalizmdir. Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi,

Merkezi hükümetin Xinjiang yönetim politikalarını kararlılıkla yerine getirerek,

yasalar çerçevesinde şiddet ve terör suçlarına darbe indirdi, aynı zamanda terörün

beşiğini kazıyan radikalizmi giderme eğitimini uyguladı. Ayrıca ekonomiyi

geliştirmek, halkın yaşamını iyileştirmek ve etnik grupların dayanışmasını teşvik

etmek için çalışmalarda bulunuyor ve tüm etnik gruplardan halkın yasal çıkarlarını

koruyor. Geçtiğimiz 70 yılda, Xinjiang’daki Uygur nüfusu 3,6 milyondan 11,62

milyona ulaştı, büyüme hızı, Xinjiang nüfusu ve ülkemizdeki azınlık etnik grupların

nüfusunun büyüme hızından daha da yüksektir. Xinjiang’da ortalama yaşam süresi

30’dan 74,7’ye ulaştı. Geçen 40 yılda, Xinjiang’da kişi başına harcanabilir gelir yıllık

ortalamada %12’yi geçti. Bölgede son 4 yılda hiçbir şiddet ve terör olayı yaşanmadı,

yerel halkın güven hissi büyük ölçüde arttı. Çin hükümetinin Xinjiang yönetim

politikası yerel halk tarafından içten destek görüyor ve uluslararası camia tarafından

olumlu karşılanıyor.

Yalan bin kere tekrarlansa da yalandır. Çin’e bakan gözlerdeki parlaklık

çoğaldıkça çoğalıyor. Çin kararlılıkla doğru işi yapıyor ve kendi yolundan ilerliyor.
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Xinjiang’da istikrar, kalkınma ve refah durdurulamaz ve tüm etnik grupların

arasındaki dayanışma nar taneleri gibi birbiriyle sarılı durumdadır ve değiştirilemez.

Xinjiang’ın geleceği mutlaka daha parlak olacaktır.
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IV. On the Failure of LiberalDemocracy and the Rise of China’s Way

by Eric Li

Link: https://www.guancha.cn/LiShiMo/2021_12_11_618090_2.shtml

Orijinal link:

https://www.economist.com/by-invitation/2021/12/08/eric-li-on-the-failure-of-liberal-

democracy-and-the-rise-of-chinas-way

https://www.guancha.cn/LiShiMo/2021_12_11_618090_2.shtml
https://www.economist.com/by-invitation/2021/12/08/eric-li-on-the-failure-of-liberal-democracy-and-the-rise-of-chinas-way
https://www.economist.com/by-invitation/2021/12/08/eric-li-on-the-failure-of-liberal-democracy-and-the-rise-of-chinas-way

