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Açılış Konuşması

Dr. Hakkı Uygur*  

Hanımefendiler, beyefendiler ve değerli konuklar

İran Araştırmaları Merkezi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 
Uluslararası “Çin’in Batı Asya Stratejisi ve Kuşak -Yol Girişimi Sempozyumu’na” hoş geldiniz.

İzninizle konuşmama İRAM hakkında çok kısa bilgi vererek başlamak isterim. İRAM farklı bo-
yutlarıyla, İran ülkesine dair araştırma, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunan 2,5 yıllık geç-
mişe sahip genç bir araştırma merkezidir. Alanında uzman isimlerin yönettiği koordinatörlükler 
altında faaliyetlerini sürdüren merkezimiz bu süreç içinde ekonomiden siyasete, kültürden Şiilik 
çalışmalarına kadar çok sayıdaki araştırmasını matbu olarak ya da 3 dilli web sitesi aracılığıyla 
ilgililerin istifadesine sunmaktadır. Araştırmalarımız ağırlıklı olarak merkezimizde çalışan Türk 
ve yabancı akademisyenler tarafından yapılmakla birlikte yurt içi ve yurt dışından uzmanlar  da 
zaman zaman katkı sağlamaktadır.

İran çalışmaları hususunda eğitim faaliyetlerine de özel önem veren merkezimiz, bu amaçla farklı 
seviyelerde Farsça kursları, kültür, tarih, siyaset, ekonomi, ilahiyat gibi birçok alanda düzenli İran 
seminerleri ve çeşitli okuma grupları gibi faaliyetlerle de gerek üniversite öğrencilerinin gerekse 
de konuyla ilgili kimselerin bilgi düzeyini derinleştirmeye çalışmaktadır. İRAM olarak diğer bir 
faaliyet alanımızı yazılı ve görsel medyaya sağladığımız katkılar oluşturmaktadır. Özellikle İran 
konusunun yoğun olarak gündeme geldiği dönemlerde uzmanlarımız yazılarıyla ya da yorum-
larıyla ulusal ve uluslararası medyaya Türkiye’nin bakış açısıyla objektif ve bilimsel analizler 
hazırlamaktadır.

Kurulduğundan bu yana yayımladığı çok sayıda rapor, analiz ve araştırma ile konuyla ilgili Türkçe 
literatüre ciddi katkı sağlayan merkezimiz, İran ile doğrudan ya da dolaylı irtibatlı birçok konuda 
da ulusal ve uluslararası düzeylerde çeşitli sempozyum, konferans ve paneller düzenlemiştir. Son 
olarak geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde uluslararası iki panele ev sahipliği yaptık. Bunlardan 
birincisinde Rusya, Hindistan ve İran’dan gelen uzmanlarla son dönemde gündemi çokça meşgul 
eden millî para birimleriyle ticaret hususunu masaya yatırırken geçtiğimiz hafta Irak’tan gelen 
seçkin katılımcılarımızla da Irak Şiileri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişini ve muhtemel 
geleceğini değerlendirmeye çalıştık.

Bayanlar, baylar, saygıdeğer misafirler

Malumunuz olduğu üzere küresel sistemin ve uluslararası ilişkilerin bugün gelmiş olduğu noktada 
ülkelere dair konuların yalnızca yerel ve bölgesel dinamiklerle açıklanması mümkün değildir. Bu 
bağlamda İran ile ilgili çalışmalar yaptığımız mezkûr süre zarfında sürekli olarak karşımıza çıkan 
temel hususlardan birisi de küresel gündemde çokça tartışılan “Çin’in yükselişi” meselesi olmuştur. 
Gerek son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük ekonomik gelişme gerekse de uluslararası meselelere 
artan bir şekilde müdahil olmaya başlaması yine uluslararası ilişkilerde üzerinde çokça durulan 
“Yol ve Kuşak Girişimi” gibi inisiyatifler Çin’in bölge ile olan ilişkilerinin mevcut durumuna ve 
gelecek vizyonlarına daha yakından bakılmasını zaruri hâle getirmektedir. Bu sebepten dolayı 

             * İRAM Başkan Vekili



İRAM bu yıl ikincisini düzenlediği üçlü uluslararası sempozyumun temasını “Çin-Türkiye-İran 
ilişkileri” olarak belirlemeye karar vermiştir. 

Gündemimize aldığımız bu husus, gerçekten de İran’ın günümüzde karşı karşıya kaldığı temel 
meydan okumaları doğru değerlendirmek açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Zira bi-
lindiği üzere Çin küresel uyanışının yanında Batı Asya bölgesi ile de özel ilişkiler geliştirmeye 
başlamış, bu bağlamda başta Pakistan olmak üzere bölge ülkeleriyle uzun vadeli stratejik ilişkiler 
kurmaya yönelmiş durumdadır. Bu durum geleneksel Pakistan-ABD ilişkilerini etkilerken Afga-
nistan özelinde gördüğümüz üzere bölgeyle ilgili farklı komplikasyonlara da neden olmaktadır.

Çin-İran ilişkileri en azından şimdilik Çin-Pakistan ilişkileri kadar derin ve kapsamlı değildir. 
Bununla birlikte Çin’in İran’ın en büyük petrol ithalatçısı olması ve ABD’nin son yaptırım ka-
rarlarına rağmen İran’dan enerji alımını büyük oranda sürdürmesi, Avrupalı şirketlerin boşalttığı 
petrol ve otomotiv gibi temel sektörleri domine etmeye başlaması, siyasi olarak Rusya ile birlikte 
İran’ı kollar pozisyonda olması yakın dönemde Çin-İran ilişkilerinin daha da gelişeceğinin işa-
retleri olarak değerlendirilebilir. Bu konu sempozyum süresince farklı ülkelerden akademisyenler 
tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilecek olmakla birlikte özet olarak ifade etmek gerekirse 
Çin’in İran’ı öncelemesinin önemli bir nedeni bu ülkenin ABD kontrolünde olmayan tek bölgesel 
petrol tedarikçisi olması, bunun yanı sıra “Yol-Kuşak Girişimi’nde” Güney Asya’yı Türkiye’ye 
ve dolayısıyla Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz havzalarına bağlayan önemli bir güzergâh olması-
dır. Dolayısıyla İran’ı tehdit edecek geniş bir kaos atmosferi yalnızca bu ülkeyi değil Çin’in orta 
ve uzun vadeli stratejilerini de ciddi anlamda zora sokacaktır. Bu açıdan bakıldığında Çin’in ve 
Türkiye’nin İran konusundaki tutumlarının birbirine benzediği ileri sürülebilir.

Saygıdeğer misafirler; iki günlük programımızın dün gerçekleştirilen kapalı oturumlar ayağında 
Çin’den ve İran’dan önemli düşünce kuruluşlarından ve üniversitelerden gelen misafirlerimizi 
Türk muhataplarıyla buluşturarak verimli tartışmaların yapılmasına vesile olduk. Bugünkü sem-
pozyum bölümünde de gerek yabancı gerekse de Türk akademisyenlerin konunun farklı boyutla-
rına dair sunacakları çok sayıda bilimsel sunumu dinleme fırsatı elde edeceğiz.

Sözü fazla uzatmadan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Metin Doğan hoca-
larım başta olmak üzere sempozyuma şeref veren yerli ve yabancı misafirlere teşekkür ediyor, sem-
pozyumumuzun bölgemizin geleceğine dair akademik çalışmalara katkı sağlamasını umuyorum.

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”
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Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

Doç. Dr. Barış Doster*

Özet
Dünyanın yükselen güçleri arasında en fazla öne çıkan ülke beş bin yıllık bir medeniyete yaslanan Çin Halk 
Cumhuriyeti’dir. Dünyanın en kalabalık nüfusuna ve ikinci büyük ekonomisine sahiptir. Satın alma gücü pari-
tesi üzerinden yapılan hesaplarda en büyük ekonomidir. Nükleer güçtür. “Dünyanın fabrikası” olarak anılmak-
tadır. Kullandığı enerjinin boyutları ve dış ticaret hacmiyle dikkat çekmektedir. Ekonomik gücünü, yatırım ve 
yardım kapasitesini, politik, diplomatik, askerî, teknolojik gücüne yansıtmaktadır. Bu bağlamda hem kurucu-
larından olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi yapıların daha da gelişmesi için çabalamakta 
hem de Bir Kuşak Bir Yol Girişimi gibi dev bir projeyi başlatarak, ticaret üzerinden nüfuzunu artırmaktadır. 
Çin’in öncülük ettiği örgütlerdeki başarısı, Avrasya ve dünyada elini güçlendirirken ABD ile yaşadığı gerilimi 
de artırmaktadır. Enerji açısından dış kaynaklara bağımlı olan Çin’in gelişimini sürdürebilmesi için Orta As-
ya ve Orta Doğu’da (Batı Asya) etkili olması gerekir. Bu da sadece Orta Doğu’da ABD ile değil, gelecekte Or-
ta Asya’da Rusya ile de rekabet edeceği anlamına gelir. Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, tüm bu coğrafyalar açısın-
dan önemlidir. Çin bu adımıyla zengin ve güçlü bir ülke olma iddiasını pekiştirmekte, ayrıca pek çok kazanım 
elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrasya, Rekabet, İş birliği, Enerji, Ulaşım. 

          * Siyaset Bilimci – Yazar
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Giriş

Çin, 1976 yılında devrimin ve ülkenin lideri Mao Zedung’un ölümünün ardından ülkeyi yönetmeye 
başlayan Deng Xiaoping’in 1978’de “Açık Kapı Politikası” adıyla uygulamaya koyduğu ekonomik re-
formlarla hızla büyümeye başlamıştır. Bu kapsamda sanayileşme, tarımın desteklenmesi, dışa açılma, 
piyasa ekonomisi, özelleştirme, dünya ekonomisiyle bütünleşme, yerel idari birimlerin inisiyatifinin ar-
tırılması, yabancı sermayeye güvenceler verilmesi öne çıkmıştır. Ülkenin denize kıyısı olan, nitelikli iş 
gücünün daha çok, altyapının göreli daha iyi olduğu yörelerinde serbest ticaret bölgeleri kurulmaya baş-
lanmıştır. Yatırımları özendirmek amacıyla yasal mevzuat güncellenmiş ve kolaylaştırılmıştır. Üretim ve 
ihracat odaklı büyüme politikası kısa sürede sonuç vermiş; Çin üretim, ihracat, büyüme ve yabancı ya-
tırım çekmede büyük başarı göstermiştir. Sonuçta, ucuz iş gücüyle anılmak istemeyen, kendi markala-
rını yaratabilen, verimliliği önceleyen, yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca ortalama yüzde 10 bandında bü-
yüme oranı yakalayan bir ekonomi olmuştur. 

2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne 143. üye ülke olarak kabul edilen Çin; serbest ticareti ve küre-
sel rekabeti en çok benimseyen ülkelerdendir. Dışa açılmasına koşut olarak yabancı sermayeli firmala-
rın üretim ve ihracattaki payı da artmıştır. “Açık Kapı Politikası” sayesinde, merkezî planlamaya dayalı 
serbest piyasa ekonomisi Çin gibi büyük, kalabalık, gelişmekte olan bir ülkede, ilk kez denenen özgün 
bir model olarak başarıya ulaşmıştır. Planlama sayesinde tarım, hizmetler ve endüstri, uyumlu ve birbi-
rini besleyen biçimde gelişmiştir. Bu süreçte küçük – orta boy işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi hem 
üretim ve istihdama yansımış hem de millî gelir artışını ve ulusal kalkınmayı hızlandırmıştır. 

1. Çin’in Dünya Siyasetinde Artan Ağırlığı 
Avrasya’nın yükselen gücü Çin’in dünyada ve Orta Doğu’da etkisi artmaktadır.1 Ekonomik gücü-

ne koşut olarak yumuşak güç unsurlarını da devreye sokmaktadır. Rusya’yla ilişkisi, stratejik ortaklık 
düzeyindedir. İran’la münasebeti güçlüdür. Suriye meselesinde kritik anlarda aldığı tutumla, Baas re-
jimini desteklemektedir. Türkiye’yle, İsrail’le, Arap ülkeleriyle ilişkileri gelişmektedir. Avrupa’da, Af-
rika’da, Avustralya’da, Latin Amerika’da nüfuzu her geçen gün artmaktadır. ŞİÖ ve BRICS (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) içinde başat konumdadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi-
nin beş daimî üyesinden biridir. Tüm bunlar Çin’in Afro–Avrasya’daki konumunu pekiştirmektedir. Da-
hası ABD kaynaklı bölünme tehdidiyle mücadele eden ülkeler de sınırların ve rejimlerin zorla değişti-
rilmesine karşı olan Çin’le yakınlaştırmaktadırlar. 

Çin’in 1990’larda başlayan enerji diplomasisi, Orta Doğu enerji kaynaklarının en büyük müşterisi 
oluşu, onun bu bölgede nüfuzunu artırmıştır. Elinde yatırım, dış ticaret ve yardım olmak üzere üç önemli 
ekonomik silah bulunduran Çin, Orta Doğu petrollerinin en büyük müşterisidir. İran’daki en büyük ya-
bancı yatırımcıdır. 2011 yılı Mart ayından beri iç savaş yaşayan Suriye’nin yeniden imarında Rusya ile 
birlikte en çok öne çıkan ülkedir. Gerekirse Suriye’de rejim güçlerine destek olmak amacıyla asker yol-
layabileceğini açıklayarak önemli bir hamle yapmıştır. İsrail’le ilişkileri gelişmekte olan Çin’in, Filistin 
– İsrail anlaşmazlığında da etkisi artmaktadır. Filistin’le serbest ticaret anlaşması imzalamak için Ekim 

1 Çin dış politikası için bkz: Stuart Harris, Çin Dış Politikası, Çev: Aslan Yavuz Şir, Matbuat Yayın Grubu, İstanbul, 2014.
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2018’de müzakerelere başlamıştır. 2017 itibariyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 69.3 milyon dolardır. 
Filistin sorununun çözümünde yeni ara buluculuk mekanizmaları gerektiğini savunmaktadır. Bu uyuş-
mazlıkta iki devletli çözümden yanadır ve 1967 sınırlarına geri dönülmesini önermektedir. Adil barış 
yolunun, egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasından geçtiğini belirtmektedir.

Çin; Filistin’i ve Filistin Kurtuluş Örgütünü tanıyan ilk ülkelerdendir. Orta Doğu’da barışın koruyu-
cusu ve destekçisi olarak öne çıkmak isteyen Çin, Filistin’e yaptığı mali yardımı da artırmıştır. Filistin’e 
15 milyon dolar, Ürdün, Suriye, Yemen ve Lübnan’a toplam 95 milyon dolar yardım yapacağını açıkla-
mıştır. Temmuz 2018’de Pekin’de düzenlenen Çin–Arap Ülkeleri İşbirliği Zirvesi’nde, Arap ülkelerine 
20 milyar dolardan fazla kredi ve bağış sözü vermiştir. Çin ve Arap ortaklığıyla bir bankacılık konsor-
siyumu için üç milyar dolar kaynak ayırmıştır. Hâlen Arap ülkeleriyle 200 milyar dolarlık ticaret hac-
mine sahip olan Çin, önümüzdeki beş yılda Arap ülkelerinden sekiz trilyon dolarlık ithalat yapmayı ön-
görmektedir.2 

Çin, Libya ve Yemen’de de etkisini artırmaktadır. Yemen enerji güvenliği açısından önemlidir. Aden 
Körfezi ve Kızıldeniz açısından stratejik konumdadır. Çin’in, Yemen’in karşı kıyısındaki Cibuti’ye ver-
diği önem de bu kapsamdadır. Afrika’yla ticareti hızla gelişen Çin’in bu kıtayla yaptığı 200 milyar do-
larlık ticaret ABD’ninkinin iki katıdır. Afrika’da Çin’in en büyük dış ticaret ortağı ülke Cezayir’dir. Çin; 
Afrika’da tarım, hayvancılık, bayındırlık, baraj yapımı gibi alanlarda önemli yatırım ve yardım faali-
yetleri yürütmektedir. Yeraltı zenginliklerini çıkarıp işlemektedir. Afrika ülkelerine Çinli işçileri götü-
rerek, kendi emekçilerine istihdam yaratmaktadır. Çin’in çok yönlü dış politikası, Azerbaycan ve Erme-
nistan’la ilişkilerine de yansımaktadır. Azerbaycan’la ticari ilişkileri gelişirken, Ermenistan üzerindeki 
etkisi de artmaktadır. Ermenistan’a da yatırım ve yardım kartıyla giren Çin, bu ülkede bir düşünce ku-
ruluşunu da desteklemektedir.3 Kamu diplomasisi faaliyetlerine verdiği önemi artıran Çin daha çok yu-
muşak güç unsurlarını ve diasporasını devreye sokmaktadır. Bu bağlamda Konfüçyüs Enstitülerinin sa-
yısı dünya genelinde 560’ı geçmiştir. 

Çin’in Avrupa’yla, özellikle de Avrupa’nın üç büyük ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya’yla ilişki-
leri hızla gelişmektedir. Türkiye’nin ikinci büyük dış ticaret ortağı olan Çin, dış politikada çok dikkat-
li bir diplomatik dil kullanır. Resmî söylemde Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’n-
da rekabeti değil iş birliği ve ortak kazancı öne çıkarır. Karşılıklı saygı ve yararı, ortak kazanç ve çıkarı 
vurgular. ABD’yi ise başka ülkelerin iç işlerine karışmak, onların bağımsızlığı, bütünlüğü ve egemenli-
ğini ihlal etmekle suçlar. 

Çin’in Almanya’yla ilişkileri dikkat çekicidir. Almanya, Çin’in Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı-
dır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2017’de 168.1 milyar doları aşmıştır. Bu, Çin’in Avrupa’yla ticare-
tinin yüzde 30’una yakındır. Karşılıklı toplam yatırımların tutarı 40 milyar doları geçmiştir. Bu ilişkide, 
Almanya’nın ABD’yle arasına mesafe koyması, Avrasya güçleriyle yakınlaşması da etkilidir. İki ülke de 
çok kutuplu dünya düzenini savunmaktadır. Açık ekonomi, serbest ticaret ve ABD’nin başlattığı ticaret 
savaşları gibi konularda aynı düşünceleri paylaşmaktadır. Çin ile Almanya arasında doğrudan yük kata-

2 “Çin’den Ortadoğu Adımı”, Cumhuriyet, 11. 07. 2018.
3 Çin’in Ermenistan’da desteklediği düşünce kuruluşu: China – Eurasia Council for Political and Strategic Research (chinastan.

org). 
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rı da çalışmaya başlamıştır. 2018 Ekim ayında Almanya, Polonya, Belarus, Kazakistan ve Çin arasında 
çalışmaya başlayan tren 11 bin 200 kilometre yolu 17–18 günde almaktadır. 

Çin küreselleşmeyi, serbest piyasa ekonomisini, çok taraflı ticareti, ticaret ve yatırım serbestliğini sa-
vunmakta korumacı politikalara karşı çıkmaktadır. Buna karşılık ABD özellikle Trump’ın başkan seçil-
mesiyle küreselleşmeye daha eleştirel yaklaşmaktadır. Ticaret savaşları başlatmakta, iç pazarını ve yer-
li üreticisini korumak amacıyla gümrük duvarlarını yükseltmektedir. Küreselleşme sürecinden en çok 
yararlanan ülke olan ve küreselleşmenin liderliğini ABD’nin elinden alan Çin; ŞİÖ, BRICS gibi örgüt-
lere, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi gibi projelere öncülük ederek ABD’ye ve onun öncü ve etkili olduğu 
uluslararası örgütlere seçenek oluşturmaktadır. Çin her ne kadar bu adımlarıyla ABD’ye açıktan meydan 
okumasa da fiilen ABD’nin karşısına en güçlü rakip olarak çıkmaktadır. ABD’nin siyasi, iktisadi, askerî 
düzlemde aşınan devlet kapasitesine, gerileyen hegemonya kabiliyetine, zayıflayan ekolojik hakimiye-
tine karşılık Çin; ekonomik, politik, askerî, bilimsel, teknolojik açıdan güçlenmektedir. 

Çin’in küresel ölçekte artan etkisi üç dinamikle açıklanabilir. İlki, Çin’in kendi yükselişidir. 1980’ler-
den itibaren Soğuk Savaş sonrasında artan hızla büyüyen, gelişen bir ülkedir. İkincisi, dünyanın güç 
merkezinin batıdan doğuya, Atlantik’ten Asya Pasifik’e, Avrasya’ya kayması Çin’in elini güçlendir-
mektedir. Üçüncüsü, ABD’nin durgunlaşması ve liderlik kabiliyetinin gerilemesi Çin’in lehine bir du-
rumdur. ABD sözü edilen bu üç dinamiğin farkındadır ve endişelidir ama elinden bir şey gelmemekte-
dir.4 Örneğin Kasım 2018’de APEC liderleri toplantısında sonuç bildirisinin ABD’nin tutumu nedeniyle 
yayımlanmaması bunun kanıtıdır. Çin artan bir özgüvenle küresel ticarette temel müzakere noktasının 
Dünya Ticaret Örgütünün bünyesinde ve işleyişinde yapılacak bir reform olduğunu vurgularken ABD 
bundan kaçınarak korumacı politikalara yönelmektedir. 

Çin dış politikada pragmatik davranmaktadır. Bağımsızlığına özen göstermektedir. Ülkelerin iç işle-
rine, egemenliğine, bütünlüğüne saygılı duymaktadır. Dış müdahalelere karşıdır. Çin mucizesi denen ve 
“uyuyan ejderhanın uyanan bir deve dönüştüğü” süreçte azgelişmiş ülke olmaktan çıkıp, hızla gelişen, 
orta sınıfı güçlenen, zenginleşen, kentleşen, ileri teknoloji üreten, dünyayla rekabet eden bir güce dö-
nüşmüştür. ABD karşısındaki en ciddi, en güçlü rakip olarak küresel ölçekte hegemonya kurmaya en ya-
kın adaydır. İç pazarının büyüklüğü, artan tüketim hızı, büyüyen ekonomisi, dünya ticaretinde artan pa-
yı, küresel ticarete eklemlenme kapasitesiyle, yabancı yatırımcıların gözdesidir. Bunda şüphesiz Çin’in 
yabancı sermayeye gösterdiği kolaylıkların da payı büyüktür. 

Çin’in dış politika söyleminde sömürgecilik karşıtlığı, eşitler arası ilişkilerin önemi, adil dünya dü-
zeni değişmez bir diskurdur. Çin dış politikada statükocudur. İstikrardan yanadır. Her ne kadar söylem-
de devrimci bir idealizme sahip olsa da akılcı, gerçekçi, faydacı ve çıkarcı hareket etmektedir. Henüz 
küresel ölçekte süper güç olmadığının farkındadır. ABD’nin elinde olduğu kadar çok ve çeşitli araçlara 
sahip değildir. Örneğin ABD’nin etkisinde ve yönlendirmesindeki NATO, IMF, Dünya Bankası, Dün-
ya Ticaret Örgütü, NAFTA gibi örgütlerden başka yine ABD ile yakın ilişkide olan AB, Avrupa Konse-
yi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi gibi kuruluşlarda Çin’in etkisi hâlen 
ABD’nin gerisindedir. Yurt dışındaki ilk askerî üssünü 2017’de Cibuti’de açan (Cibuti’de ABD üssü de 

4 Küresel güç mücadelesi için bkz: Mustafa Peköz, Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya ve Yükselen Çin, Pales Yayıncılık, 
İstanbul, 2014.
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var) Çin, bölgede askerî varlığını artırmakta kararlıdır. Güney Çin Denizi başta olmak üzere, denizler-
de en çok ABD’yle rekabet eden Çin sadece deniz kuvvetlerini değil deniz ticaret filosunu da genişlet-
mekte ve gençleştirmektedir. 

2. Çin Ekonomisinin Boyutları 

Çin ABD’nin ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisidir. 2030’dan sonra dünyanın en büyük eko-
nomisi olması beklenmektedir. 2018 itibariyle ekonomik büyüklüğü de borcu da 20 trilyon doların üze-
rinde olan ABD’nin ardından Çin 13 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle ikincidir. 2018’de Çin’in iç 
pazarı ABD’yi yakalamıştır. Çin dünyanın ihracat şampiyonudur. 2017 yılında, 2.260 trilyon dolar ih-
racat, 1.840 trilyon dolar ithalat yapmıştır. Ticaret fazlası 420 milyar doları geçmiştir. Dünyada en fazla 
döviz rezervi olan ülkedir. 2018 Ağustos sonu itibariyle 3.11 trilyon dolar döviz rezervine sahiptir. Dün-
yanın 20 büyük ekonomisi için çekim merkezidir. Bu 20 ülkenin Çin’e yaptıkları ihracat, ABD’ye yap-
tıkları ihracatı geçmiştir. Önümüzdeki 15 yılda ithal edeceği mal ve hizmetlerin toplamı yani ithalat hac-
mi 40 trilyon dolar (mal ithalatı 30, hizmet ithalatı 10 trilyon) olacaktır.

2018’de yüzde 6.5 büyüme oranı yakalayan Çin’in ekonomik performansına karşılık ABD dünyanın 
ithalat şampiyonudur. 2.2 trilyon dolardan fazla ithalat yapmaktadır. Dünyada en fazla dış ticaret açığı 
veren ülkedir. 2017’de 566 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. En çok dış ticaret açığı verdiği ülke 
Çin’dir. Diplomatik ilişkileri Aralık 1978’de imzalanan ortak bildiriyle kurulan, 1979’da başlayan ABD 
ve Çin arasındaki ticaret hacmi 580 milyar dolardır. ABD 350 milyar dolardan fazla açık vermektedir. 
ABD Başkanı Trump, açığın 100 milyar dolara inmesini istemektedir. Çin’i hedef alarak sonradan geri 
adım attığı ticaret savaşlarını başlatmasının temel nedeni budur. Ne var ki ABD bu hamlesinde Avrupa-
lı müttefiklerinin desteğini alamamış, onların itirazlarıyla karşılaşmıştır. Küresel ölçekte serbest ticaret 
üzerindeki nüfuzunu sürdüremezse kaçınılmaz olarak siyasi gücünün de aşınacağını bilen ABD en bü-
yük rakibi olarak gördüğü Çin’e karşı ticari açıdan daha saldırgan bir siyaset izlemektedir. 

Çin ve ABD arasında ticari ilişkiler güçlüdür. İş gücünün ucuz olduğu Çin’in yüksek ihracat ve ya-
tırım gücü ABD ekonomisi için vazgeçilmezdir. Kaldı ki Çin dünyanın en çok enerji tüketen ülkesidir. 
Dünyanın en büyük otomobil ve cep telefonu pazarlarındandır. Dahası Çin’in sattığı ucuz mallar ABD 
orta sınıfının ucuza tüketmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bir tarım ülkesi olduğu hâlde yük-
sek nüfus, tarımda çok gelişmiş olmayan teknoloji, istenilen düzeye ulaşmayan verim nedeniyle, büyük 
bir tarım ürünleri ithalatçısı olan Çin’in ABD’den aldığı tarım ürünleri, ABD çiftçisine kazanç yarat-
maktadır. ABD’nin Çin’den yaptığı ithalat, ABD’li tüketiciye 1000 dolar tasarruf sağlarken geliri yük-
selen Çinli işçilerin tüketimlerinin yüzde 20 artması ABD’de 200 bin kişiye istihdam yaratmaktadır. 

Çin ekonomisi 1978’den başlayarak 35 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 10 büyümüştür. Bir ekono-
minin yılda yüzde 10 büyümesi, büyüklük olarak yedi yılda bir ikiye katlanması anlamına gelir. Çin eko-
nomisi de bu büyüme hızıyla 2011 sonunda 1977 yılındaki büyüklüğünün 25 katına ulaşmıştır.5 2030’da 
dünyanın en büyük ekonomisi olması beklenen Çin’in GSYH 34.3 trilyon doları bulacaktır. İkinci sıra-
da 33 trilyon dolar ile ABD gelecektir. 2030’da ilk beş içinde Çin ve ABD dışında, Japonya ve Almanya 

5 Fatih Oktay, Çin: Yeni Büyük Güç ve Değişen Dünya Dengeleri, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, sf: 10. 
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bugünkü konumlarını koruyacak, İngiltere ise konumunu yitirecektir. Hindistan, 10 trilyon dolar GSYH 
ile ilk beş içinde olacaktır. 2030’da gelişmiş sekiz ekonomi (G 8) içinde Fransa, İtalya ve İspanya olma-
yacak, Güney Kore 7. büyük ekonomi olarak listeye girecektir. Asya en hızlı büyüyen, Batı Avrupa en 
yavaş büyüyen bölge olacaktır. Nüfusu yaşlanacak, rekabet gücü zayıflayacaktır. 

Çin’e gelen yabancı yatırım artmaktadır. 2018’in ilk 10 ayı itibariyle yabancı yatırım toplamı 107.7 
milyar dolardır. Bir Kuşak Bir Yol Girişimi güzergâhındaki ülkelerden gelen yatırımlar da yüzde 11.9 
artmıştır. Çin küresel ticarette ağırlığını artırdıkça, yabancı yatırım çekmekte, dış yatırım yapmakta, ka-
pitalizmin serbest piyasa ekonomisinin kurallarına uyum göstermekte de gelişmektedir. Örneğin Dünya 
Bankası Grubunun 31 Ekim 2018’de açıklanan yıllık iş raporuna göre Çin, iş yapma kolaylığı konusun-
da 2017’de 78. sırada iken 2018’de 46. sıraya yükselmiştir.

Reform ve dışa açılmanın 40. yılının6 kutlandığı 2018’de, Çin’de güçlü bir özel sektör vardır. Re-
formların başladığı 1978’de serbest meslek sahibi 140 bin kişi varken, bu sayı 500 kat artarak 71.37 mil-
yon olmuştur. Özel şirket sayısı 338 kat artarak 30.67 milyona ulaşmıştır. Özel sektör hâlen vergi gelir-
lerinin yarıdan fazlasını, GSYH’nin yüzde 60’ını, teknolojik yeniliklerin yüzde 70’ini, yeni ürünlerin 
yüzde 80’ini, kentsel istihdamın yüzde 90’ını üretmektedir.7 Çin uzun vadeli, sağlıklı, istikrarlı büyüme-
yi hedeflemiş, kapsamlı reformlara, dışa açılmaya, kaliteli büyümeye öncelik vermiştir. Kimi sorunlar 
ve belirsizlikler yaşansa da dışa açılmanın 40. yılında gelinen nokta, orta sınıflaşma, kentleşme, iç tüke-
tim artışı açısından büyük başarıdır. Çin; ticarette, sanayide, teknolojideki adımlarını, finans kuruluşla-
rıyla da beslemektedir. Örneğin uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance raporuna gö-
re 2018’de dünyanın en değerli bankası Çin’in ICBC bankası olup değeri 59.189 milyar dolardır. İlk 10 
banka içinde Çin’den dört, ABD’den beş, İngiltere’den bir banka vardır.8 

Dünyanın en büyük pazarı olan Çin’e Batılı şirketlerin ilgisi artarak sürmektedir. Örneğin Alman 
otomotiv şirketi Volkswagen, Kasım 2018’de Çin’de dört milyar avroluk yatırım yapacağını açıkla-
mıştır. ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin’de inşa etmeye 
başlamıştır. Şanghay’da iki milyar dolara yapılacak fabrika, şirketin küresel üretim hacmini iki katı-
na çıkaracaktır. Çin, 2030 yılına dek yüzde yüz elektrikli araç hedefini açıklamıştır ve bu tür girişimle-
ri desteklemektedir. Paris İklim Konferansı’nda verdiği sözleri de tutmaktadır. 2017’de, küresel ölçek-
te temiz enerji yatırımlarının yüzde 40’ını tek başına gerçekleştirmiştir. Bu amaçla 40 milyar dolardan 
fazla yatırım yapmıştır. Küresel güneş pili toplamının yüzde 60’ını üretmektedir. Temiz enerjiye yatırım 
yapmada liderdir. Dünyanın en büyük yeni enerji aracı piyasasında ilk sıradadır. 2017 yılında bu araç-
lardan 777 bin adet satılmıştır. 

Çin sadece siyasi ve diplomatik olarak değil, ekonomik olarak da APEC9 üyesi ülkeleri önemse-
mektedir. Çünkü Çin’in APEC üyeleriyle ticareti, toplam ticaret hacminin üçte ikisini oluşturmaktadır. 
APEC üyelerine yaptığı doğrudan yatırımlar ise Çin’in toplam dış yatırımlarının dörtte üçüne yaklaş-
maktadır. Çin’in ABD ile yaşadığı rekabetin yansımaları da APEC içinde görülmektedir. Nitekim Papua 

6 Reform ve dışa açılmanın 40. yılını kutlamak amacıyla Çin Merkez Bankası altın ve gümüş sikkeler bastırıp satışa sunmuştur. 
7 “Çin’de özel şirketler ve serbest meslek sahiplerinin sayısı son 40 yılda hızla arttı”, Çin Ulusal Radyosu, 10. 12. 2018.
8 “Dünyanın en değerli bankası Çin’den”, Cumhuriyet, 08. 02. 2018.
9 APEC: Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Büyük Okyanus kıyısındaki 21 ülkeden oluşur ve dünya ekonomisinin yaklaşık üçte 

ikisini temsil eder. 
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Yeni Gine’de düzenlenen APEC zirvesinde (Kasım 2018), Çin lideri Xi Jinping şu konuları öne çıkar-
mıştır: dışa açılma, kalkınma, kapsayıcılık, yenilikçilik, kurallılık. Xi, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ni de 
müşterek inşa edilmekte olan, dışa açılma ve iş birliği platformu olarak nitelemiştir. Çin pazarına erişi-
mi genişletecek, fikri mülkiyeti korumayı güçlendirecek, ithalatı artıracak bir proje olarak tanımlamış-
tır. ABD’yi, ticari korumacılık ve tek taraflı davranmakla eleştiren Xi, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak 
yarar vurgusu yapmıştır.10

Çin’in çok yönlü gelişen ekonomik ilişkileri, siyasi gerilim yaşadığı Japonya ve Güney Kore’yi de 
içermektedir. Nitekim Çin – Japonya – Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili müza-
kereler hızlanmıştır.11 Çin – Moğolistan – Rusya ekonomik koridorunu da önemseyen; bir yandan Pa-
kistan’da, bir yandan Cibuti’de, bir yandan Yunanistan’da limanlara yatırım yapan Çin; Çin – Avrupa 
arasındaki kargo taşımacılığına da ciddi miktarda kaynak ayırmıştır. Bu sayede hem Bir Kuşak Bir Yol 
Girişimi’ni hem de Avrasya’daki nakliyeciliği, lojistik hizmetleri geliştirmiştir. Ayrıca güzergâh üzerin-
deki ülkelerle iş birliğini de pekiştirmiştir. 2017’de, Rusya’yla Çin yuanı karşılığı uzun vadeli petrol an-
laşması imzalamıştır. 2018’de Şanghay Uluslararası Enerji Borsasında petrol ticaretinde yuan karşılığı 
işlemler başlamıştır. 2016’da IMF tarafından rezerv para birimi olarak tanınan yuanın küresel ticarette 
artan ağırlığı, hem rezerv para biri olma iddiasının hem de Çin’in artan ağırlığının kanıtıdır. 

Çin bilimsel ve teknolojik adımlarını da sıklaştırmıştır. Teknolojik yenilikçilikte ve yapay zekâda id-
dialıdır. 5G adı verilen görüntülü konuşma teknolojisini devreye sokmuştur. 2020’de Mars’a uzay keşif 
aracı yollamaya hazırlanmaktadır. Bu uzay aracı 2021’de Mars’a ulaşacak, insanlı uzay istasyonu inşa-
sı da 2022’de tamamlanacaktır. Çin’de havacılık sektörü hızla gelişmektedir. ABD’li uçak üreticisi Bo-
eing ve Avrupalı rakibi Airbus Çin’de yatırımlarını artırmaktadır. 2020’lerin ortasında Çin, dünyanın en 
büyük küresel havacılık pazarı olacaktır. Hindistan da 2024 yılında dünya havacılık piyasasında 3. ola-
caktır. Güney Kutbu’nda (Antarktika) araştırma ekibi bulunduran Çin, ileri teknolojiden her alanda ya-
rarlanmaya çalışmaktadır. Örneğin tarımda kullanılan teknoloji sayesinde ülkenin tahıl üretimi 1978’de 
birim başına 135 kilogramdan 2017’de birim başına 367 kilograma çıkmıştır. Çin’deki bu ilerleme, aka-
demik performansa, patent sayısına da yansımaktadır. Dünya Bankasının 2017 verilerine göre; ihraç edi-
len sanayi ürünleri içinde yüksek teknolojiye dayalı ürün oranında Çin, yüzde 25 ile ilk sıradadır. ABD 
yüzde 20 ile ikinci, Almanya yüzde 16 ile üçüncü gelmektedir. Türkiye’nin ihraç ürünlerinde ise bu oran 
yüzde 2’dir. 

3. Çin ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Çin açısından çok önemli olmasının yanında, kara ve deniz boyutuyla 
küresel ekonomik büyümeyi pekiştiren, uluslararası ekonomik iş birliğini geliştiren bir adımdır. Girişim 
çerçevesinde, İpek Yolu Kuşağı karadan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu da denizden geçmektedir. İlk kez 
2013’te dillendirilen projeyle Çin, ekonomik iş birliği üzerinden siyasi ilişkileri geliştirmeyi gündeme 
getirmiştir. Ama şunu da hep belirtmiştir: Ekonomik iş birliği güçlenirken, ülkelerin iç işlerine ve dış 

10 Xi Jinping’in APEC zirvesindeki konuşmasının tam metni için bkz: www.xinhuanet.com/english/2018-11/17/c_137613904.htm.
11 “Çin ve Japonya, serbest ticaret müzakerelerini hızlandıracak”, Çin Ulusal Radyosu, 01. 12. 2018.
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politikalarına karışılmayacaktır. Akdeniz’e, Orta Doğu’ya ilişkin ilgisi artan, Avrupa’da dev ölçekli ya-
tırımlar yapan, yeni pazarlara açılan Çin açısından Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, jeopolitik ve jeoekono-
mik çıkarlarını da tatmin etmektedir. 

Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, 21. yüzyılda küreselleşmenin en büyük projesidir. Çin ekonomisini gü-
ney, kuzey ve batı yönlerinde üç ayrı kuşakla Doğu ve Güney Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika’ya 
eklemleyecektir. Girişim, Çin’in 100. kuruluş yıldönümü olan 2049 yılına dek 65 ülkede dört trilyon do-
larlık altyapı yatırımı öngörmektedir. Bugün itibarıyla 60 ülkede kabaca 1 trilyon dolarlık proje yürütül-
mektedir. Çin proje ile kömür, çelik, güneş enerjisi gibi alanlarda yeni müşteriler yaratırken, ABD dola-
rına olan bağını da azaltmayı hedeflemektedir. Girişim, etki alanına giren yerlerde hegemonya tarafından 
kışkırtılan ayrılıkçı hareketler, terör ve aşırı uçlarla mücadelede de önemli rol oynayacaktır. Az gelişmiş 
bölgelere refah getirecek, küresel barışa büyük katkı sağlayacaktır. Denizlere ve özellikle Malakka Boğa-
zı’na bağımlı enerji ithalatını karaya çekerek, Çin’in enerji güvenliğine de hizmet edecektir.12 

Şimdilik 70 kadar ülkeyi, dört milyardan fazla insanı ve dünya ekonomisinin yüzde 40’ını içeren gi-
rişim kapsamında sürekli ortak çıkar, ortak sorumluluk ve ortak yazgıyı öne çıkaran Çin; altyapı, tica-
ret, mali kaynak, ulaştırma, iletişim, enerji, turizm, tarım, teknoloji, lojistik, ortak yatırımlar, bilimsel iş 
birliği gibi pek çok alana vurgu yapmaktadır. Çin lideri Xi; Bir Kuşak Bir Yol olarak adlandırılan İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerinin, karşılıklı yarar, ortak kazanç geti-
ren projeler olduğunu sıklıkla belirtmektedir. Projelerin hayata geçirilmesiyle güzergâhlarında bulunan 
bütün ülkelerin ekonomileri arasında daha sıkı bir bağ oluşacağını, altyapı inşasıyla yapı ve mekaniz-
malarda yenilikler getirileceğini, büyümeyi ve istihdamı artıran yeni merkezler yaratılacağını, bütün ül-
kelerin ekonomilerinin iç dinamizmini ve riske karşı koyma yeteneğini artıracağını vurgulamaktadır.13 
Proje kapsamında Avrupa’ya özel önem veren Çin’in ilgi alanına 11 AB ülkesi, beş avro bölgesi ülkesi, 
dört AB adayı ülke, bir potansiyel aday ülke girmektedir. 

ABD, İsrail, Japonya ve Hindistan Çin’in bu projesini endişeyle karşılamaktadır. Ne var ki Asya, Av-
rupa ve Afrika’yı kapsayan proje, ABD’nin tüm itirazlarına rağmen gelişmektedir. Bir Kuşak Bir Yol 
Girişimi ŞİÖ ile birlikte değerlendirildiğinde önemi daha iyi kavranır. Her ne kadar ŞİÖ’ye Rusya da-
ha çok güvenlik yönünden, Çin ise daha fazla ekonomi ve enerji odaklı baksa da iki ülke de teröre, aşı-
rı akımlara, ayrılıkçı hareketlere karşı ŞİÖ’yü güçlendirmekten yanadır. Dahası, dünyanın ekonomik ve 
politik güç merkezi batıdan doğuya, Atlantik’ten Asya Pasifik’e, Avrasya’ya kaymaktadır. 2025’ten iti-
baren Asya güçlerinin toplam üretiminin Atlantik güçlerini geçeceği öngörülmektedir. O nedenle Çin, 
proje güzergâhındaki ülkelere yatırım yapmaktadır. Tükettiği enerjinin yüzde 80’ini Malakka Boğazı’n-
dan geçirip aldığından çevredeki ülkelere önem vermektedir. Pakistan’ın Guvadar Limanı’na büyük ya-
tırım yapmış, petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla birlikte demir yolu bağlantılarını hızla inşa etmeye baş-
lamıştır. 

Proje kapsamında kurulan ve ABD’nin pek çok müttefikinin de katıldığı Asya Altyapı Yatırım Ban-
kası, güzergâh üzerindeki ülkelerdeki girişimleri desteklemektedir. Çin’in mali desteği girişimin üye sa-
yısını ve kapsamını sürekli genişletmektedir. Belirtmek gerekir ki BRICS ülkelerinin kurduğu BRICS 

12 Cem Gürdeniz, “Küreselleşme ve Teknoloji Yarışı”, İpekyolu Dergisi, Sayı: 3, Nisan 2018, sf: 74.
13 Xi Jinping, Çin’in Yönetimi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2017, sf: 364.
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Kalkınma Bankası da yine ağırlıklı olarak Çin’in öncülük ettiği bir kuruluştur. Girişim kapsamında en 
çok dikkat çeken unsurlardan biri de Çin ve Rusya arasındaki ekonomik yakınlaşmanın hızlanmasıdır. 
İki ülke 2017’de Rusya – Çin Yatırım İşbirliği Fonu kurmuştur. Bu iki büyük ve komşu ülkenin ekono-
mik iş birliğini de güçlendirmesi, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin başarısının da kanıtıdır. Girişimin fikir 
babası ve en büyük destekçisi olan Çin’e ilaveten Rusya’nın da girişimi sahiplenmesi önemlidir. Kaldı 
ki girişim, Rusya’nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliğinin hedefleriyle de uyumludur. Bir Ku-
şak Bir Yol Girişimi’nin kuzey hattı Rusya’dan geçmektedir. Çin ve Rusya arasında 400 milyar dolar-
lık doğal gaz anlaşması, Mayıs 2018’de de Çin ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında iş birliği anlaş-
ması imzalamıştır. 

Asya’nın bir diğer yükselen gücü olan Hindistan, ki Çin – Pakistan yakınlaşmasından da endişelidir, 
Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne mesafelidir. Bu tutumunda, Çin’le arasındaki tarihsel gerilimin payı bü-
yük olduğu gibi günümüzde Çin’le pek çok konuda rekabet etmesinin de payı vardır. Fakat Hindistan, 
bir başka gerilim yaşadığı ülke olan Pakistan’la birlikte 2017’de ŞİÖ’ye üye olmuştur. ABD, yakın iliş-
kilere sahip olduğu Hindistan’ın ŞİÖ üyesi olmasını engelleyememiştir. O nedenle Hindistan’ın bir sü-
re sonra, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin başarısına koşut olarak, girişimle daha yakından ilgileneceğini 
bekleyen yorumcular da vardır. Çünkü girişim, birincisi, Hindistan’ın da bulunduğu coğrafyada güçlü 
bir cazibe alanı oluşturmaktadır. İkincisi, Hindistan’ın yakın ilişkilere sahip olduğu Rusya’nın girişimi 
desteklemesi, Hindistan’ın endişelerinin en azından bir bölümünü giderebilir. Üçüncüsü, ABD’nin aza-
lan devlet kapasitesi nedeniyle uzun süre Hindistan üzerinde baskı kurması, Bir Kuşak Bir Yol Girişi-
mi’nden uzak tutması mümkün değildir. Nitekim Çin – Hindistan ilişkileri, enerji odaklı iş birlikleriyle 
olgunlaşmaktadır. İran doğal gazını Pakistan’dan Hindistan’a taşıyacak hat gelişmektedir.14 

Bir Kuşak Bir Yol Girişimi ile Çin; hem kendi ekonomik hedeflerini hayata geçirmek, ticarette çe-
şitlilik sağlamak hem de kapsamlı bir ekonomik bütünleşme projesi üzerinden küresel ölçekte yeni bir 
ekonomik düzen oluşturmak istemektedir. Bir anlamda Batı kurumlarına, örgütlerine karşı seçenek oluş-
turmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemin en iddialı ve kapsamlı adımlarından biri olan bu küresel giri-
şimin doğu ve batı arasında ekonomik, teknolojik, stratejik boyutu vardır. Çin de yeni bir ekonomik ve 
ticari ağ üzerinden politik hedeflere ulaşmanın hesabını yapmaktadır. Çin’in toplam dış yatırımları (ser-
maye ihracı) 2005 yılında 204.7 milyar dolardan, 2017 yılında 1.6 triyon dolara yükselmiştir. Çin bir ta-
raftan ABD’nin Çin denizindeki hegemonyasına fiilen son verirken, diğer taraftan Yeni İpek Yolu Proje-
si’yle ekonomik merkezlerini Orta Asya’dan, Avrupa’nın kalbine kadar bağlayan ulaşım ağları, altyapı 
yatırımlarıyla, stratejik bir ekonomik alan inşa etmektedir.15

Sonuç

Çin yükselen güç olduğunun bilincindedir. Küresel güç olma yolundadır. Bölgesel ve küresel ölçek-
te ŞİÖ, BRICS, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi yeni kurumlara öncü-
lük etmektedir. Latin Amerika’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir alanda ti-
cari ilişkileri, yardım ve yatırım kapasitesi üzerinden etkisini artırmaktadır. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve 
14 Ceyda Karan, “Kore’lerin Barışı”, Cumhuriyet, 02. 05. 2018. 
15 Ergin Yıldızoğlu, “Çin tipi şeyler”, Cumhuriyet, 02. 11. 2017.
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Kuzey Afrika’da doğrudan yabancı yatırımlarda payı büyüktür. İran, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan ya-
tırım yaptığı ülkeler arasında dikkat çekmektedir. Bu ülkelerde en çok yatırım yaptığı sektör yüzde 60 
ile enerji sektörüdür.

ABD Çin’in Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’da artan nüfuzundan rahatsız-
dır. Çin’in Orta Doğu’daki enerji kaynaklarına erişimini güçleştirmeye çalışmaktadır. ABD Çin’in küre-
sel ölçekte hegemonya kurmaya aday olduğunu, Rusya’nın ise ekonomisi, teknolojisi, nüfusu itibariyle 
hegemonya kurmaya uygun olmadığını görmektedir. O nedenle öncelikle Çin’in yükselişini önlemeye 
odaklanmıştır. Çin ise buna karşılık ABD’nin etkisinin azalmaya başladığı her alanda etkili olmak iste-
mektedir. 

Sonuç olarak Çin’in mevcut gelişmesi, hem Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ni besleyecek hem ondan 
beslenecektir. Çin’in siyasi, iktisadi, askerî, bilimsel, teknolojik adımları, onu en büyük rakibi olarak gö-
ren ABD’yi de daha fazla tedirgin edecektir. Çin ve Rusya, çok kutuplu bir dünya düzenini savunurken 
ABD’nin buna karşı çıkması ise büyük güçler arasındaki nüfuz mücadelesini dünyanın farklı bölgele-
rinde sürekli gündemde tutacaktır. 
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Körfez Ülkelerinde Yeni Liman-Şehir ve Askerî Üsler 
Kurulmasının Kuşak-Yol Projesi’yle İlişkisi

Dr. Sami Yıldırım

Özet
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) son dönemde Kaşıkçı cinayeti nedeniyle köşeye sıkış-
mış olsa da 2017 ve 2018 yıllarında ülkesinde peş peşe düzenlediği ‘Geleceğin Yatırımı Konferanslarında hatırı sayılır 
bir ilgi görmüş ve yüz milyarlarca dolar tutarında iş anlaşmaları imzalamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Pren-
si Muhammed bin Zayed (MbZ) ile birlikte MbS, bölgeyi yeniden dizayn etmek için hem ciddi girişimlerde (yeni li-
man-şehir ve ittifaklar) bulunmakta hem de başta ABD olmak üzere küresel güçlere önemli tavizler (yabancı askerî üs-
ler, İsrail lehine geri adımlar) vermektedir. 

Bu bağlamda Körfez’in ekonomik anlamda kalbi olan Dubai şehrinin bir benzeri, hatta çok daha büyüğü bu kez Kı-
zıldeniz’in Akabe Körfezi’nde Neom adıyla, S. Arabistan tarafından 500 milyar dolar yatırımla inşa edilecektir. Suu-
di Arabistan’ın petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirmek üzere ortaya atılan “Vizyon 2030 Projesi’nin” kilit taşı bu 
serbest liman-şehir olacaktır. Çin’in bir trilyon dolarlık Kuşak-Yol Projesi’nin güney koridoru (Red-Med Demir Yo-
lu) da bu bölgeden geçecektir ve Afrika ile Akdeniz üzerinden Avrupa’ya yapılacak ticaretin ana damarlarından birisi 
olması hedeflenmektedir. Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır ve İsrail de bu projeye dahildir. ARAMCO şirketi ile pet-
ro-doları yıllardır ayakta tutan Suudi Arabistan, son dönemde Çin’e de yeşil ışık yakarak petro-yuan’dan bahsetmek-
tedir. MbS diğer yandan Neum şehrinin başarıyla kurulması adına İsrail’i tanımaya hazırlanmaktadır. Mısır ise Sisi ik-
tidarının Körfez tarafından finanse edilmesi karşılığında, ordusuyla Körfez ülkelerinin güvenliğine destek sağlamayı 
vaat etmektedir.

Bölgede enerji nakil hatlarını güvence altına almak ana gayesiyle ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Türkiye ile birlik-
te Çin’e ait askerî üsler kurulmuştur. Almanya’nın İncirlik’teki hava unsurları ise Ürdün’e taşınmıştır. İran’a ekonomik 
yaptırımların tekrar yürürlüğe konduğu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından bahsedildiği ve bölgenin yeni bir büyük 
savaşa hazırlandığı son dönemde, söz konusu üslerin askerî-siyasi bakımdan önemi daha da artmıştır. Küresel güç-
ler adına MbS ve MbZ özelinde vekil bölgesel liderler tarafından bölgenin mevcut dengelerinin yerinden oynatıldığı, 
İran-Arap Savaşı’nın çıkarılmaya çalışıldığı bu dönemde, “küresel finans merkezlerinin desteklediği Çin’in Kuşak-Yol 
Projesi” ile “küresel silah sanayinin” büyük rekabetinin sahneye konduğu coğrafya Türkiye’nin güneydoğusundaki de-
niz, körfez ve boğazlarla çizilmekte ve buralara yönelik yeni askerî-ekonomik hamlelerle de belirginleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Körfez Ülkeleri, Serbest Liman-Şehirler, Askerî Üsler, Kuşak-Yol Projesi, Küresel Rekabet.
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Giriş

Bir yandan İdlib ve Orta Fırat havzasındaki krizler başta olmak üzere henüz devam eden Suriye iç 
savaşı, öte yandan Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen’e yönelik Umudun İnşa-
sı (eski adıyla Kararlılık Fırtınası) Operasyonu sürerken, diğer yandan İran’a yönelik ABD yaptırımla-
rının yeniden yürürlüğe girmesiyle siyasi atmosferin bir kez daha ısındığı Körfez Bölgesi ile Kızıldeniz 
ve Doğu Akdeniz havzaları, yeni doğal kaynakların bulunması ve kıtalar arası taşımacılığın her geçen 
gün artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda da dünya gündemindeki önemli yerini koruyacak gibi gö-
rünmektedir. Zira Doğu Akdeniz’in hareketli olduğu günümüzde kuzey-güney geçiş rotasının merkezi 
konumundaki Kızıldeniz’de de üstü kapalı bir satranç oyunu devam etmekte olup Kızıldeniz havzası da 
son yıllarda ekonomik öneminin yanı sıra jeopolitik özellikleri nedeniyle uluslararası siyasal rekabetin 
sahnelendiği çatışma alanlarından birisi hâline gelmiştir. 

Tarihte başat güçlerin müşterek çıkarları çerçevesinde şekillenen Kızıldeniz havzası ekonomi-po-
litiği, günümüzde yeni küresel yönetişimin ayak seslerini duyurması ile birlikte bölgesel ve bölge dı-
şı aktörlerin kendini gösterdiği bir güç podyumuna dönüşmüş durumdadır1. Bilhassa Akdeniz coğraf-
yasında etkin varlık gösteren ülkeler ve bu ülkelerle iş birliği içerisinde olan küresel güçler için hassas 
bir öneme sahip Kızıldeniz, aynı zamanda Afrika, Arap Yarımadası ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel ça-
tışmalarda ciddi bir kontrol noktası mahiyetindedir (Yeniacun, 2018). Dünya ticaretindeki liberal sınır-
sızlığın yavaş yavaş kaybolması, özellikle Çin’in Kuşak-Yol Girişimi (KYG) hamlesi sonrası başlayan 
ABD-Çin ticaret savaşları ile son dönem korumacı politikaların lojistik zincirine olan olumsuz etkisi, 
Kızıldeniz gibi önemli geçiş rotalarında bulunan bölgeler için her zamankinden daha hassas bir döne-
min başladığına işaret etmektedir. İlaveten yine Kızıldeniz’deki çatışma bölgelerinin tedarik güvenliği-
ni olumsuz yönde etkilemesi, modern dünyanın son 10 yıl içerisinde karşılaştığı korsanlık faaliyetleri 
ve irili ufaklı askerî yerleşimlerin bölgeye konuşlanması ise gerginliği tırmandıran diğer unsurların ba-
şında gelmektedir.

Suudi Arabistan’ın son yıllarda bölgeye dönük ilgisinin ilk işaretlerinden biri olarak ise 2016 yılın-
da Kızıldeniz’deki Tiran ve Sanafir Adalarının Mısır’dan devralınması ve bu adalar üzerinden Mısır ile 
Suudi Arabistan’ı birleştiren bir köprü inşa edileceğinin ilan edilmesi dikkat çekmiştir. Kızıldeniz Böl-
gesi dünya ticaret rotası açısından son derece önemli olan Bab el-Mendeb Boğazı ve Süveyş Kanalı gi-
bi iki önemli su yolunu barındırmaktadır. Bununla birlikte bölgeyi Suudi Arabistan açısından önemli 
kılan üç unsur olarak, Kızıldeniz’in Suudi petrolünün uluslararası piyasalara naklinde artan önemi, Su-
udi Vizyon 2030 planı açısından son derece önemli bir yatırım olan NEOM projesinin Kızıldeniz sahi-
line kurulacak olması ve son yıllarda Suudi Arabistan’ın bölgesel rakiplerin bölgede artan ağrılıklarının 
oluşturduğu rahatsızlık bulunmaktadır (Acar, 2018). Her ne kadar bu roller kısa vadede yapıcı bir ka-
zan-kazan prensibi ortaya koysa da uzun vadede bu durum, bölge devletlerin vekalet unsurlarına dönüş-
tüğü bir kriz ortamını da doğurma riski taşımaktadır. Mısır’ın, Sudan üzerindeki Türkiye etkisini bir gü-
venlik sorunu olarak algılaması bu yönde bazı adımların atılmasına yol açmıştır. Hem Akdeniz hem de 
Kızıldeniz’den çevrelendiğini öne süren Mısır yönetimi, Eritre’de askerî birlikler konumlandırma kara-

1 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasından itibaren dünya ticaretinin vazgeçilmez rotası olan bu bölge, Avrupa ve Akdeniz’i 
Afrika ve Uzak Asya’ya bağlaması sayesinde her dönemde küresel ilginin odağı olmuştur.
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rı almıştır. Mısır-Suudi Arabistan iş birliği ile Kızıldeniz’de kurulması planlanan mega köprünün yanı 
sıra Suudi Arabistan’ın bölgedeki 50 kadar mikro adayı ve kendi sahil şeridini hızla geliştirmesi de böl-
genin Arapların kesin hakimiyeti doğrultusunda şekillenmesini öngördüğü şeklinde yorumlanabilir. İs-
rail’in de yer alacağı konuşulan bu projenin Mısır-Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini daha ileri aşama-
lara taşıyacağı beklenmektedir.

Kızıldeniz’in Afrika sahilindeki ülkeler büyük ülkelerin yatırımlarını bölgeye çekmeye çalışmakta, 
kendi sınır sorunlarını ve yaşadıkları politik sıkıntıları da kendilerinden daha fazla ekonomik ya da poli-
tik kapasiteye sahip ülkeler sayesinde atlatmaya çalışmaktadır. Afrika’nın doğu yakasındaki Eritre, So-
mali, Sudan ve Cibuti gibi ülkelerin hem ekonomik gelir sağlama amaçlı hem de bölgedeki istikrarsız-
lıkları çok taraflı bir çözümle nihayete erdirme amaçlı müsaade ettikleri pek çok askerî üs bir yandan 
da Kızıldeniz havzasındaki rekabeti tırmandırmaktadır. Öteden beri bölgeye yönelik siyasi ve askerî he-
defleri olan ABD, Fransa, İspanya ve İtalya gibi güçlerin yanı sıra Japonya, Türkiye, Çin, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İran da son dönemlerde çeşitli ölçeklerde askerî üsler kurmuştur. Askerî 
üslerin varlığı, üslerin ait olduğu ülkeleri Kızıldeniz denklemine daha da entegre ederken bölgede yaşa-
nan sorunlarda ara bulucu ve kriz çözücü bir rol üstlenmelerine de imkân vermektedir. Örneğin bölgenin 
zengin ülkesi Katar’ın Sudan, Eritre ve Cibuti arasındaki ara buluculuk rolü, bu ülkenin körfezde ken-
dine özgü politikalarını Afrika’ya taşımaktadır. Türkiye’nin Somali’de yoksullukla mücadeleye destek 
kapsamında yürüttüğü yardım/kalkınma faaliyetleri ve Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasında-
ki büyük rolü ise Akdeniz-Kızıldeniz havzasında iddia sahibi yeni bir gücün doğuşunu simgelemekte-
dir. Ayrıca Sudan ile olan güçlü bağlar sayesinde Sevakin Adası’nın yeniden jeostratejik ve kültürel bir 
merkez olması, Türkiye’nin hâlihazırda Kızıldeniz havzasında yürütmeye çalıştığı üç ayaklı diploma-
sinin (kültürel, ekonomik, askerî) en bariz örneklerindendir. Eritre-Sudan arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesinde de Katar ile ortak tavır izleyen Türkiye, bölgesel aktörler ile iş birliğinde çoklu dayanışma 
gruplarının tesisi yöntemini benimsemektedir. Bölgede bir diğer etkin unsur olan Suudi Arabistan ise 
yöntemsel olarak Türkiye’den farklı aktörleri ve ittifakları devreye sokmuştur. Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE)’ni bölgesel müttefik olarak destekleyen Suudi yönetimi, Yemen’e bağlı Mion Adası ve Erit-
re’de BAE’ye ait askerî üslerin kurulmasına da destek vermektedir. Yemen’deki Suudi Arabistan-BAE 
ittifakının yararlanması için tesis edilen üslerin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Eritre’deki etkinliğinin art-
ması Etiyopya ile yaşanan krizde Suudi desteğinin alınması anlamına gelmektedir. BAE’nin ise bölgede 
askerî varlığının ötesinde nüfuz arayışında olduğu görülmektedir. Abu Dabi yönetimine bağlı şirketler 
Somali’de olduğu gibi Somali’den tek taraflı bağımsızlığını elde etmiş olan Somaliland’daki önemli li-
manların işletme haklarına sahiptir. Ayrıca bölgede uluslararası krizlerle boğuşan bir diğer ülke olan Su-
dan da Suudi Arabistan-BAE desteği sayesinde ABD’nin uyguladığı yaptırımları hafifletebilmenin yol-
larını aramaktadır (Yeniacun, 2018).

E. Diler’e göre finans, medya ve eğitim kurumlarıyla güçlü olan neo-liberal güç odakları ile ABD sa-
ğının ve küresel silah sanayiinin sözcüsü Pentagon’un arasında son yıllardaki husumetin somut örnek-
lerinden birisi Suudi Arabistan’da kurulacak yeni serbest liman-şehirdir2. Neom, Yeni İpek Yolu’nun 

2 Tüm dünya dillerinde kolay telaffuz edilmesini sağlamak amacıyla seçilen Neom ismi, İngilizce›deki “new” ve Arapça’daki 
“müstakbel” kelimesinin ilk harfinin birleşiminden oluşmaktadır. Neom’un, Pentagon’un birçok stratejik operasyonlarında 
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içinde alternatif bir güzergâh olacaktır. Neom’la bölge ticaretinin yıllardır olduğu gibi ABD tekelinde 
kalması sağlanacak ve Avrupa Birliği de kontrol altına alınacaktır. Neom’un Akabe Körfezi, Süveyş Ka-
nalı ve deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilmesi Akdeniz’in de Neom’a bağlanmasını sağ-
layacaktır. Bu planı küresel finans cephesi hazırlamış ancak S. Arabistan’da Veliaht Prens Nayef’in yeri-
ne Selman’ın atanmasıyla işler değişmiş ve silah cephesi öne geçmiştir. Neom belki de bugünkü savaşın 
en önemli nedenlerinden birisidir. Finans cephesi için artık hiçbir hatanın kabul edilemeyeceği günlere 
gelinmektedir. Çin’in yeni süper güç olmasını sağlayacak projeyi silah cephesine/Pentagon’a kaptırma 
ihtimali Neom’un Washington merkezli inşa edilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. 100 yıllık 
planın bir anda elde kalmasının önüne geçmek için ailenin gizli planlarının da devreye gireceği öngö-
rülebilir3. 

1. Çin’in Kuşak-Yol Girişimi (KYG) ve Orta Doğu-Afrika’ya Açılımı

Çin son yıllardaki hızlı yükselişi ve artan ihracat kapasitesi için hem ham madde ve enerji kaynakları 
tedariki hem de pazar açısından yeni bölgeler arayışı içindedir. Çin, Suudi Arabistan ve İran arasındaki 
gerginliği Orta Doğu’daki iki önemli petrol tedarikçisi olmalarından dolayı endişeyle takip etmektedir. 
Bahse konu iki ülke arasındaki anlaşmazlığın Çin’i ilgilendiren kısmı petrol ithal ettiği iki önemli ülke-
nin karşı karşıya gelmiş olmasıdır. Çin’in artan petrol ihtiyacı petrol rezervlerine sahip ülkelere bağım-
lılığını arttırmaktadır. İki petrol zengini aktör arasındaki anlaşmazlık rekabetin artmasına, bu rekabetin 
petrol fiyatlarına yansımasına, Çin’in ekonomisinde ve küresel ekonomide olumsuz sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olabilir. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın artması, Orta Doğu’nun istikrarsızlaşmasına 
ve Çin’in İpek Yolu Girişimi’nin ve Orta Doğu’daki yatırımlarının zarar görmesine neden olabilir. 2016 
yılının ilk aylarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Orta Doğu ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan ve 
İran’la resmî temaslarda bulunmuştur. Çin bu anlaşmazlıkta ara bulucu rolü oynamaya hazır olduğu me-
sajını iki ülkeye de vermeye çalışmıştır. Böylece Orta Doğu ile ilgisi petrol ticaretinin ötesine geçmek-
tedir. Çin, bu durum sayesinde küresel bir aktör olma özelliği kazanacaktır. Çin, İran’ın Hazar Denizi 
ve Basra Körfezi’ni içine alan jeostratejik konumuyla ilgilenmekte, İpek Yolu Girişimi için bu konumu 
bir fırsat olarak algılamaktadır. Bununla birlikte İpek Yolu Girişimi’nde Suudi Arabistan’a ihtiyaç duy-
maktadır (Keyvan, 2017). 

Çin, İpek Yolu Girişimi’ni finanse etmek için Asya Altyapı Yatırım Bankasını (100 milyar dolar ser-
mayeli) kurmuştur. Suudi Arabistan ve İran da bu yatırım bankasının kurucu üyeleridir. İran, ABD’ye 
karşı diplomatik bir destek bulmak niyetiyle Çin ile ilişkilerini geliştirirken Suudi Arabistan da rakibi 
İran ve Çin arasındaki ilişkileri önlemek adına Çin ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışmaktadır. Çin li-
deri Şi Cinping, ilk kez Eylül 2013’te duyurduğu “İpek Yolu” Projesi için planladığı beş günlük “tarihî 

kullandığı bir şifre olduğu da iddia edilmektedir. Bu kentin en önemli özelliği, Kuşak-Yol Projesi (Yeni İpek Yolu) ne yön 
verecek olmasıdır. Neom’un yüzölçümü, yaklaşık 30 bin kilometrekare olup, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve 
Lübnan gibi ülkelerden daha büyüktür. Dünya nüfusunun yüzde 70’inin Neom’a maksimum 6 saat (2025 yılında ise sadece 
üç saatte) içinde ulaşım sağlayacak sistem hazırlanacaktır.

3 Pentagon açık şekilde finans cephesiyle savaşa hazırlanmaktadır ve bunun işaretleri de fazladır. NATO’nun Akdeniz’e ulaş-
ması, yeni bir pozisyon alması savaşın Pentagon tarafından getirildiği noktayı ortaya koymaktadır. Eğer finans cephesi Ak-
deniz’i kaybederse İpek Yolu’nda etkin olma şansı hiç olmayacaktır. Hem Pentagon hem de NATO ile savaş, finans cephesini 
çok yıpratacaktır ve onlar da bunun farkındadır (Diler, 2018).
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Orta Doğu ziyareti” kapsamında Suudi Arabistan ve Mısır’ı ziyaret etmiştir. “Orta Doğu’da İpek Yo-
lu” için başta “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “gaz soğutmalı nükleer reaktör kurulması” olmak üze-
re bilim, kalkınma ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda 14 anlaşma imzalayan Şi ve Selman, Suudi Aramco 
ile Çinli Simopec’in ortak projesi olan Yasref Petrol Rafinerisi’ni ve enerji araştırma merkezinin açılı-
şını da yapmıştır. Şi, ardından ziyaret ettiği Mısır’da Cumhurbaşkanı Sisi’yle de enerji ve sivil havacı-
lık projelerini görüşmüştür. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Bir ülkenin veya halkın 
seçtiği yol, tarihî ve kültürel geleneklerden ve ekonomik kalkınmadan ayrı düşünülemez. Bu sebeple bu 
yol ülkenin veya halkın kendisi tarafından belirlenmelidir.” ifadeleri yer almıştır. Açıklamaya göre Çin, 
Mısır’ın istikrarı koruma ve uluslararası toplum ve bölgesel ilişkilerde daha çok rol oynama çabalarına 
destek vermektedir (Sputnik, 2016).

Çin Kızıldeniz denkleminde oyun değiştirici bir aktör olarak yer almakta, çoklu kutuplaşma ve ikili 
bloklaşmalara karşı açıkça taraf olmamakta, ayrıca burada üsler kurup yatırımlar yapmaktadır. Bu duru-
mun bölgedeki atmosferin dönüşümünü sağlayabileceği değerlendirilmektedir4. Çin Akdeniz’de Yuna-
nistan-Türkiye-İsrail hattında politik farklılaşmaya rağmen ortak kabul gören yatırımlara sahiptir. Ba-
tı Asya politikalarında müdahaleci olmayan ve ortak paydaşlığın yarar getireceği projelere desteği ile 
Çin bir çatışmanın tarafı bile olsalar pek çok ülkeden kabul görmektedir. Kızıldeniz ve Akdeniz’i birbi-
rine bağlayacak Red-Med Demir Yolu Projesi’nin yanı sıra, Hayfa Limanı’nın işletmesini de devralan 
Çin’in Akdeniz’den kuzey-güney hattında yeni bir demir yolu projesine başlaması da gündemdedir. Yu-
nanistan’ın Pire Limanı, İsrail’in Hayfa Limanı ve Eliyat üzerinden Kızıldeniz çıkışı olan bir lojistik ro-
tası, Kuşak-Yol Girişimi’nin deniz ayağı için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bölgedeki tansiyo-
nu düşürmeye hizmet etmesi beklenen “Red-Dead” Projesi ise Çin’in Kızıldeniz’deki bir diğer önemli 
kozu olacaktır. 1.1 milyar dolarlık altyapı maliyeti içeren bu proje, Kızıldeniz’den Ölüdeniz’e su akta-
rımını gerçekleştirerek İsrail, Filistin ve Ürdün’ün müşterek içme suyu kaynaklarına da katkı sağlaya-
caktır. Akdeniz’deki enerji kaynaklarını ithal etmek isteyen ve İpek Yolu vasıtası ile bu coğrafyalara da-
ha fazla ihracat kalemi satmak isteyen Çin Kızıldeniz havzasında askerî yönden de etkin bir pozisyona 
geçmiş durumdadır. 10 bin askerî personelin görev yaptığı yurt dışı deniz üssünü Cibuti’de kuran Çin 
devleti aynı zamanda bölgede BM çerçevesinde gerçekleştirilen tüm barış operasyonlarına da aktif des-
tek vermektedir. Bölgedeki limanların özelleştirilmesi süreçlerini yakından takip eden Çin; Cibuti, So-
mali ve Eritre’de liman işletmelerine sahipken aynı zamanda Afrika’nın iç kesimlerini sahile bağlaya-
cak hızlı tren projelerine de finansman sağlamaktadır. Etiyopya-Cibuti Demir Yolu’nun genişletilmesi, 
Sudan, Güney Sudan ve Somali’ye bağlanması da ilerleyen yıllarda gerçekleşmesi öngörülen projeler 
arasındadır (Yeniacun, 2018).

2. ABD-İsrail ve “Küre Koalisyonu ya da Orta Doğu Stratejik İttifakı”

ABD bölgede açık ara en çok askerî üssü olan ülke konumundadır. “Küre koalisyonunun”5 en büyük 

4 Çin’in Kızıldeniz rekabetine askerî ve iktisadi yatırım bazlı olarak yeni giren bir küresel aktör olması, bölgenin sıkışık nizam 
içerisinde olduğunu ve birbirlerinden bağımsız ulusal çıkarların korunmaya çalışıldığı bir alan hâline geldiğini de göstermek-
tedir. Suudi Arabistan-İran rekabetinin en kârlı tarafı olan ve Afrika ülkelerine 2010’lardan sonra görülmemiş kaynak aktaran 
Çin, Kızıldeniz Havzası’nda da yeni politikaların belirlenmesinde önemli aktörlerden birisi olacağı düşünülmektedir.

5 ABD Başkanı Trump’ın 2017 yılında ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan’da bir araya geldiği Suudi Kralı Selman 
ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ışıklı bir küreye el basarak zımnen ilan ettikleri ortaklık için ilk olarak Nedret Ersanel tara-
fından kullanılan tabirdir.
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ortağı ve bir dönem Pasifik’e yönelme uğruna ilgisini azaltma sinyalleri verdiği Orta Doğu’ya Trump ik-
tidarıyla beraber yeniden ve güçlü şekilde dönen bu ülke, özellikle S. Arabistan Veliaht Prensi Muham-
med bin Selman (MbS) ve BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed (MbZ) eliyle Sünni blok oluştu-
rarak hem İsrail’in güvenliğini garantiye alma hem de İran’a karşı silahlı çatışmayı körükleme gayesini 
taşımaktadır.

ABD etkisindeki Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu Yemen’de Şii Husilere karşı iki yıl-
dır bir savaş yürütmektedir. Husi karşıtı Arap koalisyonunda yer almasına rağmen çoğu zaman tek ba-
şına hareket eden BAE, Yemen’e ait birçok stratejik noktayı ve limanı tek taraflı olarak ele geçirmiştir. 
BAE bugün başta Aden Körfezi olmak üzere Yemen kıyılarında birçok limanı ele geçirmiş durumdadır. 
Babü’l Mendep deniz trafiğini kontrol altına almaya çalışan BAE Eritre’de bir askerî tesis kurmuş ve 
2017 yılında Somali’de de aynı girişimde bulunmuştur. Bu noktada BAE’nin bir diğer hedefi de Kızıl-
deniz’in en büyük limanı olan Hudeyde Limanı’nı ele geçirmektir (Domazeti, 2018).

ABD ve İngiltere gibi dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açısından ise Yemen sorunu dünya güç 
dengeleri ile ilgilidir. Yemen’in İran kontrolüne girmesi hâlinde Arap Yarımadası, İran tarafından kuşa-
tılmış olacaktır. İran’ın Bab’ül Mendep Boğazı’nı kapatması hâlinde Süveyş Kanalı da kullanılmaz hâle 
gelecektir. Bu durum ABD ve İngiltere donanmalarının Ümit Burnu’nu dolaşarak fazladan 7.520 kilo-
metre yol kat etmesine yol açacaktır. Böylece dünya askerî güç hâkimiyetinin yegâne vasıtası olan Ame-
rikan ve İngiliz donanmalarının reaksiyon süreleri uzayacak, rotasyon ve intikal maliyetleri aratacaktır. 
Özellikle ABD uçak gemilerinin intikal ve bölgede kalış zamanları olumsuz yönde etkilenecek ve Ye-
men’in enerji rezervleri Batı kontrolünden çıkabilecektir. ABD önlem olarak Birleşik Arap Emirlikle-
ri kanalıyla Yemen açıklarındaki Socotra Adası’na yerleşmeye çalışmaktadır. Yemen’deki savaşın 2019 
yılında uluslararası müdahaleye açık bir duruma gelebileceği değerlendirilmektedir (Tarakçı, 2018).

Körfez ülkelerinden Bahreyn, ABD 5. Deniz Filosu’nun bulunduğu üsse ev sahipliği yapmaktadır. 
Katar geçtiğimiz 2018 yazında, 10 bin ABD askerine ev sahipliği yapan el-Udeyd Hava Üssü’nün mo-
dernizasyonu için 1.8 milyar dolardan fazla harcama yapacağını açıklamıştır. Kuveyt ise, ABD kara un-
surlarının bulunduğu askerî üsse ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıdaki şekilde ABD’nin bölgedeki askerî 
üsleri ve kapasiteleri görülmektedir (AA, 2018).

ABD’nin Afrika’ya yönelik askerî faaliyetlerinde bir zamanlar Afrika Boynuzu’nun en zayıf halkası 
olarak göze çarpan Cibuti ön plana çıkmış ve küresel sistemin başat unsurları arasındaki üs edinme mü-
cadelesinde son derece önemli bir pozisyona yerleşmiştir. ABD’nin bir askerî üssü ve yaklaşık beş bin 
askerinin bulunduğu Cibuti’de Çin, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin 
de askerî üs faaliyetleri bulunmaktadır. Özellikle Çin ve ABD arasında Cibuti üzerinde yoğun bir reka-
bet yaşanmaktadır ki bu rekabet uzun vadede Cibuti başta olmak üzere Afrika ülkelerinin iç işlerini daha 
da istikrarsızlaştırmaktan ve ülkelerin egemenliğinin dolaylı olarak altını oymaktan başka bir işe yara-
mayacaktır. Bilhassa Çin’in Afrika’daki askerî ve ekonomik faaliyetleri de kıta için en az ABD’nin Afri-
ka’daki faaliyetleri kadar tehdit ve tehlike arz etmektedir. En basit tabiriyle Çin’in Doğu Türkistan’daki 
tavrı ve faaliyetleri düşünüldüğünde binlerce askeri ile Cibuti’deki askerî üssünde konuşlanan Pekin’in 
bu ülke ve Afrika için ne kadar büyük bir potansiyel sorun olduğu daha iyi anlaşılabilir. Öte yandan son 
zamanlarda Somali, ABD’nin “İnsansız Hava Araçları (İHA)” ile adeta semalarında kendisinden haber-

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/qatar-to-upgrade-air-base-used-by-us-to-fight-terrorism/2018/07/23/19e04c84-8eb7-11e8-b769-e3fff17f0689_story.html?utm_term=.cb0c151b9b94
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siz kuş uçurtmadığı bir ülke hâline gelmiştir. Baidoa, Bosaaso, Mogadişu, Berbera, Kismayo ve Bale-
dogle şehirlerindeki dronlar ile Afrika Boynuzu’nun en stratejik ülkesi olarak tanımlanan Somali’de ül-
kenin tüm topoğrafyasını çıkarma aşamasındadır. Bunun anlamı, ABD’nin eş-Şebab isimli terör örgütü 
ile mücadele bahanesiyle bu ülkede vesayet kuracağı ve planlı bir şekilde parçalanan ülkenin geleceği-
ne ipotek konulacağıdır (Kavas, 2018).

İsrail 2017-2018 yıllarında Kudüs’ün başkent olarak ilanı, “Yüzyılın Anlaşması”, Yahudi yerleşim-
lerinin arttırılmasına hız verilmesi, Golan’dan çekilmeyeceğini BM’de en kesin şekilde tekrarlaması gi-
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bi gelişmelerle Trump iktidarındaki ABD yönetiminin tam desteğini alarak daha da pervasızlaşmıştır6. 
Geniş ölçekli değerlendirildiğinde İsrail’in de bir parçası olacağı ve davranış kodlarının belirginleşti-
ği bir güvenlik rejimi bölgeselleşmenin de bir tezahürü olacaktır. Bölge devletleri, diyalog ve iş birliği 
noktasında belirleyecekleri normlar ve davranış kodları aracılığıyla ulusal güvenlik sorunlarına çözüm 
arayacak revizyonist girişimlerin tahayyül edilmediği bir atmosferde, İsrail’in konvansiyonel kaygı-
ları da ortadan kalkmış olacaktır. Üye ülkelerin askerî yapılanmaları üzerinden gidilecek bir ortaklık, 
her ne kadar ucu açık bir biçimde Orta Doğu Strateji İttifakı (MESA) ya da daha anlaşılır bir analojiy-
le “Arap NATO’su” olarak adlandırılsa da sistematize edileceği süreçte çok çeşitli zorluklarla karşılaşı-
lacağı da tahmin edilmektedir. Öncelikle ortak bir tehdidin nihai kertede üretilebilmiş olması elbette ki 
bir ittifakın mihenk taşıdır. İlgili ülkeler işaretlenmiş ortak tehdide yönelik güç birliği içinde ortak hare-
ket ederek tehdidi dengelerler ve caydırırlar. Fakat bugün geliştirilmeye çalışılan süreç İran’ın dengelen-
mesinden ziyade saldırgan bir realizmin sularında gezinerek Yemen gibi yeni askerî girişimlere olanak 
tanıyabilir. Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir insani trajedinin yaşandığı Yemen’de Suudilerin 
öncülüğünde gerçekleştirilen askerî operasyonlar ortada henüz tüzüğü bulunmayan bir gölge ittifakın 
dahi üretebileceği sonuçları göstermesi açısından oldukça ürkütücüdür. Kaldı ki NATO analojisi de bu 
aşamada işlevsiz kalmaktadır. NATO Sovyetlerin başını çektiği Varşova Paktı’yla herhangi bir sıcak ça-
tışmaya girmekten ziyade sahip olunan nükleer silahlardan mütevellit “dehşet dengesi” vasfıyla donuk 
bir siyasal panoramaya, dengelemeye ve caydırıcılığa imkân oluşturmuştu7.

Günümüzde Suudi Arabistan’ın başını çektiği gözlemlenen yeni girişimin benzer bir kimlik kay-
gısının olduğu epey tartışmalıdır. Varsa dahi bu kimliğin ekseni anakronik ve anti demokratik bir mo-
narşidir. İsrail’in söz konusu ittifaka sunduğu katkı, tehdidin icadından işlenmesine ve bir hedef olarak 
belirlenmesine kadar epey yer kaplamaktadır. Körfez monarşileriyle son dönemde alenileşen ilişkileri 
“bölgesel yalnızlık ve tecrit edilmişlik olgusunu aşmak” olarak isimlendirilebilecek önemli bir dış po-
litika sütununa katkı sağlasa da nihayetinde bir oksimorona dönüşmektedir. İsrail bir yandan iddia et-
tiği “demokrasi adacığı” söyleminin hilafına bölgesindeki anti demokratik rejimlerle askerî bir iş birli-
ğine gitmekte ya da bu iş birliğinin fikrî sponsoru olmakta herhangi bir beis görmemektedir8. Bu ilişki 
biçiminin üreteceği sorunlu yapının bir başka boyutu ise söz konusu ittifakın gerçekleşmesi ve olası bir 
kurumsallaşma hâlinde orta ve uzun vadede Araplar arasında belirecek liderlik yarışının idare edilebi-
lirliğidir. İsrail’in belki de bugünden üzerinde düşünmesi gereken temel konulardan biri de budur. Kon-

6 Son dönemde Arap siyasetinde “İran tehdidine” karşı ortak hareket edilmesine ve bir çeşit “Arap kalkanına” itirazı olabilecek 
bir lider yapısı mevcut değildir. İran’ın bir tehdit olarak çerçevelenmesi ve bu minvalde uzun yıllara yayılan güvenlikleştiril-
mesi neticesinde, Arapların tek bir çatı altında ortak hareket edebilmelerine imkân tanıyacak bir ittifak da icat edilmiştir. Söz 
konusu birlikteliklerin çeşitli versiyonları günümüze değin denenmiş olsalar da bugün artık monarşik bir altyapının ürettiği 
söylemin baskın olduğu görülmektedir. 

7 Ancak NATO benzeri bir yapılanma, salt ortak tehdidin ürettiği bir karşıtlığa da indirgenemez. NATO (en azından ortaya 
çıktığı Soğuk Savaş koşullarında) “hür dünyanın toplanma merkeziydi”. Liberal demokrasilerden oluşan yapısıyla örgüt, 
aslında konstrüktivist bir sürecin dışavurumuydu. Bir diğer ifadeyle üye ülkelerin liberal demokratik yapıları, NATO›nun 
kimliksel bir pozisyon almasına da vesile oluyordu. Varşova Paktı›nın dağılmış olmasına rağmen NATO›nun hâlâ ayakta 
kalabilmesinin bir kısım gerekçesi de budur.

8 Demokratik bir rejim dış politikasındaki stratejik hatları belirlerken kimliğinden ayrı düşemez. Nihayetinde ulusal politik 
yapı, dış politikanın kaynağını oluşturur ve söylem-pratik düzlemini belirler. Bu minvalde beliren soru, İsrail’in gerçekten 
bir demokrasi olup olmadığıdır. Dış politikasına bakıldığında demokratik nitelikleri o kadar belirsizleşmektedir ki seçmekte 
zorlanılmaktadır.
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jonktürel olarak cari devlet dizilimi, orta ve uzun vadede dönüşebilir ve üye ülkelerin güç kapasiteleri 
değişebilir. Özellikle de Mısır ve Suudi Arabistan arasında daha önce de yaşanan bir liderlik çekişmesi 
olası kurumsallaşmanın önündeki temel engellerdendir. Ayrıca söz konusu Arap devletlerinin ortak bir 
çatı altında güç birliğine gitmesi bugün belki İran tehdidi özelinde hareket etmelerine sebep oluyorsa da 
orta ve uzun vadede enerjilerini ortaya çıkabilecek yeni politik yönelimlere harcamayacaklarının da her-
hangi bir garantisi bulunmamaktadır. İran tehdidinin bertaraf edildiği olası bir durumda söz konusu itti-
fakın sürdürülebilmesi için yeni bir ortak tehdide ihtiyaç duyulacaktır9. Son olarak İsrail açısından bir 
diğer sorun özellikle Yemen’de ve son olarak Cemal Kaşıkçı cinayetiyle birlikte tescillenen uluslararası 
suçların direkt muhatabı olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman (Mbs) ile geliştirdiği ilişkidir. Bu 
ilişkiden İsrail’in başının ağrıyıp ağrımayacağını ise zaman gösterecektir. Lübnan Başbakanı Saad Ha-
riri’nin 2017 yılında bir hafta süreyle Riyad’da rehin tutulmasından çok ucuza kurtulan Suudi rejimi bu 
kez pahalı bir bedel ödemek durumunda kalabilir (Çiçekçi, 2018).

Suudi Arabistan %90 oranda petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek maksadıyla radikal değişim 
ve dönüşümleri gerçekleştirme hedefiyle “2030 Vizyonu” stratejisini gündeme almıştır. Söz konusu viz-
yonun üç ayağı olacaktır: Bir Kamu Yatırımları Fonu Programı, bir Mali Dengeleme Programı ve bir de 
Ulusal Dönüşüm Programı. Kızıldeniz’in Akabe Körfezi çıkışında 500 milyar dolar yatırımla ve akıllı 
teknolojilerle inşa edileceği açıklanan Neom Liman-şehri ise, 2030 Vizyonunun incisi olarak lanse edil-
mektedir. BAE’nin Dubai başarısını örnek aldığı ortada olan söz konusu projenin bir serbest-ekonomi 
şehri olacağı ve Suudi Arabistan’ın mevcut yasal mevzuatından farklı bir mevzuatla yönetileceği açık-
lanmıştır. Neom şehri Çin’in Kuşak-Yol Projesi’yle de bağlantılanabilecektir. Nitekim Çin Devlet Baş-
kanı Şi Jinping 2017 yılında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında birçok ikili ekonomik 
anlaşma imzalanmıştır. Çin, ARAMCO’dan petrolü dolar yerine yuan (RMB) karşılığında almak iste-
mektedir. Neom’daki demir yolu hatlarının inşasına China Railway Construction Corp (CRCC) taliptir.

ABD ise Demokrat Obama’nın başkanlık döneminde ara verdiği İran’ı çevreleme politikasına Cum-
huriyetçi Trump’ın başkanlık döneminde kaldığı yerden devam etmektedir. Suudi Arabistan’ın özellik-
le askerî güç bakımından İran’ın etkinlik alanını daraltamadığı çok net biçimde görülmüştür. Bu durum 
Trump yönetimini Nixon Doktrini’ndeki ikiz sütun (twin pillar) stratejisini10 bu sefer Türkiye ile Suudi 
Arabistan üzerinden gerçekleştirmeye itmektedir. Bu bağlamda ABD’nin genelde Orta Doğu politika-
sında özelde İran’ı jeopolitik geri çekilme ve baskılama politikasında Türkiye’yi Suudi Arabistan’la or-
tak zeminde buluşturmaya yöneleceği söylenebilir. Zira Suudi Arabistan her ne kadar denese de finans 
gücünü İran’ı zayıflatacak ölçüde askerî güce dönüştürememiştir. Nitekim Suudi Arabistan, Yemen’de 
İran ile girdiği vekâlet savaşında kısmi başarı elde etse de Yemen’den ülkesine füze atılmasını engelle-
yemediği gibi Suriye, Irak ve Lübnan’da İran’ın etkisini kıramamıştır. Ayrıca Suudi Arabistan, ABD’nin 
Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika girişiminde “ılımlı İslam rolü” ile model olmada ve Orta Do-
ğu siyasetinin dönüştürülmesinde de bekleneni verememiştir. Bu çerçevede Suudi Arabistan ülkesinde 
sosyal düzeyde çeşitli reformlar yapsa da ekonomi-enerji sektöründe beklenen dönüşümü yapamamış-

9 Bu yeni ortak tehdidin İsrail olmayacağına dair bir garanti mevcut değildir. Kaldı ki ilgili ülkelerin silah alımları ve askerî 
kapasitelerinin artırılması, İsrail’de defalarca bu bağlamda gündeme gelmiş bir konudur. Günümüzde ulusal çaptaki alımlar-
dan da öte ilgili devletlerin askerî yapılanmalarını entegre edecek bir girişimden bahsedilmektedir. 

10 İran ve Suudi Arabistan’ı Sovyet komünizmine karşı iş birliğine teşvik etmeyi öngörmekteydi.
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tır. Bunun üstüne bir de Cemal Kaşıkçı olayı11 üzerinden başta Orta Doğu olmak üzere uluslararası top-
lum nezdinde de büyük prestij kaybına uğraması, ABD’nin Orta Doğu politikasında Türkiye’ye ihtiya-
cını artıran bir faktör olmuştur (Ekşi, 2018).

Suudi Arabistan, ABD’nin Arap dünyasındaki en önemli müttefiki konumundadır. Ayrıca Suudi Ara-
bistan’ın petrol piyasasındaki yeri ve bundan elde ettiği gelir onu ABD’nin Mısır veya Ürdün gibi diğer 
müttefiklerinden farklı bir konuma yerleştirmektedir. Suudi Arabistan, ABD’ye ekonomik olarak yük 
olmadığı gibi ABD’nin Orta Doğu’ya ilişkin güvenlik doktrininin uygulanmasına ve ABD ekonomisine 
önemli katkı sağlayan bir müttefik olmuştur. ABD kamuoyunda büyük tepkilere yol açan Kaşıkçı ola-
yından sonra ABD’nin Suudi Arabistan’la olan ittifak ilişkisi sorgulanmaya başlamış ve Suudilere yö-
nelik yaptırımlar gündeme gelmiştir. ABD’nin, Suudi Arabistan’a yaptırım uygulaması, silah satışları-
nı durdurması ve bu ülkenin bölgedeki liderlik çabasını desteklemekten vazgeçmesi Riyad’ın bölgedeki 
konumunu, İran’ı çevreleme stratejisini ve bu strateji doğrultusunda diğer Körfez ülkelerine uyguladığı 
baskıyı ve Yemen’de yürüttüğü operasyonları olumsuz etkileyecektir. Sonuç olarak Kaşıkçı krizinin et-
kileri devam ettiği sürece her ne kadar Trump yönetimi Suudi Arabistan’la ittifak ilişkisini bozmak is-
temese de ABD senatosunun giderek artan baskısı M. bin Selman’ın ABD’yle ilişkilerini olumsuz etki-
lemeye yetecektir. M. bin Selman, cinayetin aydınlatılması konusunda Türkiye ve AB’yi tatmin edecek 
adımlar atmadığı sürece otorite kaybı yaşamaya devam edecektir. Hem uluslararası kamuoyunda itibarı 
zedelenen hem de ülke içinde iktidarı sorgulanan M. bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan’ın böl-
gedeki siyasi etkisi giderek zayıflayacaktır. Batı ülkelerine alternatif olarak Rusya ile olası bir yakınlaş-
ma çabası ise Suudi Arabistan’a karşı Batı’nın baskısını daha da tetikleyerek Riyad yönetiminin bölge-
sel konumundaki güç kaybını artıracaktır (Askeroğlu, 2018).

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise son yıllarda sessiz ve derinden bir yayılma politikası izleye-
rek Orta Doğu ile Kuzey ve Doğu Afrika’yı şekillendiren bir bölgesel güce dönüşmeyi hedefleyerek 
bölgedeki tüm mücadelelerin bir tarafında doğrudan veya dolaylı olarak yer almaktadır. Soğuk Savaş 
sonrasında ABD’nin mutlak ticari hakimiyetine meydan okuma niteliği taşıyan Çin’in Kuşak-Yol Gi-
rişimi’nin, Orta Doğu’da da önemli bir değişime yol açacağı öngörülmektedir. Çin’in söz konusu proje-
sinden etkilenecek ülkelerin başında BAE vardır. Yemen’in kıyılarından geçen uluslararası ticari rotala-
rı ve uluslararası petrol nakliyatı, söz konusu krizi Çin’in yeni ticari planlarıyla ilişkilendirilebilir. BAE 
Dubai ve Abu Dabi gibi ticari merkezlerinin cazibeli konumlarını kaybetmesi korkusuyla Yemen’e ait 
sahil kentlerini ve limanlarını ele geçirmeye çalışmaktadır. Yemen’in istikrara kavuşması hâlinde bura-
11 Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi veliaht prensin kaderi ABD’nin elindedir. Zira İran’a karşı güneyde Suudi Arabistan lider-

liğinde bazı Körfez ülkeleri ve Mısır ile İsrail’den oluşan bir cephe kuran ABD’nin nasıl bir tavır alacağı, Suudi hanedanında 
nasıl bir değişiklik olacağı hususunda bir ipucu verebilir. “Yüzyılın Anlaşması” ve “Güney Cephesi’nin” mimarlarından 
Trump’ın damadı Jared Kushner, ülkenin stabil kalması açısından veliaht prensin varlığının önemli olduğunu düşünmektedir. 
İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu da Suudi Arabistan’ın istikrarının bölgenin stabilizasyonu açısından ne kadar mühim 
olduğunu ifade etmiştir. Bundan birkaç yıl önce, Suudi Arabistan’ın istikrarının İsrail için çok önemli olacağı düşünülemez-
di. Ancak Orta Doğu’da her şey mümkündür. Ancak bu noktada son kararı Trump’ın tutumu belirleyecektir. Zira bölgedeki 
en önemli müttefiki olan Türkiye’yi kaybetmiş durumdaki ABD, şayet İsrail ile birlikte İran’a karşı bir tutum takınacaksa 
mutlaka Suudi Arabistan’a ihtiyacı olacaktır. Nitekim Trump da son günlerde attığı sosyal medya mesajında “Game of 
Thrones” dizisinin meşhur repliği “kış geliyora” atıfla, İran için “yaptırımlar geliyor” diyerek, böyle bir ortamda Suudi Ara-
bistan’da bir yönetim değişikliğine gidilmeyeceğinin ilk ipuçlarını vermiş görünmektedir. Gelecek günlerin ne getireceği ve 
“Şarkta oyun bitmez.” sözünün yeniden teyid edilip edilmeyeceği zamanla görülecektir (Tomar, 2018).

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46231301
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daki limanların potansiyel olarak BAE limanlarının yerini alabileceği senaryoları ileri sürülmektedir. Bu 
çerçevede BAE, hâlihazırda başta stratejik Sokotra Adası ve Aden Körfezi’nin girişinde bulunan Miyun 
Adası olmak üzere Aden, Duba, Belhaf, Meha Limanlarını ve son olarak Hudeyde Limanı’nı ele geçir-
mek için mücadele vermektedir (Domazeti, 2018).

BAE’nin üç kısımda sınıflandırılabilecek hedeflerinden ilki ekonomiktir. Dünya petrol rezervlerinin 
yüzde 10’una sahip ve petrol ihracatında dünya yedincisi olan BAE için Körfez’deki enerji kaynakla-
rının dışarıya güvenli arzı kritik bir meseledir. Yine Orta Doğu ticaretinde ve finans sektöründe Dubai 
önemli bir merkez konumundadır. Dolayısıyla Asya-Avrupa arasındaki deniz ticaret yollarını ve enerji 
güzergâhlarını kontrol etmek BAE için hayati önemdedir. BAE bu amacına erişebilmek için Körfez’den 
başlayıp Kızıldeniz ve Akdeniz’e uzanan güzergâhtaki stratejik boğazlar, adalar ve ticaret yolları üzerin-
de limanlar, askerî üsler ve lojistik ikmal hatları kurarak iktisadi ve askerî olarak gücünü yaymaya, ade-
ta bir “deniz imparatorluğu” kurmaya çalışmaktadır. BAE’nin kontrol etmeye çalıştığı noktalar oyunda 
ne ölçüde iddialı oynadığını anlamak için yeterince fikir vermektedir: Bu noktalar, Dubai’nin Cebel Ali 
Limanı’ndan başlayarak Yemen’in Aden, Mokha, Mukalla ve eş-Şihr Limanları, Sokotra ve Perim/Me-
yun Adaları; Eritre’nin Assab Limanı; Somali’nin Puntland ve Somaliland/Berbera Bölgeleri; Kıbrıs’ta 
Limasol Limanı ve Libya’nın Bingazi Bölgesi’ne uzanmaktadır. BAE bu üslerin bir kısmını İran’ın ve 
silahlı devlet dışı aktörlerin yayılmasına karşı askerî amaçlı kullanmaktadır (Kor, 2018). BAE, Yemen’i 
çevrelemeye çalışmakta, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki ticari güzergahta başrol oyuncusu olmak 
için Afrika Boynuzu olarak bilinen bölgede son yıllarda ticari ve askerî üsler açarak ve bazı limanların 
işletmesini devralarak etkinliğini arttırmaktadır. Somali’nin Puntland Bölgesi’nde, Dubai menşeli liman 
işletmecisi şirket Bosaso’daki limanın işletmesini almış liman güvenliğini sağlamak için burada oluş-
turulan polis kuvvetlerinin eğitimini de üstlenmiştir. Somali’de bulunan Barave Limanı da BAE tara-
fından işletilmekte hatta limanın genişletilmesi düşünülmektedir. Cibuti’de uluslararası kullanıma açık 
olan Doraleh Konteynır Terminali de BAE’nin faaliyetlerini yürüttüğü merkezlerden birisidir (Kağan, 
2018).

BAE’nin ikinci kısım hedefleri siyasi niteliklidir12. Üçüncü kısım hedefler ise, “Arap Baharı sürecin-
de çürümüş seküler milliyetçi rejimlerin en önemli alternatifine dönüşen Müslüman Kardeşler başta ol-
mak üzere, siyasi iddiası olan İslami hareketlerin tamamını terör örgütleri kapsamına aldırarak onlarla 
içte ve dışta topyekûn mücadele etmek.” başlığı altında toplanabilir13. 

12 Bunlardan ilki, Arap dünyasının iç çatışmalarla parçalandığı ve Kahire, Şam, Bağdat gibi kadim medeniyet merkezlerinin 
güçten düştüğü bir dönemde doğan boşluğu doldurmak ve nüfuz alanı genişleyen Türkiye ve İran’ın önünü kesmektir. İkinci 
siyasi hedefi ise gelecekte kendi rejimini de tehdit edebileceğinden Orta Doğu’daki değişim dalgasına her türlü araçla karşı 
durmak ve mümkünse süreci geri çevirmektir. Abu Dabi yönetimi, bunun için “Arap Baharı’nın” başından itibaren eski 
rejimlerin idarecilerine kucak açtı; hatta kilit isimler, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e danışman yapıldı. Böy-
lelikle BAE karşı-devrim dalgasının operasyonel üssüne dönüştü. 2013’ten bu yana bölgede değişimi savunan güçlere karşı 
askerî darbeden psikolojik harbe, siber savaştan tehdit ve şantaja, vekâlet savaşından doğrudan askerî müdahaleye kadar her 
yönteme başvurulmaktadır. Muhammed Dahlan gibi Arap dünyasının kirli ve karanlık adamları, veliaht prensin danışmanı 
sıfatıyla bu misyonlarda aktif bir şekilde kullanılmaktadır (Kor, 2018). BAE, Askerî eğitim programları kapsamında Somali 
ordusunun (en başta başkent Mogadişu’daki Somali Özel Kuvvetleri olmak üzere) eğitimini üstlenmiştir. Eritre’nin Kuzey 
Kızıldeniz sahilinde bulunan liman şehri Assab’da askerî üs açan BAE, donanmasını Assab’daki limana konuşlandırmıştır 
(Kağan, 2018).

13 “Arap Baharı’nın” yol açtığı siyasi, iktisadi ve askerî meydan okumalarla mücadelede BAE öncü bir rol üstlenmekte; Orta 
Doğu’da güvenlik için “otoriter istikrarın” yılmaz savunucusu iken kendisini radikalizme karşı ılımlılığın ve hoşgörünün 
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Sisi iktidarında dönüşüme uğrayan Mısır dış politikasına bakılacak olursa ikinci Süveyş Kanalı’nın 
açılması, Sina’da İsrail’e tavizler verilmesi ve Körfez’e güvenlik desteği sözü Sisi dönemi Mısır dış po-
litikasında öne çıkan hususlardır. Suudi Arabistan 2013 yılında Mısır’da gerçekleşen darbenin ardından 
iktidara gelen Sisi yönetimini finansal olarak güçlü bir şekilde desteklemiştir. Bunun en büyük nedeni 
ise Mısır’da darbe ile iktidardan indirilen Müslüman Kardeşlerin Suudi Arabistan’da da rejime yönelik 
bir tehdit olarak algılanmasıdır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi M. Bin Selman ilk yurt dışı seyahatini Mısır’a gerçekleştirmiş ve Mı-
sır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanarak burada gövde gösterisi gibi bir anlaşmanın altına imza 
atmıştır. Suudilerin rüya kent projesi olan Neom’un Sina’da Mısır yakınlarında inşa edilecek olan kısmı 
için Sisi ile anlaşan Veliaht Selman, Sina Yarımadası’nın proje kapsamına girmesi şartıyla 10 milyar do-
larlık ortak proje üzerinde anlaşmıştır. Söz konusu bedeli feda eden Mısır yönetimi, çöl olan Sina üze-
rinden kazanç sağlamak için harekete geçmiştir. İki ülke, deniz ve çevrenin korunması kapsamında Kı-
zıldeniz’de hayata geçirilmek üzere protokol de imzalamıştır. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın iki ülkenin 
sahillerinin korunması ile denizdeki görüntü kirliliğinin engellenmesi kapsamında imzalanmıştır (En-
sonhaber.com, 2018). Mısır’da CBC kanalına konuşan MbS, bölge ülkeleri Türkiye ve İran ile Katar’ı 
şeytan üçgeni olarak tanımlamış ve söz konusu ülkelerin Arapların güvenliğine tehdit olabilecek poli-
tikalar izlediğini söyleyerek İran’ı da mezhepçilik politikalarını yaymakla suçlamıştır. MbS’nin ayrıca, 
“Erdoğan’ın yönettiği Osmanlılar, Müslüman Kardeşleri de kullanarak halifeliği yeniden getirmek isti-
yor. İran ideolojik devrimini yaymak istiyor.” dediği Irak ve Mısır’ın Sina bölgesindeki terör grupları-
nı da sayarak Türkiye ve İran ile birlikte “şeytan üçgeni” suçlamasında bulunduğu belirtilmiştir (Euro-
news, 2018).

ABD’nin teşvikiyle Mısır bölgede askerî faaliyetlerini arttırmıştır. Mısır ve ABD donanma güçleri 
Nisan 2017’de de Kızıldeniz’de “Kartalın Selamı 2017” isimli ortak askerî tatbikat gerçekleştirmiştir. 
Temmuz 2018’de Mısır ordusu, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katı-
lımıyla Kızıldeniz’de ortak askerî tatbikat yapmıştır. “Kartal Cevabı 2018” adı verilen tatbikata Mısır, 
ABD, Suudi Arabistan ve BAE’ye ait özel deniz kuvvetleri birliklerin yanı sıra Ürdün, Pakistan ve Gü-
ney Kore’den de gözlemciler katılmıştır (Sabah, 2018).

Mısır ve İsrail ilişkilerine bakılacak olursa iki ülke Arap Baharı ve ideolojik yansımasının ilişkiler-
deki gölgesini hemen görmüş, gaz aktarımı aksamış ve durmuş, turizm ise tamamen kesilmiştir. Ancak 
2013’te, 1979 anlaşmasına bağlılık yemini eden Sisi’nin siyasi manevrası yanı sıra Mısır ekonomisinin 
acil çözüm bekleyen ihtiyaçları iki ülkeyi üç yönden gelen ivme ile yine ortak zeminde buluşturmuş-
tur: İlki, Sina’da teröristler ile mücadele yetkisi, yarımadanın sahipliğini resmen üstlenen Mısır’a ve-
rilmiştir. İkincisi, kendisi için genel olarak Filistin, özel olarak Gazze’yi hem ekonomik hem de siya-

timsali, “liberal otoriterliğin” rol modeli olarak sunmaktadır. Ayrıca siyasal İslam’a karşı sekülarizmi ve din-devlet ayrımını 
desteklemektedir. Aslında komşularından İran Şiiliği, Suudi Arabistan Vehhabi-Selefiliği, Katar da Sünni İslamcılığı (İhvan-
cılığı) himaye eden bir politika izlerken BAE’nin elinde güçlü rakiplerine karşı başkaca bir alternatif de bulunmamaktadır. 
Yine çoktandır unutulmuş olan Arap milliyetçiliğini yeniden diriltmeye çalışmakta ve “Arapların meseleleri Arap dünyası 
içinde çözülmeli” görüşünü savunmaktadır. Aslında bu politikayla hedeflediği, hiç şüphesiz Türkiye ve İran’ın bölgede artan 
nüfuzuna engel olmaktır; yoksa Arap meselelerine Batı’nın ve İsrail’in müdahil olmasından hiç rahatsız olmadığı gibi rakip-
lerine karşı onlarla sıkı bir iş birliği yapmaktadır. Keza “Arap milliyetçiliği” kisvesi altında kendi yayılmacı emellerinin de 
üzerini örtmektedir (Kor, 2018).

https://www.ensonhaber.com/veliaht-prens.htm
https://www.ensonhaber.com/misir.htm
https://www.ensonhaber.com/sisi.htm
https://www.ensonhaber.com/col.htm
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si-toplumsal istikrarsızlık menşei ilan eden Mısır, İsrail için de sorun olan sınır kapılarını yine İsrail ile 
birlikte denetlemeye hatta açılmış gizli tünelleri lağım suyu ile doldurmaya başlamıştır. Sonuncu ola-
rak, Mısır artan nüfusu ve iddialı kalkınma projeleri için net enerji ithalatçısı hâline geldiği için iki te-
mel adım atmıştır. Bunlardan en önemlisi, doğal gaz aramaları için deniz komşuları olan Güney Kıbrıs, 
Filistin ve Lübnan ile açık, İsrail ile kâğıt üzerinde görünmeyen Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmala-
rı (EEZ) imzalayarak hemen gaz arama faaliyetlerine başlamış hatta Zohr’da çok zengin bir yatak bul-
muştur. Bu arada acil ihtiyacını gidermek için 2011 sonrasında duraksayan İsrail-Mısır gaz ticaretini bu 
defa ithalatçı olarak başlatmıştır. 

Eylül 2018 ayında, İsrail’deki Tamar ve Leviathan Gaz Kuyularını işleten Delek ve Noble Enerji şir-
ketleri ile Mısır Doğu Gaz Şirketi (EEGC: Egyptian East Gas Corporation) Mısır’a uzanan boru hattı-
nın işletme yetkisini alarak Mısır’a 15 milyar dolarlık gaz ihracatının önünü açmıştır. EEGC ortak şir-
ketin yüzde 39 hisse sahibidir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirket İsrail’in iki kuyusundan Mısır’a 64 
milyon metreküp gaz sevkiyatını taahhüt etmektedir. Gazı ise 2019’dan itibaren salıverecektir. Bu arada 
Mısır –İsrail– GKRY–Yunanistan ve İtalya’dan oluşan Doğu Akdeniz ittifakı, Avrupa’ya Yunanistan ve 
İtalya üzerinden ortak gaz sevk ederek Avrupa’nın Rusya gazı bağımlılığını azaltma çabasındadır. Bu-
nun için de Mısır hem Delek hem de Noble Enerji’den, Zohr’dan gaz çıkarmak için destek almaktadır 
(Kalaycıoğlu, 2018). 

3. Diğer Büyük Güçlerin ve Bölge Ülkelerinin Körfez Politikaları

Rusya 1990’lı yıllarda yaşadığı çöküşün ardından 2000’lerin ortalarından itibaren yükselen petrol fi-
yatlarının da yardımıyla toparlanmış ve yeniden büyük güç politikalarını uygulamaya koyulmuştur. Su-
riye’de görünürde uzun süreli kiralama yoluyla gerçekteyse Esad rejiminin hamisi sıfatıyla daimî olarak 
elde ettiği deniz, hava ve kara üsleriyle Rusya, Çar Petro’dan itibaren hayal ettiği sıcak denizlere inme 
rüyasını gerçekleştirmiştir. Lazkiye’de deniz, Hmeymim’de hava askerî üssü bulunmaktadır. Arap Ba-
harı olarak adlandırılan sürecin domino etkisiyle kısa sürede Kuzey Afrika’daki ülkelerden Suriye’ye 
sıçraması, Sovyet sonrası dönemde Batı bloğuyla yakınlaşma çabaları ve Avrasya’ya sıkışan Rusya’ya 
klişe tabirle sıcak denizlere inme imkânı açmasının yanı sıra, çok uzun süredir Afrika’da etkisini kay-
beden Rus diplomasisine Afrika’ya açılmanın anahtarını sunmaktadır. Son olarak Eritre ile askerî lojis-
tik üssü ve askerî iş birliği anlaşması yapan Rusya’nın, karşılığında ham madde ve mineral çıkarımında 
teknolojik, diplomatik ve lojistik destek vermesi planlanmaktadır (Yücel, 2018). 

Bir görüşe göre Türkiye ve Batı’nın Suudi Arabistan’a yönelik müşterek siyasi baskı veya yaptı-
rımlarını arttırması M. bin Selman’ı alternatif aktörlerle yakınlaşma arayışına itecektir. Bu alternatifle-
rin başında Rusya gelmektedir. Aralık 2018’deki Arjantin’deki G-20 Zirvesinde Suudi Veliaht Prens ile 
Putin samimi görüntüler vermiştir. Suudi Arabistan’la Rusya arasında daha önce S-400 Hava Savunma 
Sistemleri’nin alımına ilişkin görüşmeler yapılmış ve ön anlaşma sağlanmıştır. Bu süreç hızlanıp Suu-
di Arabistan-Rusya yakınlaşması S-400’lerle de sınırlı kalmayabilir. ABD’den sonra küresel ölçekteki 
ikinci büyük silah ihracatçısı olan Rusya, diğer silah teknolojileriyle Suudi Arabistan’ın en önemli silah 
tedarikçisi olmaya çalışacaktır. Küresel petrol üretiminde de lider aktörlerden biri olan Rusya, diğer bir 
lider Suudi Arabistan’la enerji alanında iş birliği yollarını aramaya başlayacaktır. Özellikle de petrol fi-

https://tass.ru/armiya-i-opk/4729725
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yatlarının artırılması için iki ülke ortak hareket etmeye çalışabilir. Petrol fiyatlarının artması Rusya’nın 
gelirinin artması anlamına geleceğinden böyle bir durum zor bir dönemden geçen Rus ekonomisini ra-
hatlatacaktır. Hem petrol gelirlerinden elde edeceği ek gelir hem de bölgenin önemli aktörlerinden bi-
ri olan Suudi Arabistan’la iş birliği, Rusya’nın Orta Doğu’da daha aktif bir dış politika izlemesine kapı 
aralayacaktır. Bu da Rusya’nın Mısır ve Libya’ya yönelik politikalarını olumlu etkileyecektir (Askeroğ-
lu, 2018). 

AB yönünden bakılacak olursa önemli AB şehir ve limanları KYG’nin kollarının nihayet noktaları-
dır. 550 milyonluk nüfusu ve 20 trilyon doların üstündeki millî geliri ile AB, söz konusu projede Çin’in 
en büyük pazarı konumundadır. Kurulacak demir yolu ve deniz yolu hatlarından tersine ticaret de söz 
konusu olacak, Çin de AB’nin en büyük pazarı olacaktır. Avrasya’nın doğusu ve batısı arasındaki iliş-
ki simbiyotiktir14.

Yunanistan Pire Limanı’nı Kuşak-Yol Projesi için Çin’e tahsis etmiştir. Son dönemde ABD-Türkiye 
ilişkilerinde yaşanan restleşmeye paralel olarak ABD-Yunanistan ilişkilerinde yeni ve “sıcak” gelişme-
ler yaşanmaktadır. Atina’da, Yunanistan hükûmetinin Washington’la ilişkileri birçok alanda geliştirmek-
te kararlı olduğu konuşulmaktadır. Son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ABD’ye 
“Yunanistan ile ikili güvenlik iş birliğini artırma” çağrısında bulunmuştur. Kammenos Washington’a ay-
rıca, bölgedeki askerî varlığını Volos ve Dedeağaç ile Larissa’da genişletmesini de önermiştir15 (Gaze-
teduvar.com, 10.10.2018).

İran, ABD’nin ve bölge ülkelerinin pek çoğunun hasmı durumundadır. Hürmüz Boğazı’nın açık tu-
tulması ve petrol ihracatının aksamaması İran için hayati önemde bir konudur. Bölgedeki üslerin bir kıs-
mı İran açısından boğazın güvenliği için tehdit oluşturmaktadır.

Kaşıkçı cinayeti sebebiyle M. bin Selman’ın tahtının sallanması en fazla İran’a yaramaktadır. 
ABD’nin desteğinden yoksun kalan Suudi Arabistan, İran’a karşı agresif dış politikasında eskisi kadar 
cesur davranamayacaktır. İran’ın balistik füze programına ve bölgedeki faaliyetlerine rağmen Nükleer 

14 Avrupa’nın önde gelen ülkeleri Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan’la olan ilişkilerini gözden geçirmeye başlamıştır. 
Nitekim Almanya, Fransa ve İngiltere; Suudilerin olayı bir an önce aydınlatması gerektiğine aksi takdirde ilişkilerin olumsuz 
etkileneceğine dair ortak bir açıklama yaparak Suudi Arabistan’a karşı siyasi baskıyı artırmaya başlamıştır. Avrupa’nın tavrı 
bununla da sınırlı kalmayarak 9 Kasım’da Norveç’in Suudi Arabistan’a silah ihracatına yasak getirmesinin ardından 19 Ka-
sım’da Almanya da benzer bir adım atarak Suudi Arabistan’a silah ihracatının tamamen durdurulduğunu ve diğer ülkelerin 
de benzer adımlar atması gerektiğini açıklamıştır. Suudi Arabistan’ın ABD ve Avrupa’yla ilişkilerinin yalnızca güvenlik 
eksenli olmaması nedeniyle Kaşıkçı olayı, Suudi Arabistan’ın Batı ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini de olumsuz etkilemiştir. 
23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Riyad’da düzenlenen ve “Çöl Davos’u” olarak adlandırılan “Geleceğe Yatırım Girişimi” 
(Future Investment Initiative) forumuna katılması beklenen 40’a yakın önemli politikacı ve JP Morgan Chase, Uber, Ford, 
BlackRock, Blackstone, Google ve Goldman Sachs gibi önde gelen uluslararası banka ve şirketlerin temsilcileri foruma 
katılmaktan vazgeçmişlerdir. Böylelikle kendisini reformist olarak tanıtan ve ülkesini petrole olan bağımlılıktan kurtararak 
alternatif kaynaklarla ekonomik atılıma hazırlayan M. bin Selman’ın uluslararası imajı çökmüş ve Suudi Veliaht ekonomi 
alanında beklediği başarıyı elde edememiştir (Askeroğlu, 2018).

15 Kammenos, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Pentagon’daki görüşmesinde, “Yunanistan’ın ABD’nin stratejik ortağı 
ve müttefiki olduğu” vurgusunda bulundu. Kammenos ayrıca, “ABD’nin Yunanistan’daki askerî varlığını sadece Souda 
Körfezi’nde değil, aynı zamanda Larissa’da, Volos’ta, Dedeağaç’ta daha kalıcı bir şekilde konuşlandırması çok önemli” 
dedi. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ise Mattis Kammenos’a, Yunanistan’ın kritik bir lojistik merkezi olan Girit 
Adası’ndaki Souda Koyu’nda ABD’ye sunduğu destek için teşekkür etti. Mattis ayrıca, Kammenos’a Yunanistan’ın savunma 
harcamalarına bağlılığı ve 1,5 milyar dolarlık F-16 güncellemesi konusunda da övgüde bulundu. Pentagon açıklamasında, 
“[Mattis] Yunan Savunma Bakanı’na, ülkesinin bölgedeki tehlikeli Rus faaliyetleriyle mücadelede son zamanlardaki eylem-
lerinden ötürü teşekkür etti” ifadesine yer verildi.

https://www.dw.com/ru/%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D1%8D%D1%80-%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0/a-45884839
http://news.meta.ua/cluster:62298341-Norvegiia-priostanavlivaet-vydachu-litsenzii-na-eksport-oruzhiia-v-Saudovskuiu-Araviiu/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jamal-khashoggi-deutschland-stoppt-ruestungsexporte-nach-saudi-arabien-komplett-a-1239216.html
https://www.dailysabah.com/russian/business/2018/10/23/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81-%D0%B2-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8
https://www.dw.com/tr/riyad%C4%B1n-imaj%C4%B1-%C3%A7%C3%B6kt%C3%BC/a-45929060
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Anlaşma’yı ve İran’la ticaretini korumaya çalışan Avrupa Tahran’la yakın diyalogunu sürdürürken Suu-
di Arabistan’a yönelik baskılarını artırırsa Suudi Arabistan, bölgesel faaliyetlerinde daha temkinli dav-
ranmak zorunda kalacaktır. Suudi Arabistan’ın Batı’yla ilişkilerinin kötüleşmesi ve Türkiye’nin Suudi 
Arabistan’ı siyasi ve psikolojik bir kampanya sonucu yalnızlaştırması İran üzerindeki baskıların azal-
masına veya ertelenmesine yol açacağı gibi Suudi Arabistan’ın İran’la mücadelesini de etkileyecektir. 
İran’a cephe almaktan kaçınmaya çalışan Katar ve Umman gibi Körfez ülkeleri Suudi baskısından dola-
yı İran’a karşı sert bir tutum takınmak zorunda kalmayacaktır. İran’a karşı Suudi Arabistan önderliğin-
de diğer Arap ülkeleriyle zımni bir ittifak ilişkisi geliştiren İsrail’in çabaları da bu yeni konjonktürden 
olumsuz etkilenecektir (Askeroğlu, 2018).

Katar diğer Körfez ülkeleri tarafından Haziran 2017’den itibaren maruz bırakıldığı ekonomik ve si-
yasi ambargo henüz kaldırılmamış olsa da başta ABD ile olmak üzere küresel ve bölgesel ilişkilerin-
de kazanan tarafta olmayı başarmaktadır. ABD hava üssüne ev sahipliği yapmaktadır. Katar, Sudan-E-
ritre-Cibuti arasındaki anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapmakta ve kendine özgü politikaları Afrika’ya 
taşımaktadır. Katar Dışişleri Bakanının Bağdat ziyaretinde Irak, İran, Katar, Türkiye ve Suriye’yi kap-
sayan beş ülkeden koalisyon kurulmasını önerdiği bildirilmiştir. Başlangıçta olumlu görünse de böyle 
bir önerinin Katar gibi batılı doğulu tüm devletlerle gizli iş tutan bir devlet üzerinden gelmesi dikkat çe-
kicidir. Katar bunu bir başka devletin yönlendirmesiyle mi yapıyor sorusunun cevabını bulmak gerekir. 
Trump’ın 2017’de S. Arabistan’daki zirvesinde Orta Doğu Stratejik İttifakı kurulması kararı alınmıştı, 
başına da Suudileri oturtmuştu (Dilek, 2018).

Türkiye’nin Katar ve Somali’de askerî üsleri, Kızıldeniz’deki Sudan’a ait Sevakin Adası’nda ise 
ekonomik yatırımları bulunmaktadır. K-Y Projesi için demir yollarını kendi imkanlarıyla inşa etmekte-
dir ancak Çin’le henüz resmî bir anlaşma imzalamamıştır.

İngiltere Güney Kıbrıs’ta iki askerî üsse sahiptir. ABD, Rusya ve İsrail üs kurmak veya liman ve 
mevcut askerî tesislerden yararlanmak istemektedir. Kıbrıs Adası potansiyel bir askerî yığınak bölge-
si hâline gelmektedir. Kıbrıs üzerinden planlanan doğal gaz boru hatları ile adanın etrafında başlaya-
cak yeni sondajlar önümüzdeki dönemin yeni kriz nedenleri olarak öne çıkmaktadır. Kasım 2018’de 
GKRY’nin güneyindeki 10. Deniz Parselinde ABD’li Exxon Mobil ve Katar Petroleum konsorsiyumu 
hidro-karbon kaynakları sondajına başlamış ve ABD Enerji Bakanı Rick Perry “Türk Akımı ve Kuzey 
Akım-2’ye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.” demiştir. Bu bağlamda, Batı ittifakının Avrupa kanadı-
nın Doğu’ya bağımlı hâle geleceğini, bir süredir siyasi istikrarsızlık yaşayan kıtanın kendinden uzağa 
savrulabileceğini, Brexit ve Avrupa Ordusu gibi sorunların NATO konusunda zaten ABD baskısı yaşa-
yan başkentlerin çözülebileceğini değerlendirmektedirler. ABD bu endişe nedeniyle birçok çok hamle 
yapmıştır. 

Hâlihazırda Akdeniz üzerinde sergilenen oyunlar da İran-Irak-Suriye-Akdeniz-Kıbrıs hattı da İsra-
il-Mısır-BAE-S. Arabistan-ABD “küre koalisyonu” da bunun iz düşümlerindendir. ABD’nin kendi ül-
kesinin rezervlerini oyuna katması, kaya gazıyla Avrupa’yı beslemesi, Ukrayna krizi, Riyad’la ortak 
petrol fiyatlarını düşürme manipülasyonlarıyla Rusya’yı daraltma, İran’ı yaptırıma tabi tutma, Yunanis-
tan-GKRY-İsrail-Mısır kolajıyla Avrupa’yı yeni enerji havzalarından besleme gibi icraatları onun Avru-
pa’nın Doğu’ya enerji bağımlılığını kırmak adına Akdeniz’e yerleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Bu 
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hamle ise Türkiye’nin güney şeridini istikrarsızlaştırmıştır. Bu yüzden Türk sondaj gemileri Türk Ha-
va ve Deniz Kuvvetleri korumasında, Exxon gibi firmalar ise ABD koruması altında Kıbrıs yakınların-
da enerji kaynağı aramaktadır16. 

Türkiye enerji iş birlikleri kurmakta ve “yenilerini” davet etmektedir. Yıllardır “enerji hub/merke-
zi” olma planı yapmaktadır ve Türk Akımı Projesi ile önemli bir parçasını yerine oturtmuş, RF-Türki-
ye iş birliğini pekiştirmiştir. Ayrıca bu hatlarla Avrupa kıtasını doğuya davet etmekte dahası ne kadar/
neyle itiraz ederse etsin ABD’yi bir kez daha ötelemektedir. İran’a yaptırımların enerji boyutunda Tür-
kiye’nin geri adım atmaması da bununla bağlıdır. Keza Kerkük’ten açılan enerji kapısı, Washington ve 
Bağdat’ın Ankara’yı kımıldatamayacaklarını anlamaları kadar başka tarafa yönelmemesi adına da bir 
ödündür. Türkiye Cumhurbaşkanı “Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden nasıl te-
min edecekleri kararlarına saygı duyulmalı. Devletlerin egemenlik haklarını ihlal edip vatandaşları-
na hizmet etmelerinin önüne geçecek çabaların kimseye faydası olmayacaktır.” demiştir. Nihayet Türk 
Akımı bölgemizde Hazar-Basra-Akdeniz-Karadeniz-Baltık miğferi üzerinden yürütülen enerji savaşla-
rının ana cephelerinden biri olarak (mevziler ileri taşınarak) tahkim edilmiştir. “Kuzey Akımı” ve “Türk 
Akımı” kollarının gövdesi Kuşak-Yol Girişimi’dir. Burada ise Türkiye’ye “Teslim olun!” yerine “Katı-
lın...” şeklinde davette bulunulmaktadır. Kararı Türkiye’nin kendisi verecektir (Ersanel, 2018).

Sonuç

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) son dönemde Kaşıkçı cinayeti nede-
niyle köşeye sıkışmış olsa da 2017 ve 2018 yıllarında ülkesinde peş peşe düzenlediği ‘Geleceğin Yatırı-
mı Konferanslarında hatırı sayılır bir ilgi görmüş ve yüz milyarlarca dolar tutarında iş anlaşmaları imza-
lamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid (MbZ) ile MbS, bölgeyi yeniden 
dizayn etmek için hem yeni liman-şehir ve ittifaklar gibi ciddi girişimlerde bulunmakta- hem de baş-
ta ABD olmak üzere küresel güçlere yabancı askerî üsler ve İsrail lehine önemli tavizler vermektedir. 

Bu bağlamda Körfez’in ekonomik anlamda kalbi olan Dubai’nin bir benzeri hatta çok daha büyü-
ğü bu kez Kızıldeniz’in Akabe Körfezi’nde Neom adıyla MbS tarafından 500 milyar dolar yatırımla in-
şa edilecektir. Suudi Arabistan’ın petrole dayalı ekonomisini çeşitlendirmek üzere ortaya atılan “Vizyon 
2030 Projesi’nin” kilit taşı bu serbest liman-şehir olacaktır. Çin’in bir trilyon dolarlık Kuşak-Yol Proje-
si’nin güney koridoru (Red-Med Demir Yolu) da bu bölgeden geçecektir ve Afrika ile Akdeniz üzerin-
den Avrupa’ya yapılacak ticaretin ana damarlarından birisi olması hedeflenmektedir. Körfez ülkeleri-
nin yanı sıra Mısır ve İsrail de bu projeye dahildir. ARAMCO şirketi ile “petro-doları” yıllardır ayakta 
tutan Suudi Arabistan, son dönemde Çin’e de yeşil ışık yakarak “petro-yuandan” bahsetmektedir. MbS 
diğer yandan Neom şehrinin başarıyla kurulması adına İsrail’i tanımaya hazırlanmaktadır. Mısır ise Si-
si iktidarının Körfez tarafından finanse edilmesi karşılığında ordusuyla Körfez ülkelerinin güvenliğine 
destek sağlamayı vaat etmektedir.

Bölgede enerji nakil hatlarını güvence altına almak gayesiyle ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve 

16 Kasım 2018’de İtalya’da gerçekleşen Libya konulu uluslararası konferansta yaşananlar ve Türkiye’nin gösterdiği tepkinin 
bir boyutu da bu dengeleri barındırmaktadır.
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Türkiye ile birlikte Çin’e ait askerî üsler kurulmuştur. Almanya’nın İncirlik’teki hava unsurları ise Ür-
dün’e taşınmıştır. İran’a ekonomik yaptırımların tekrar yürürlüğe konduğu, Hürmüz Boğazı’nın kapa-
tılmasından bahsedildiği ve bölgenin yeni bir büyük savaşa hazırlandığı son dönemde söz konusu üsle-
rin askerî-siyasi bakımdan önemi daha da artmıştır. Küresel güçler adına MbS ve MbZ özelinde vekil 
bölgesel liderler tarafından bölgenin mevcut dengelerinin yerinden oynatıldığı, İran-Arap savaşının çı-
karılmaya çalışıldığı bu zamanda “küresel finans merkezlerinin desteklediği Çin’in Kuşak-Yol Projesi” 
ile “küresel silah sanayinin” büyük rekabetinin sahneye konduğu coğrafya Türkiye’nin güneydoğusun-
daki deniz, körfez ve boğazlarla çizilmekte ve buralara yönelik yeni askerî-ekonomik hamlelerle de be-
lirginleşmektedir.

Sonuç olarak küresel iki büyük cephenin kapışma alanı olarak Doğu Akdeniz ve Körfez Bölgesi öne 
çıkmıştır. Bu bağlamda Yemen Savaşı da Bab-ül Mendeb Boğazı’nın kontrolü ana gayesiyle yapılmak-
tadır. En son “büyük oyunu” “Ticaret/finans” ve “ulus devlet/silahlı çatışma” taraftarlarından hangisi-
nin kazanacağı önümüzdeki dönemde belli olacaktır. 
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Kuşak ve Yol Projesi Kapsamında 
Çin-Orta Asya İlişkileri

Otabek Omonkulov*

Özet
Orta Asya özellikle Soğuk Savaş sonrasında şekillenmekte olan Yeni Dünya Düzeni çerçevesinde kaynak, güç ve 
etki artırma arayışı içinde olan küresel ve bölgesel güçlerin odak noktası ve jeopolitik mücadele meydanına dönüş-
müştür. Bu anlamda Rusya, ABD ve Çin gibi küresel güçler ile Türkiye, İran, Hindistan, Güney Kore ve Japonya 
gibi bölgesel güçler Orta Asya’ya yönelik stratejik hamleler geliştirmişlerdir. Bu projelerin bir kısmı denenmiş ve 
başarısızlığa uğramıştır. Geldiğimiz noktada Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği Projesi, ABD’nin Yeni İpek Yolu 
Projesi ve Çin’in Kuşak ve Yol (KY) Projesi bölge devletlerinin ve araştırmacıların dikkatini üzerlerine çekmiştir. 

Kuşak ve Yol Projesi, genel olarak küresel ekonomik ve jeopolitik dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip de-
vasa bir “yumuşak güç” stratejisidir. Ancak projenin Orta Asya’yı da odak noktasına yerleştiren kara kısmı yani 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı her şeyden önce Çin’in ekonomik ve güvenlik sorunlarının yanı sıra Rusya’nın Avras-
ya Ekonomik Birliği Projesi’ne ve ABD’nin Yeni İpek Yolu Projesi’ne cevap olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada KY stratejisi kapsamında Çin’in ve Orta Asya’nın karşılıklı siyasi ve ekonomik ilişkilerine değinile-
cektir. Ayrıca çalışmada Orta Asya ülkelerinin Çin’in İYEK Projesi’ne yaklaşımı, projenin bölgeye sağlayacağı ya-
rarlar, avantajlar ve muhtemel olumsuz etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Çin, Kuşak ve Yol Girişimi, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, Bölgeselcilik.
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Giriş

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, 2011’de İzvestiya gazetesine yazdığı bir makalede Av-
rasya Birliği’nin kurulmasını teklif etmiştir. Putin, yeni Birliğin Sovyet sonrası coğrafyadaki önceki bü-
tünleşme projelerinin (Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’ın Gümrük Birliği Protokolü, Avrasya Eko-
nomik Topluluğu, Gümrük Birliği) deneyimleri üzerine inşa edilebileceğini de belirtmiştir1. Aynı sene 
içinde ABD Afganistan’ı Orta Asya ve Güney Asya ile bütünleştirmeyi hedefleyen Yeni İpek Yolu Pro-
jesi’ni ilan etmiştir2. İki yıl sonra, 7 Eylül 2013’te Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping Astana’da-
ki Nazarbayev Üniversitesinde yaptığı konuşmasında ülkesinin Orta Asya ile ilişkilerine ivme kazan-
dırmak için yeni bir vizyon geliştirdiğini ve bu vizyonun adını İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (İYEK) 
koyduğunu ilk kez dile getirmiştir. Beijing bu projenin karşılıklı “kazan-kazan” prensibine dayandığı-
na vurgu yapmıştır.

Bugün Kuşak ve Yol olarak bilinen birkaç trilyon dolarlık proje kara (İpek Yolu Ekonomik Kuşa-
ğı) ve deniz (21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu) ayaklarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan İYEK 
Çin’den başlayıp Orta Asya, Güney Asya, Kafkaslar, Orta Doğu, Rusya, Türkiye ve Avrupa’ya kadar 
uzanmaktadır. Tam olarak hayata geçirildiğinde, KY Projesi küresel GSYH’nin yaklaşık %55’ini üreten 
ve keşfedilmiş enerji rezervlerinin yaklaşık %75’ini topraklarında barındıran dünya nüfusunun %70’ini 
bir araya getirecektir3. 

7 Eylül 2018’de Kuşak ve Yol Projesi’nin beşinci yıldönümü arifesinde düzenlenen Kazak-Çin İş Fo-
rumu’nda video linkle konuşma yapan Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, son beş yılda Çin ile 
İpek Yolu üzerindeki ülkeler arasındaki ticaret hacminin beş trilyon doları aştığını belirtmiştir. Toplam-
da 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluş Çin ile mezkûr proje çerçevesinde iş birliği konusunda an-
laşmalar imzalamıştır4. Proje kapsamında Çin şirketlerinin katılımıyla KY ülkelerinde 80’den fazla eko-
nomik ve ticari iş birliği bölgeleri kurulmuştur. Çin Ticaret Bakanlığının sözcüsü Gao Feng’e göre Çin 
hükûmeti bu özel bölgelere 25 milyar dolardan fazla yatırım yaparak 220 binden fazla yerel iş imkânı 
yaratmıştır5. Son olarak, Xi Jinping’e göre projeye katılan ülkeler arasındaki siyasi koordinasyon sürekli 
artmış, büyük ölçekli ticari ve ekonomik projeler yoğun bir şekilde uygulamaya konulmuş ve bir altya-
pı ağı oluşturulmaya çalışılmıştır6. Bazı araştırmacılar amacı, coğrafik kapsamı ve birkaç trilyon dolar-
lık bütçesini göz önünde bulundurarak, KY Projesi’ni “Çin’in Marshall Planı” olarak nitelendirmiştir7. 

KY Projesi’nin karadaki ayağı İYEK, 6 koridor üzerinden tüm Avrasya’yı Çin’e bağlayacaktır8. Bu 
koridorların ikisi Orta Asya’dan geçecektir. Yeni Avrasya Kara Köprüsü (NELB), Çin’in doğusundaki 
kıyı kentleri Lianyungang ve Rizhao’dan Hollanda’nın Rotterdam ve Belçika’nın Antwerp kentlerine 
uzanmaktadır. 10.800 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattı Kazakistan, Rusya, Beyaz Rusya, Po-
lonya ve Almanya üzerinden geçerek 30’dan fazla ülke ve bölgeye hizmet vermektedir. Çin-Orta As-
ya-Batı Asya Ekonomik Koridoru (CCWAEC) ise Çin ve Arap Yarımadası’nı birbirine bağlayacaktır. 
Bu koridor genellikle eski İpek Yolu’nun yörüngesini izleyecektir. Koridor Çin’in Sincan Uygur Oto-
nom Bölgesi’nden başlamakta ve Basra Körfezi’ne, Akdeniz’e ve Arap Yarımadası’na ulaşmadan önce 
tüm Orta Asya (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan) ülkelerini geçmekte-
dir. AB’nin güney-doğu sınırlarına kadar uzanan koridor Türkiye, İran ve Suudi Arabistan dâhil 17 ül-
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ke ve bölgeyi birbirine bağlayacaktır. CCWAEC aynı zamanda Çin’den Avrupa’ya uzanan en kısa kara 
yolu koridoru olacaktır9. 

Bu çalışmada KY Projesi kapsamındaki Çin-Orta Asya ilişkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel 
(qualitative) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede gözlem, doküman analizi, birincil ve ikincil 
veri analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca çalışmanın birincil veri kay-
naklarını zenginleştirmek ve Çin’in KY Projesi’ne bölgesel reaksiyonu araştırmak adına internet üzerin-
den Özbekistan vatandaşları arasında anket yapılmıştır. 

1. Çin-Kazakistan İlişkileri

Kazakistan İYEK Projesi’nin dünyaya duyurulduğu sembolik bir başlangıç noktasıdır. Dolaysıyla 
1990’lı yıllardan bu yana Çin ile ikili ve çok taraflı karşılıklı ilişkilerinin sürekli geliştiğini gözlemleyen 
Nursultan Nazarbayev yönetimi İYEK Projesi’ni desteklemiştir. Bu anlamda yeni ekonomik anlaşmalar 
imzalanmış ve o güne kadar yürürlükte olan altyapı ve enerji projelerinin önemli bir kısmı İYEK Projesi 
kapsamına alınmıştır. 1990’lı yıllardan bu yana Kazak-Çin diyaloğunun en önemli unsurlarından biri de 
enerji alanındaki iş birliği olmuştur. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), 
Çin Petrol ve Kimya Şirketi (Sinopec Corp) ve Çin Uluslararası Tröst ve Yatırım Şirketi (CITIC) gibi en 
büyük Çinli şirketler Kazak enerji ve sanayi sektörüne iyice yerleşmiş durumdadır. 

Çin, Kazakistan gaz ve petrol sektöründe uzun vadeli büyük projelere imza atmıştır. Bu anlamda 
CNPC 4.32 milyar dolar karşılığında Kazakistan’ın batısındaki “Aktyubinskmunay” üretim birleşme-
sinin ve 1.3 milyar dolar karşılığında Uzen Petrol Yatağı’nın %60 oranındaki hissesini satın almıştır10. 
Dolayısıyla 2014’te Kazakistan’da Çin şirketlerinin katılımıyla üretilen petrol hacmi yıllık toplam pet-
rol üretiminin yaklaşık %50’sinden fazlasına veyahut yaklaşık 45 milyon tona ulaşmıştır. Buna ek ola-
rak, yıllık 20 milyon ton petrol taşıma kapasitesi olan 2798 km uzunluktaki Kazakistan-Çin Petrol Bo-
ru Hattı, Atyrau Rafinerisi, Çimkent Rafinerisi, Aktau Plastik Fabrikası, Moynak Hidroelektrik Santrali 
gibi onlarca proje/fabrikanın inşası/imarı Çin şirketlerinin katılımı ve katkılarıyla hayata geçirilmiştir.

Çin Kazakistan’la petrol, gaz ve altyapı sektörlerinin yanı sıra uranyum ve nükleer enerji alanında 
da çok güçlü ilişkiler geliştirmiştir. Kazakistan’ın uranyum ve nükleer sanayisinin tekeli olan Kazatom-
prom’a göre 2014’te üretilen toplam uranyumun %55’i Çin’e ihraç edilmiştir. Benzer şekilde 2016’da 
Kazakistan’da üretilen yaklaşık 24,6 bin ton uranyumun 13.2 bin tonu, 2017’de ise 12 bin tondan veya 
%50’den fazlası Çin’e ihraç edilmiştir. Çin Kazakistan için güvenilir bir uranyum satış pazarına dönüş-
müştür. Çin Kazakistan uranyumunun sadece uzun vadeli müşterisi değil ortak üreticisi konumuna gel-
meyi hedeflemiştir. Bu maksatla Çin Genel Nükleer Şirketi ve Kazatomprom Kazakistan’da Ulba-FA 
adlı ortak nükleer yakıt fabrikasını inşa etmektedir11. 

Son beş yıl içinde Kazakistan’ın “Nurlu Yol” programı uluslararası yatırımcılar ve Çin’in İYEK Pro-
jesi kapsamında sağladığı krediler sayesinde devasa enerji, altyapı ve lojistik projelerine imza atmıştır12. 
1445 kilometrelik Beineu-Bozoy-Çimkent Gaz Boru Hattı, Çin-Kazak sınırındaki Korgas-Doğu Kapı-
sı Özel Ekonomik Bölgesi13, Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı, Orta Asya ülkelerini İran’ın gü-
neyindeki Fars Körfezi ve Bandar Abbas Limanı’na bağlayan 900 kilometrelik Kazakistan-Türkmenis-
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tan-İran yeni demir yolu, Batı Çin - Batı Avrupa uluslararası kara ve demir yolu transit koridoru bahsi 
geçen projelerin örnekleridir. Bu projeler sayesinde sadece Orta Asya ve Kazakistan sınırları içindeki 
ulaşım hızlanıp mesafeler kısalmamış, kara/demir yoluyla Çin’den yola çıkan yüklerin 15 günde Batı 
Avrupa’ya ulaştırılma imkânı sağlanmıştır. Kazakistan, Çin için gerekli olan hidrokarbon ve diğer ham 
maddeleri tedarik etmekle beraber bahsi geçen uluslararası kara ve demir yolu transit koridorları üze-
rinden Çin ile Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Türkiye ve Batı Avrupa arasındaki ticaret 
köprüsü olmayı ve Çin üzerinde Güney-Doğu Asya pazarlarına ulaşmayı arzu etmiştir. 

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kasymbek’e göre Kazakistan ve Çin hâlihazırda pet-
rol, gaz, kimya, enerji, madencilik, metalürji, tarım ve makine imalatı sektörlerinde toplam değeri 27 
milyar doları civarındaki 51 ortak endüstriyel projeyi hayata geçirmeye çalışmaktadır. 2018 sonuna ka-
dar 363 milyon dolar değerindeki altı adet Kazak-Çin projesinin hizmete girmesi ve 623 milyon dolar 
değerindeki diğer beş projede inşaat çalışmalarına başlanması beklenmektedir14. 

Çin, Kazak ekonomisine en fazla doğrudan yabancı yatırım (DYY) yapan ülkelerden biri olmuştur. 
Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Beijing yönetimi Kazakistan’daki özellikle enerji ve altyapı projelerine 15 
milyar dolardan fazla DYY yapmıştır. Geldiğimiz noktada Çin Kazakistan’ın önemli bir dış kreditörü 
hâline gelmiştir. Buna ek olarak 2016’da Çin’in İpek Yolu Fonu ve Kazak Ulusal Yatırım Şirketi arasın-
da iki milyar dolarlık bir sermayesi olan Kazakistan-Çin Fonu kurulmuştur. Ekim 2018’de Çin’in Hian 
(Xi’an) şehrinde 100’den fazla Kazak şirketlerinin ürünlerini Çinli alıcılara tanıtabilecek kapasiteye sa-
hip olan ticaret evi açılmıştır. Bu ortak adımların Kazakistan’daki yatırım faaliyetlerinin gelişmesine ve 
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Ay-
rıca Çin şirketleri, Kazakistan’ın sanayileşmesinde ve büyük yatırım projelerinin hayata geçirilmesin-
de aktif rol almaktadır. Dolaysıyla Kazakistan ve Çin arasındaki dış ticaret cirosu 2017 yılında %30’dan 
fazla artmış ve 10,5 milyar dolara ulaşmıştır15. Çin, 2013’ten bu yana kimi zaman Kazakistan’ın birinci, 
kimi zaman ikinci en büyük dış ticaret ortağı olmuştur.

Çin, Kazakistan’ın banka ve finans sektörüne de girmiş durumdadır. 2011’de Çin ve Kazakistan üç 
yıl süreli bir milyar dolar değerindeki ikili para takası (swap) anlaşması imzalamış, 2014’te ise anlaş-
mayı yenileyerek takas miktarını 14 milyar dolara çıkartmıştır. Buna ek olarak iki ülke Merkez Banka-
ları yerel para birimlerinin (tenge ve yuan) sadece sınır ticaretinde değil, aynı zamanda olağan ikili tica-
ret faaliyetlerinde de kullanılabileceğini öngören ödeme anlaşması imzalamıştır16. 2017 yılında CITIC 
Group, Kazakistan’daki Altın Bank hisselerinin yüzde 60’ını satın almıştır. Swap anlaşmaları Kazakis-
tan döviz rezervinin erimesini ve ekonomi üzerindeki dolar baskısını hafifletirken Çin’in millî para bi-
rim yuanın küreselleşmesine ve uluslararası ticarette kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş-
tur. 

Kazakistan hükûmeti Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin yanı sıra “Tek Çin” politikasını, terörizm, bö-
lücülük ve aşırıcılık olarak adlandırılan “üç kötü güce” karşı mücadelesini, Çin’in bölgesel ve küresel 
siyasetteki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BM gibi uluslararası platformlardaki pozisyonunu destek-
lemiştir. Kazakistan hükûmetindeki bazı üst düzey yetkililer ve iş dünyasının önde gelen oligarkları kişi-
sel çıkarları için Çin-Kazak ilişkilerinin sürdürülmesine ve daha da geliştirilmesine çaba göstermiştir17. 
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Ancak Kazak siyasi ve entelektüel elitinin ve halkının bir kısmı Çin’in İYEK ve diğer girişimlerine 
şüpheyle yaklaşmıştır. Onlara göre Çin’in tüm bu politikalarının arkasında Kazakistan toprakları dâhil 
diğer kaynaklarını ele geçirme gibi gizli niyetleri olabilir18. Nitekim Çin son 17 yılda Orta Asya toprak-
larının en az 16 bin km2 hududunu kendi haritasına eklemeyi başarmıştır19. Kazak, Kırgız ve Tacik halk-
ları Çinli göçmenlerin ülkelerinin sınır bölgelerine göç etmesinden, Çin’in zamanla mevcut sınır anlaş-
malarını sorgulamaya başlamasından ve daha fazla toprak talep etmesinden endişe duymaktadır20. 

Kazak halkı Kazakistan arazilerinin Çinliler dâhil yabancı yatırımcılara kiralanmasına veya satıl-
masına karşı çıkmış hatta bu konuda 2009’da21 ve 2016’da ülke genelinde protestolar düzenlenmiştir22. 
1992’den 1995’e kadar Kazakistan’ın Beijing’deki büyükelçisi olarak görev yapan Murat Auezov pro-
testolara neden olan 1.2 milyon hektarlık tarımsal arazilerin Çinlilere kiraya verilmesi konusunu değer-
lendirirken şunların altını çizmiştir: “Çin’in stratejik amaçlarının neler olduğunu ve Çin’in hedeflerine 
ulaşmak için her türlü terminolojiyi nasıl kullanabileceğini biliyoruz. Çinliler, farklı seviyelerde rüşvet 
verme konusunda ustalar... Başkanın son gezilerinden birinde Kazakistan’a 10 milyar dolar kredi veren 
Çin bu... Bu konuda Çin’den gelen teklif lehine (hükûmetten) bir karar çıkarsa, o zaman bu Kazakis-
tan’ın kolonileştirilmesi anlamına gelecektir.”23. 

Kazakistanlıların tepkisini çeken diğer bir husus Çin kredilerinin özel şartlarıdır. Altyapı ve diğer 
projeler için Çin’den alınan krediler Çinli bir müteahhit ve iş gücünün kullanımı şartını taşımaktadır. 
Çinli işçilerin geçici olarak Orta Asya topraklarına yerleştirilmesi bile özellikle Kazakistan ve Kırgızis-
tan kamuoyuna yansıyan Çinli “işgali” korkusuna yol açmıştır24. 

Çin hükûmeti ve Çinli firmalarla yapılan tüm anlaşmaların kamuoyuna açık ve şeffaf olmaması, has-
sas konularda Kazak hükûmetinin Çin’e verdiği tavizler Kazak halkının nezdinde hükûmete olan güve-
nin sarsılmasına sebep olmuştur. Kazakistan’ın Çin’deki eski büyükelçisi Murat Auezov, Kazakistan ve 
Çin arasındaki tartışmalı topraklar konusunun çözüme kavuşturulması sürecinde de Kazakistan çıkarla-
rına aykırı davranıldığını, Çinlilerin stratejik yüksek noktaları kendilerine alarak alçak ovaları Kazakla-
ra bıraktığını söylemiştir. Ayrıca Auezov, sınır anlaşmasıyla Çin’in kendi topraklarının bir metresini bile 
Kazakistan’a vermediği hâlde sınırın Kazakistan tarafından (en az 13592 km2) toprak kopardığını iddia 
etmiştir25. Kazak hükûmeti bu durumu halka açıklarken tartışmalı bölgelerin %51’ini kazandıklarını ve 
Kazakistan topraklarının bir karışının bile Çin’e verilmediğini iddia etmiştir. Tartışmalı bölgelerin sını-
rın Kazakistan tarafında olduğunu düşünürsek bu toprakların %49’unun Çin’e verildiği anlaşılacaktır26. 
Auezov’a göre Nazarbayev hükûmeti Kazak-Çin sınır anlaşması hakkındaki gerçekleri karmaşık açık-
lamalarla örtbas etmeye çalışmıştır. 

Kazak hükûmetinin ve kamuoyunun, Çin ve İYEK Projesi’ne farklı yaklaşımlar sergilediği Kazak 
medyasına da net olarak yansımıştır. Hükûmete bağlı medya kuruluşları Çin-Kazak ilişkileri ve Çin pro-
jeleri hakkında olumlu bir görüş sergilerken özel basın kuruluşları Çin’e, Çin’in ülkedeki varlığına ve 
Çinli göçmen işçilere karşı kuşkucu ve eleştirel görüşlere yer vermiş ve Çin için olumsuz bir imaj çiz-
mişlerdir. Özellikle Kazakça yayımlanan özel gazeteler Çin’e karşı en fazla “düşmanlık, güçlü bir kor-
ku ve karşıtlık sergilemiştir”27. 

2014’te Korgas-Doğu Kapısı ÖEB Projesi’nin Kazakistan tarafında gümrük yetkililerinden oluşan 



40

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

45 kişilik kaçakçılık çetesinin ifşa edilmesi ve Eylül 2016’da medyaya yansıyan milyon dolarlık rüşvet 
ve yolsuzluk skandalları da bu endişeleri güçlendirmiştir28. Çin şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin 
çevre güvenliğini etkileyip etkileyemeyeceği de ayrı bir tartışma konusu olmuştur.

2. Tacikistan-Çin İlişkileri

Bağımsızlığından bu yana Tacikistan’ı yönetmekte olan Cumhurbaşkanı Emomali Rahman Çin’in 
İYEK Projesi kapsamında iş birliği memorandumunu ilk imzalayan liderlerden biri olmuştur. Tacikistan 
içinde bulunduğu büyük ekonomik sıkıntılar, bölgesel ve küresel dış etkenler ve Afganistan’dan kaynak-
lanan güvenlik tehditleri gölgesinde geliştirilen çok yönlü dış politikası gereği İYEK Projesi’ni destekle-
miştir. Çin faktörü, genelde Orta Asya ülkelerinin tamamı, özelde Çin’e sınırdaş Tacikistan, Kırgızistan 
ve Kazakistan için her zaman bir fırsat ve tehdit unsuru olarak algılanmıştır. Dolaysıya bölge ülkeleri-
nin Çin’le münasebeti kendi ekonomik-siyasi, jeopolitik çıkarları ve tehlikeli bir komşuya gösterilmesi 
gereken itibar zarureti dengesine dayanmaktadır. Bu anlamda Duşanbe İYEK Projesi’ne katılarak önce-
likle Çin’den ekonomik ve siyasi destek beklemiştir. Bunun yanı sıra Çin faktörünü zaman zaman iki-
li ilişkilerinin gerildiği Rusya ve Kerimov dönemi Özbekistan’a karşı bir alternatif, bir koz olarak kul-
lanmaya çalışmıştır. Ayrıca bu destek altında ülke ekonomisinin yüzde 70’ini kontrol ettiği iddia edilen 
Cumhurbaşkanı ailesinin kişisel çıkarları da bulunmaktadır. Nitekim “İsmail Somoni XXI Yüzyılı” hol-
dinginin başkanı ve Cumhurbaşkanı Emomali Rahman’ın damadı olan Hasan Saidullaev, Duşanbe ve 
Beijing arasında sıcak ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesinden şahsen sorumlu tutulmuştur29. 

Eylül 2017’de Çin ve Tacikistan ilişkileri “kapsamlı stratejik ortaklık” (comprehensive strategic part-
nership) düzeyine yükseltilmiştir. Çin yatırımlarının Tacikistan’daki öncelikli alanları enerji, ulaştırma 
ve tarım sektörleri olmuştur. Çinli şirketler Tacikistan’daki birçok büyük sanayi projelerine yatırım yap-
mışlardır. Tacikistan’a en fazla döviz gelirleri sağlayan en büyük tekstil ihracatçısı Zhongtai (Danga-
ra) Yeni İpek Yolu Tekstil Sanayii AŞ, Çin yatırımıyla Çinli şirketler tarafından kurulmuştur. Tacikis-
tan hükûmeti özellikle başkent Duşanbe’nin elektrik enerji ihtiyacını karşılamak için Çinli ve Malezyalı 
şirketlerle toplam kurulu gücü 1300 MW olan dört adet (Duşanbe-2, Şurob-1, Şurob-2 ve Fon-Yagnob) 
termal elektrik santral (TES) inşası konusunda anlaşmıştır30. İkisi Çinli şirketler tarafından inşa edilmesi 
planlanan TES’lerin her birinin ortalama maliyeti 400 milyon dolar olarak belirlenmiştir. 2012’de Xinji-
ang Tebian Electric Apparatus Stock Co. Ltd (TBEA) tarafından inşaatı tamamlanan ve 349 milyon do-
lara mal olan 400 MW’lık Duşanbe-2 TES’i 2016’de tam kapasitesine ulaşmıştır31. 

Tacikistan hükûmeti Duşanbe-2 TES inşaatı için Çin’den aldığı 331 milyon dolar kredi karşılığında 
ülke kuzeyindeki iki altın madeninin işletme lisansını TBEA’ya vermiştir. TBEA Duşanbe-2 TES inşaa-
tı için harcanan 331 milyon dolar karşılanana kadar o iki altın madenini işletecektir. 

2016’da Çin, Tacikistan’ın İstiklal şehrinde metal işleme tesisinin yapımı için 200 milyon dolar nakit 
kredi vermiştir. Beijing, daha sonra Tacikistan’ın kuzeyinde toplam yedi tane Tacik-Çin sanayi bölgesi-
nin kurulması için 500 milyon dolar borç vereceğini duyurmuştur32. Çin’in Tacikistan’daki Büyükelçi-
si Yue Bin’e göre 2018 itibariyle Çin, iki milyar dolardan fazla bir birikmiş yatırımıyla Tacikistan’ın en 
büyük yabancı yatırım kaynağı hâline gelmiştir33. 
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Tacikistan’ın birçok kara yolu Çin hükûmeti tarafından sağlanan kredilerle Çinli işletmeler tarafın-
dan inşa edilmiş ve ülkenin kuzey ve güneyindeki kara yolları arasındaki bağlantılar geliştirilmiştir.

Eylül 2014’te Çin ve Tacikistan üç yıl süreli ve toplam değeri 470 milyon dolara tekabül eden millî 
para takası anlaşması imzalamıştır. Böylece karşılıklı ticaret ödemelerinin bir kısmı dolarla değil, millî 
para birimleriyle gerçekleştirilmeye başlanmıştır34. Bu anlaşma döviz piyasalarının dalgalanma yaşadı-
ğı ve Tacik millî para birimi-somoninin dolar karşısında sürekli değer kaybettiği bir dönemde Tacikistan 
ekonomisine az da olsa istikrar kazandırmıştır. Öte yandan anlaşma Çin’in yuanı uluslararasılaştırılma-
sını teşvik etme çabalarına katkıda bulunmuştur35. 

Çin, Tacikistan’ın Rusya ve Kazakistan’dan sonraki en büyük üçüncü dış ticaret ortağı, en önemli 
kreditörü, enerji (özellikle petrol ve doğal gaz arama) ve madencilik (altın) sektöründeki büyük bir yatı-
rımcısı konumuna gelmiştir36. Çinli şirketler, Tacik inşaat sektöründe çalışmanın yanı sıra yollar, tünel-
ler ve diğer ulaşım altyapıları inşa etme ihalelerini kazanmıştır. Çin’in Tacikistan’daki en büyük yatırı-
mı Orta Asya-Çin doğal gaz boru hattının (CACGP) D akımıdır. Çin, CACGP D hattının Tacikistan’dan 
geçecek olan 410 kilometrelik en uzun kesiminin inşası için 3,7 milyar dolar yatırım yapacağını duyur-
muştur. Toplam uzunluğu bin kilometre ve yıllık kapasitesi 25-30 milyar metreküp olan D hattı Türk-
menistan’dan başlayarak Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan üzerinden Çin’e ulaşacaktır. Tacikistan 
transit ülke olarak hattın hizmete girmesinden itibaren sonraki 32 yıl boyunca toplam 3,7 milyar dolar 
gelir elde etmeyi planlamıştır37. 

Tacikistan, Çin’in İYEK mega projesine aktif katılımı için 10’dan fazla proje önerisinde bulunmuş-
tur. Örneğin, bir demir yolu, gaz boru hattı inşaatı, çok amaçlı habların oluşturulması, Varzob’da bir tu-
rist kaynakları danışmanlık merkezi, Faizabad’da bir et işleme kümesi ve İşkaşim Serbest Ekonomik 
Bölgesi’nde bir mücevher kümesi38. Bu önerilerin hayata geçirilmesiyle Tacik ekonomisinin istikrarlı 
bir şekilde büyümesinin sağlanılacağı düşünülmektedir.

Çin, Tacikistan’ın güvenlik politikalarını dolaylı bir şekilde etkilemiş ve kendi çıkarları doğrultusun-
da yönlendirmiştir. Çin, 2016’da Tacikistan, Afganistan ve Pakistan ile birlikte bilgi ve terörle mücade-
le eğitiminin paylaşımını sağlayan karşılıklı iş birliği ve koordinasyon mekanizması oluşturmuştur. Ta-
cik hükûmeti daha sonra Çin’in Tacik-Afgan sınırında Tacikistanlı askerler için 11 sınır karakolu ve bir 
eğitim merkezinin finanse ve inşa edilmesini öngören planı onaylamıştır39. 

Bahsedildiği gibi Çin Tacikistan’ın en büyük yabancı kreditörü konumundadır. Fakat bu durum Ta-
cikistan’ın aleyhine gelişerek ülkeyi Çin sermayesine bağımlı hâle getirmiştir. 2016 itibarıyla Tacikis-
tan’ın Çin’e olan borcu yaklaşık 1,2 milyar dolara veya toplam dış borcunun yüzde 53’üne ulaşmıştır. 
Buna ek olarak, Duşanbe, Çin’in İYEK Projesi kapsamındaki kredi hattından 2,8 milyar dolar borçlan-
mıştır40. Bu ise ülkenin 2016 yılındaki toplam dış borcunun yaklaşık %80’ine denk gelmiştir. Uzman-
lar bu gidişin devam etmesi hâlinde Tacikistan’ın Çin’den almış olduğu borçların faiziyle birlikte geri 
ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşayacağını vurgulamıştır41. Son olarak, IMF ve Dünya Bankası, Tacikis-
tan’ı Çin’in KY Projesi çerçevesinde en riskli borçlanma tehlikesi altında olan dünyadaki sekiz ülkeden 
biri olarak değerlendirmiştir42. 

Uzmanlara göre Çin, Tacikistan gibi güçsüz ve az gelişmiş ülkelere bilinçli bir şekilde gereğinden 
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fazla borç vererek bu ülkelerden borca karşılık toprak koparmaya ve kaynaklarını ele geçirmeye çalış-
maktadır. Bu iddia birkaç somut örnekle desteklenmiştir43. Nitekim Çin, Tacikistan’ın kendine olan bor-
cuna karşılık Duşanbe’den toprak talep etmiş ve bu konuda İmamali Rahman hükûmetine ciddi baskılar 
uygulamıştır. Tacikistan Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Suhrob 
Şaripov’a göre Çin ilk başta Tacikistan’ın miktarı açıklanmayan borcuna karşılık 28500 km2’lik top-
rak talep etmiştir. Detayları kamuoyuyla paylaşılmayan müzakereler sonucunda Tacik tarafı talep edi-
len toprak parçasının yaklaşık yüzde 5’ini Çin’e teslim etmiştir. Böylece 2011’de Çin hükûmeti yaklaşık 
1158 km2’lik toprak veya Tacikistan’ın toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 1’i karşılığında Duşan-
be’nin kendine olan borcunun bir kısmını silmiştir44. Bu olay, tüm sınırdaş Orta Asya ülkeleriyle sınır 
anlaşması imzalamış olmasına rağmen Çin’in hâlen bölge üzerindeki eski toprak iddialarından vazgeç-
mediğini, fırsat buldukça uluslararası sınır anlaşmalarını hiçe sayarak yeni toprak talebinde bulunabile-
ceğini göstermiştir.

Sınırların yeniden belirlenmesine ek olarak, Tacikistan hükûmeti Çinli yatırımcılara ülkenin doğu ve 
güney kesimlerinde yer alan sınırdaş bölgelerdeki tarımsal arazilerin önemli bir kısmını uzun vadeyle 
kiralama kararı almıştır. Bu adım Tacik kamuoyuna Çin yatırımı ve teknolojisi yardımıyla Tacikistan’ın 
tarım sektörünü geliştirme politikası olarak sunulmuştur. Böylece Çin-Tacik tarımsal iş birliği hızla ge-
lişmiştir. İlk olarak 2011’de iki bin hektarlık bir arazi Çinli yatırımcılara kiraya verilmiştir. 2012’de Ta-
cikistan Tarım Bakanlığı 6 bin hektarlık tarımsal arazilerin Çin’e kiralanmasını öngören plan tasarısını 
onaylamıştır45. 2016’da Tacikistan’ın Hatlon vilayetindeki 15 bin hektarlık arazinin 49 yıl süreyle kira 
ödemeden kullanma hakkının iki Çinli şirkete verildiği iddia edilmiştir46. 20 Temmuz 2018’de ise Taci-
kistan Cumhuriyeti Devlet Arazi Yönetimi ve Jeodezi Komitesi Başkan yardımcısı Azizmamad Karim-
zoda Tacikistan’da Çinli çiftçilere kiraya verilen arazi miktarının 18 bin hektara ulaştığını ve bu arazi-
lerde tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etmiştir47. 

Sanayi ve tarım sektöründeki Tacik-Çin iş birliği işsizlik ve fakirlikle boğuşan Tacik toplumunda 
kayda değer olumlu bir farklılık yaratamamıştır. Aksine bu iş birliği Tacikistan’dan ziyade Çin’in eko-
nomik çıkarlarına daha çok hizmet etmiştir. Çin yatırımları aracılığıyla Tacikistan’da kazandığı ihaleler 
ve projeleri hayata geçirmek için temel olarak kendi vatandaşlarını işe almıştır. Tacikistan Göç Hizme-
tine göre 2006’da ülkede kayıtlı çalışan Çinli işçilerin sayısı 6 bin kişi iken 2007’de 30 bine ulaşmış-
tır. 2011 itibarıyla bu rakam 82 bini geçmiştir48. Konunun Tacik toplumundaki hassasiyetinden dolayı 
Tacik yetkililer sonraki yıllar için resmî istatistik rakamları açıklamamıştır. Öte yandan Çin Ulusal İs-
tatistik Bürosu 2011-2016 yılları arasında Tacikistan’daki sözleşmeli projelerde çalıştırılması için top-
lam 10179 işçi gönderdiklerini beyan etmiştir. Çin’in istatistiki kaynaklarındaki rakamların sadece ka-
yıtlı nitelikli iş gücünü kapsadığını düşünmek gerekmektedir. Aksi hâlde tarafların kamuyla paylaştığı 
istatistiki rakamların bu denli farklı olmasını başka bir türlü açıklamak zor olacaktır. Münhasıran Çin’in 
gittikçe artan yatırımları ve ülkedeki ekonomik ağırlığını göz önünde bulundurursak, Tacikistan’da ka-
yıtlı ve kayıt dışı çalışan Çinli işçilerin çok fazla olduğunu tahmin etmek mümkündür. Yüz binlerce Ta-
cik’in ailelerinin geçimini sağlamak için yurt dışında çok zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı 
bir ortamda Tacikistan’da on binlerce Çinli işçinin çalıştırılması Tacik toplumunda ciddi bir memnuni-
yetsizliğe yol açmıştır. 
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Duşanbe’nin borç karşılığında Çin’e toprak verme kararı muhalefetteki Tacikistan İslami Uyanış 
Partisi, siyasetçiler, entelektüeller ve halkın geniş kitleleri tarafından eleştirilmiştir49. Yeni sınır anlaş-
ması ve Tacikistan arazilerinin Çinli çiftçilere kiraya verilmesi konusu Tacik kamuoyunun Çin’e bakı-
şında bir kırılma noktası yaratmıştır. Rusya merkezli sosyal medya web sitesi olan Mail.ru’daki “Dün-
yadaki Tacikistanlılar” grubunun üyeleri arasında yapılan bir ankete göre Tacikistanlıların %96’sı Çin 
ile varılan sınır anlaşmasına karşı çıkmıştır50. Oysa Mayıs 2008’de Duşanbe merkezli Şark Araştırma 
Merkezi (ŞAM) tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması Taciklerin yüzde 82’sinin Çin’e olumlu bak-
tığını ortaya koymuştur. Ancak ŞAM müdürü Muzaffar Olimov rakam vermemekle birlikte 2011 yılın-
daki toprak ve tarım anlaşmalarından sonra Tacikistan’da Çin’in bölgedeki politikalarına karşı olanlar 
sayısında bir hayli artış gözlemlediklerini gizlememiştir51. Belirtmek gerekir ki, 2011’den bu yana Ta-
cik kamuoyunun Çin’e veya İYEK Projesi’ne yaklaşımı üzerinde herhangi bir resmî veri paylaşılmamış-
tır. Ancak medyaya yansıyan haberler ve sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar Tacik kamuoyunun 
Çin’e şüpheyle baktığını, Çinlilerin bölgede gittikçe artan varlığını bir tehdit unsuru olarak algıladığı-
nı göstermektedir.

Orta Asya’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Tacikistan’da da Çin yatırımı ve iş adamları zaman za-
man yasal zorluklar, karışık politikalar ve yolsuzluk sorunlarıyla karşılaşmıştır. Ekonomik sorunların 
çözümüne yönelik taraflar arasında şeffaf bir hukuki mekanizma yaratılmadığı için Tacikistan’daki ba-
zı orta ve küçük ölçekli Çinli işletmeler sözleşmede öngörülen haklarını ve yatırımlarını kaybetmiştir52. 
İkili ilişkilerde ortaya çıkan ekonomik uyuşmazlıkların çözümüne yönelik etkili bir yasal mekanizma-
nın bulunmaması, Çin karşıtı algının yayılması, Tacikistan’ın Çin ve Afganistan ile sınırdaş olan Dağ-
lı-Badahşan özerk bölgesi ve diğer vilayetlerinde zaman zaman gündeme gelen istikrarsızlık ve güven-
lik sorunları53 Çinli yatırımcıları ve iş dünyasını zedeleyeceği gibi ilerleyen zamanlarda KY Projesi’nin 
Tacikistan’da sürdürülebilirliği açısından ciddi bir engel oluşturabilir.

3. Kırgızistan-Çin İlişkileri

Bağımsızlıktan bu yana, Çin Kırgızistan’ın en önemli dış ticaret ortaklarından biri olmuştur. Dolay-
sıyla bu ekonomik ilişkiler hem hükûmetlerarası hem kişisel bağlar üzerinden sürekli olarak güçlendiril-
miştir. Bugüne kadar Kırgızistan’da iktidara gelip giden cumhurbaşkanlarının hemen hemen hepsi Çin 
ile iyi ilişkiler taraftarı olmuştur. Bazen bu ilişkiler kişisel ve ticari çıkarları olan yerel oligarklar üze-
rinden yürütülmüştür. Bişkek’in eski belediye başkanı, Narin ilinin eski valisi ve Çin ürünlerinin Orta 
Asya ülkelerine yeniden ihracı ile meşhur olan bölgedeki en büyük perakende pazarı54 Dordoy pazarı-
nın sahibi Askar Salimbekov, Kırgızistan ve Çin arasındaki dostane ilişkilerin gelişmesinde çok büyük 
rol oynamıştır55. 

Kırgızistan 2015’te Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye olmuştur. Kırgız toplumunda AEB üye-
liği Kırgız-Çin ticaretini kısıtlayacağı, “Dordoy” ve “Karasu” gibi toptancı pazarlardaki ticareti söndü-
receği ve enflasyonu tetikleyerek Kırgızistan’daki ekonomik dengeleri olumsuz etkileyeceği doğrultu-
sunda endişeler yaygınlaşmaya başlamıştır56. Bu endişelerin bazıları gerçekleşse de Kırgız-Çin ticareti 
devam etmiştir. 2015’te Çin-Kırgız ticaret hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık bir milyar dolar azalmış, 
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sonraki yılarda ise normalleşmeye başlamıştır. Fakat Kırgızistan AEB’ye katılmakla Orta Asya’da Çin 
mallarının baş ihracatçısı konumunu tehlikeye atmıştır57. Öte yandan, Kırgızistan’ın AEB üyeliği ülkeyi 
Çin’in ekonomik baskısından ve ona mutlak bağımlılıktan az da olsa kurtarmıştır. 

Kırgızistan, AEB üyeliği nedeniyle ortaya çıkan gümrük engellerini aşmak, kendi iç piyasasında ve 
AEB ülkelerinde Çin mallarına olan talebi karşılamak için Çin üretim tesislerinin Kırgızistan’a taşın-
masını teklif etmiştir. 17 Mayıs 2018’de AEB ve Çin arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşma-
sı’nın imzalanmasıyla birlikte Kırgız-Çin ticareti önündeki gümrük sorunları düzenlenmiştir. Kırgızis-
tan Cumhuriyetinin Başbakan Yardımcısı Zamirbek Askarov, Çin’in Kırgızistan’ın uzun yıllar boyunca 
önemli bir yatırım ortağı olduğunu ileri sürmüştür. Askarov’a göre Mayıs 2018 itibarıyla Kırgızis-
tan’da Çin sermayesi ile faaliyet yürüten şirket ve işletmelerin sayısı 400’ü geçmiştir. Askarov, Kırgı-
zistan ve Çin arasında hizmetler, işleme, madencilik ve tarım dâhil olmak üzere birçok sanayi sektö-
ründe aktif iş birliği yapıldığını belirtmiştir58. 

Kırgızistan, bir AEB üyesi olmasına rağmen, kendi ekonomik kalkınmasını sürdürmenin ve çeşit-
li sektörlerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını finanse etmenin bir aracı olarak gördüğü Çin’in KY 
Projesi’ni memnuniyetle karşılamıştır. Çin’in Kırgızistan’daki yatırımı, özellikle Bişkek’in Çin’in KY 
Projesi’ni destekleyeceğini duyurduktan sonra hızlı bir şekilde artmıştır. 2005 yılında Çin’in Kırgızis-
tan’a yaptığı toplam DYY sadece 45 milyon dolar iken bu rakam 2015’in başında 984 milyon dolara 
yükselmiştir. 2016 itibarıyla Çin’in 10’dan fazla ortak yatırım anlaşmasının hayata geçirilmesi için Kır-
gızistan’a verdiği toplam kredi miktarı 1,8 milyar dolara ve sağladığı hibe miktarı 274,4 milyon dola-
ra ulaşmıştır59. 

1990’larda Çin, temel olarak Kırgızistan’ın emlak ve sanayi inşaatında yatırım yaparken, 2005’ten 
sonra altyapı ve enerji sektörü öncelikli yatırım alanları hâline gelmiştir60. Geldiğimiz aşamada Kırgı-
zistan hükûmeti Çin’den gelen yatırımlar aracılığıyla temel olarak ülkesinin ulaştırma, enerji ve tekno-
loji altyapısını geliştirmeye çalışmıştır. İYEK Projesi kapsamında Tacikistan’da enerji projeleri ön plana 
çıktığı hâlde Kırgızistan’da ulaştırma projeleri öncelik kazanmıştır61. Bu yolda enerji sektörü ulaştır-
ma sektörünü izlemiştir. Yapımı planlanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu, ilk aşamasının in-
şası için Çin Eksim Bankasının 400 milyon dolar kredi sağladığı Kuzey-Güney kara yolu Beijing’in 
Kırgızistan’daki en iddialı ulaştırma projelerinden sayılmaktadır. Modernizasyonu için 386 milyon do-
lar harcadığı Bişkek Elektrik Santrali, 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptığı Orta Asya-Çin doğal gaz boru 
hattının D akımının Kırgızistan’dan geçen 215 kilometrelik kısmı Çin’in buradaki en önemli enerji pro-
jeleri olmuştur62. Buna ek olarak, Huawei ve China Telecom gibi Çin teknoloji şirketleri Kırgızistan’ın 
Yeni İpek Yolu’nun “dijital merkezi” olma hedefinin bir parçası olan millî “Taza Koom” (Akıllı Şehir) 
inovasyon programına ortak olmuştur63. Nitekim Çin’in Kırgızistan’a yapmış olduğu yatırımların sek-
tör bazındaki dağılımı da altyapı, enerji ve teknoloji sektörlerinin ön plana çıktığını ortaya koymuştur64. 

En son hesaplamalara göre toplam maliyeti yedi milyar dolar civarında olacağı tahmin edilen Çin-Kır-
gızistan-Özbekistan demir yolu Kırgızistan’da Çin sermayesi ile hayata geçirilecek en önemli projeler-
den biridir65. Fakat bu rakam Kırgızistan’ın 7,2 milyar dolarlık (2017) GSYH’nin yüzde 97’sine eşdeğer 
olduğu için Kırgız hükûmetinin bu projeyi tek başına finanse etmesi mümkün gözükmemektedir. Do-
layısıyla projenin hayata geçirilmesi için Çin’den borç alınacaktır. Çin, kendisine Kırgızistan’ın doğal 
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kaynaklarından yararlanma hakkı verilmesi koşuluyla proje için kredi vermeye hazır olduğunu belirt-
miştir66. Kırgızistan, Çin’in talebi üzerine proje maliyetlerini geri ödemek amacıyla kendi doğal kaynak-
larının bir kısmını Çinli şirketlerin kullanımına sunacağını beyan etmiştir.

Bu proje, ilgili hükûmetlerin onayından geçmiş ve hayata geçirilmesi kararlaştırılmış olsa da Kırgı-
zistanlı uzmanlar arasında tartışma ve eleştirilere sebep olmuştur. Kırgız ekonomistlerine göre Çin-Kır-
gızistan-Özbekistan demir yolu en az 2056’ya kadar Kırgızistan’a net bir gelir sağlamayacak ve dola-
yısıyla gereksiz bir projedir67. Diğer bir tartışma da projede kullanılacak ray genişliğiyle ilgili olmuştur. 
Malum ki, Kırgızistan dâhil eski SSCB coğrafyasındaki tüm demir yollarında 1520 milimetrelik geniş 
raylar kullanılmıştır. Oysa Çin demir yolları 1435 milimetrelik dar raylardan yapılmıştır. Çin-Kırgızis-
tan-Özbekistan demir yolu Çin tarafından finanse edileceği için Çin standartlarına göre yapılacağı öne 
sürülmüştür. Bu ise Kırgız topraklarındaki bu yolun diğer altyapı ve ulaşım araçları için işe yaramaya-
cağı anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle, Kırgızistan bu yoldan ülke içi ulaşımı kolaylaştırmak, 
kuzey-güney, doğu-batı arasında transit ülke olma hedefine ulaşmak için yararlanamayacaktır. Ayrıca, 
yolun dağlık bölgelerden geçeceği düşünülürse, inşaat ve ulaşımın daha pahalıya mâl olacağı anlaşıla-
caktır. Çin ve Orta Asya’yı bağlayan birkaç demir ve kara yolu olduğu hâlde Çin’in bu maliyetli proje-
ye neden ihtiyaç duyduğu başka bir eleştiri konusu olmuştur. Bir Kırgız siyasi analisti, bu projeyi Çin’in 
genişlemeci politikasının bir parçası olarak nitelendirmiştir68. Rus uzman Alexander Sobyanin’e gö-
re Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu jeostratejik riskler taşımaktadır. Ona göre Bişkek, demir yo-
lunun yapımında Çin standardını kabul ederse, o zaman Çin ordusunun bölgeye erişimi otomatik ola-
rak sağlanmış olacaktır. Bu durum Kırgız-Çin ilişkilerinin sınırlarını aşarak Orta Asya’nın ve Rusya’nın 
bölgedeki çıkarlarını ve ulusal güvenliğini tehlike altına sokacaktır69. 

Öte yandan İYEK çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan bu ve diğer projeler Kırgızistan’ı eko-
nomik ve finansal açıdan Çin’e daha da bağımlı hâle getirecektir. Bu durum ilerleyen zamanlarda ül-
ke egemenliğini ve bağımsız karar alma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Nitekim Kırgızistan’ın 
Çin’e olan borcu Şubat 2018 itibariyle 1,7 milyar dolara veya toplam dış borcunun (3,8 milyar dolar) 
yüzde 44’üne ulaşmıştır70. Kırgızistan aynı zamanda Çin’in KY Projesi kapsamındaki kredi hattından 
toplam 4,5 milyar dolar borçlanmıştır71. Uluslararası ekonomik kuruluşlar ve uzmanlar Kırgızistan’ı KY 
Projesi kapsamında aşırı borçlanma tehlikesi altında olan dünyadaki sekiz ülkeden biri olarak nitelen-
dirmiştir72. 

Çin’in Kırgızistan’daki artan yatırımları Beijing’in jeopolitik çıkarlarına hizmet etmiştir. 6 Haziran 
2018’de Kırgızistan ve Çin kapsamlı stratejik ortaklık (comprehensive strategic partnership) anlaşma-
sını imzalayarak ikili ve KY, ŞİÖ, BM çerçevesindeki çok taraflı ilişkilerini yeni aşamaya taşımıştır. 

Bu anlaşmayla Bişkek, Beijing’in “Tek Çin” politikasını destekleyeceğini, “üç kötü güç” olarak ad-
landırılan terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılığa karşı ortak mücadele etmek amacıyla güvenlik iş birliği-
ni sürdüreceğini yenilemiştir. Her iki taraf da diğerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğü-
ne zarar veren herhangi bir birliğe veya gruba katılmayacaklarını ve bu tür anlaşmaları üçüncü bir ülke 
ile imzalamayacaklarını ifade etmiştir. Taraflar, üçüncü bir ülkenin, kuruluşların, grupların veya kişile-
rin, kendi ülke topraklarında diğer ülkenin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan 
faaliyetler yürütmesine izin vermeyeceğini beyan etmiştir73. Taraflar ikili, çok taraflı ticaret ve ekono-
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mik iş birliği projelerini desteklemeyi, kara yolları ve demir yolları, enerji, fiber-optik iletişim hatları ve 
madencilik endüstrisi de dâhil olmak üzere iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliği alanlarını genişletme-
yi kararlaştırmışlardır74. 

Laruelle ve Peyrouse’ye göre Beijing “Kırgızistan’ı esas olarak Çin ürünlerinin yeniden ihracatıyla 
ayakta kalabilen, Çin’e bağımlı bir ekonomiye dönüştürmüştür”75. Çin-Kırgız sınır ticaretinde ve hatta 
Kırgızistan’daki toptancı pazarlarda da Çinlilerin mevki ve etkisinin artması yerel halk arasında Sinofo-
biyanın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Kırgızistan’da sayıları gittikçe artan Çinlilerin varlığı toplum-
da huzursuzluk yaratmış ve Çin karşıtı görüşleri hükûmet vekilleri de dâhil olmak üzere körüklemiştir. 
Kırgızistan Adalet Bakanlığına göre 2012’de Kırgızistan’da 90 bin Çinli yasa dışı olarak yaşamıştır. Ay-
rıca, her sene 10 bin Çinli yasal olarak Kırgızistan’a giriş yapmıştır76. Adalet Bakanı Almambet Şaşma-
matov, 6 Mart 2012’de Parlamento komisyonunun bir toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinde bulu-
nan yasa dışı Çinlileri “ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit” olarak nitelendirmiştir77. 

2015 yılında Kırgızistan’da kayıtlı çalışan yabancıların 9848’inin, bir başka deyişle %80’inin Çin 
vatandaşı olduğu bildirilmiştir78. Son yıllarda Kırgızistan’da yasa dışı yollarla bulunan Çinlilerin sayı-
sı hakkında net bir bilgi açıklanmamakla birlikte ülkedeki kayıtlı Çinli vatandaşların çoğunluğunu işçi-
lerin, tüccarların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bilinmektedir. Ancak Kırgızistan’da Çin kar-
şıtı duyarlılık artarak devam etmektedir. Son yıllarda ülkedeki Çinli şirketler tarafından işletilen altın 
madenleri ve diğer projelere iş ve çevre standartları ile ilgili gerekçeler bahane edilerek protesto ve sal-
dırılar düzenlenmiştir79. Bunun sonucunda birkaç Çinli şirketin faaliyetinde kesintiler ve zorluklar mey-
dana gelmiştir. Beijing, Çin şirketlerinin altın işleme tesislerinin protestocular tarafından yakılmasından 
sonra Bişkek’ten Kırgızistan’daki Çinli yatırımcıların korunmasını talep etmiştir80. 

4. Özbekistan-Çin İlişkileri

Özbekistan, Kerimov döneminde bölgesel bütünleşme projeleriyle yeterince ilgilenmediği için çok 
önemli fırsatları kaçırmıştır. Örneğin, Özbekistan menfaatleriyle belli bir noktaya kadar uyumlu olma-
sına rağmen Çin’in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Projesi’yle aktif bir şekilde ilgilenilmediğinden dolayı 
mezkûr projenin ana hatları Özbekistan’ı atlayarak kuzeyden Kazakistan ve Rusya, güneyden Pakistan 
ve Orta Doğu hudutlarından geçecek bir şekilde tasarlanmıştır. Eski İpek Yolu’nun ana hattı şimdiki Öz-
bekistan üzerinden geçtiğini göz önünde bulundurursak, günümüzde İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Pro-
jesi aracılığıyla yeniden canlandırılmaya çalışılan uluslararası iletişim, etkileşim ve ticaret yolunun ku-
zeye ve güneye yönelmesi Kerimov döneminde Özbekistan’ın tarihî öneme haiz fırsatları kaçırdığının 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ancak 1991’den bu yana Özbekistan-Çin ilişkileri sürekli gelişmektedir81. 2012’de taraflar ikili iliş-
kilerini stratejik ortaklık düzeyine taşımış82, 2017’de ise kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha da 
derinleştirmeyi öngören ortak beyannameyi ilan etmiştir83. Beyannameye göre taraflar birbirlerinin 
egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini, Özbek tarafı, Çin 
hükûmetinin Çin’i temsil eden yegâne meşru hükûmet olduğunu, Tayvan ve Tibet’in Çin topraklarının 
ayrılmaz bir parçası olduğunu ve “Tek Çin” politikasına destek vereceğini teyit etmiştir. Buna karşılık 
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Çin hükûmeti Özbekistan’a ikili ve çok yönlü platformlarda siyasi, ekonomik, askerî, güvenlik, teknik 
destek ve yardımlarını sürdüreceğini, ar-ge, eğitim, sağlık, spor, turizm ve kültürel alanlarda iş birliğini 
derinleştireceğini belirtmiştir. Beyannamenin kabul edildiği törende Özbekistan ve Çin arasında toplam 
değeri 23 milyar dolara denk gelen yüzü aşkın ikili iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

Özbekistan, stratejik düzeydeki iyi ilişkiler ışığında Çin’in İYEK Projesi’ni desteklemiştir. 14-15 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Pekin’de düzenlenen “Tek Kuşak Tek Yol” forumuna katılan Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan’ın proje hakkındaki resmî tutumunu şu şekilde ifa-
de etmiştir: “İnanıyorum ki, dünya nüfusunun yüzde altmışını kapsayacak bir şekilde tasarlanan bu de-
vasa proje barış, refah ve gelişmeyi temin ederek, ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu pekiştirecek ve 
iş birliğini sağlamaya hizmet edecektir”84. Mirziyoyev, KY Projesi kapsamında Özbekistan’ın bir geçiş 
ülkesinden daha fazlası olmayı hedeflediğini ve kendine özgü bir merkez olarak gelişmeyi umduğunu 
ortaya koymuştur. Buna ek olarak, Mirziyoyev KY Girişimi’nin bölgesel kalkınmayı tetikleyecek belli 
başlı projeler ve teşebbüsler ile zenginleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu teklifleri ileri sürmüştür:

1. Doğal kaynaklar ve üretici insan gücü zengin olan Orta Asya’da transport, ticaret, sermaye, enerji 
ve ileri teknoloji alanlarında devasa projeleri hayata geçirmek;

2. Orta Asya’yı Çin ve Rusya üzerinden Güney Asya, Doğu Asya ve Avrupa ülkelerindeki pazarlar-
la bağlayacak transport yolları ve lojistik merkezlerinin kuruluşu ile ilgili iş birliğini öngören müttehit 
projeleri hazırlamak.

3. Çin-Kırgızistan-Özbekistan ve Afganistan demir yolunu “Tek Kuşak Tek Yol” Projesi’nin geniş 
ağlı transport koridoruyla birleştirerek, Pakistan ve İran limanları üzerinden Hint Okyanusu’na açılmak.

4. Yüksek teknolojiler alanında ortak projelerin hayata geçirilmesine önem verilmesini, birleşik sa-
nayi parklarının, bilimsel inovasyon kümelerinin ve serbest ekonomik bölgelerinin teşkil edilmesini 
önemsemek. 

5. “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” teşebbüsünün başarıyla hayata geçirilmesi için gereken iş birliği-
nin net “yol haritasını” ve uygulanabilir projeleri belirlemek amacıyla bölgelerarası düzeyde iş dünyası, 
iş adamları arasındaki mülakatı teşvik etmek ve desteklemek85. 

Özbekistan-Çin enerji sektöründe de yoğun bir iş birliği içindedir. Aynı zamanda Özbekistan Çin’in 
doğal gaz tedarikçilerinden biridir. Orta Asya-Çin doğal gaz boru hattının (CACGP) tüm hatları (A, B, 
C, D) Özbekistan topraklarından geçmektedir. Çin enerji şirketi CNPC, hâlihazırda inşaatı devam eden 
D hattının Özbekistan’daki 200 kilometrelik kısmı için 800 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuş-
tur86. 

Özbekistan ülke içi ulaşım altyapılarını geliştirmek ve yenilerini inşa etmek için Çin yatırımlarından 
yararlanmıştır. Bu kapsamda Haziran 2016’da Taşkent ve Fergana Vadisi’ni birbirine bağlayan uzunlu-
ğu 123,1 kilometrelik Angren-Pop Demir Yolu ve 19,2 kilometrelik Kamçık Geçidi (Qamchiq dovoni) 
Tüneli Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping tara-
fından hizmete açılmıştır. Böylece Özbekistan’ın tüm vilayetleri arasında demir yolu bağlantısı sağlan-
mıştır. Toplam değeri 1 milyar 635 milyon dolar olan projenin büyük bir kısmı Çin tarafından finanse 
edilmiştir87. 



48

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

Yakın zamana kadar Çin-Özbekistan arasındaki ulaşım Kazakistan üzerinden sağlanmıştır. Fakat bu 
yol uzak olduğu için ulaşım maliyetleri yüksek olmuştur. Dolaysıya taraflar birbirleriyle daha yakın yol-
lar üzerinden ulaşımı sağlamayı hedeflemiştir. Özbekistan’ın birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
1996’da Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesini ileri sürmüştür. Geçiş güzergâhları, kullanı-
lacak ray türü ve finansman konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle projenin hayata geçirilmesi konu-
sunda uzun yıllar boyunca mutabakat sağlanamamıştır. Ancak 2018’de Çin-Kırgızistan-Özbekistan de-
mir yolunun inşaatı konusunda prensipte anlaşılmış, detaylar üzerinde müzakereler sürdürülmüştür88. 
Bu proje Taşkent-Beijing arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla birlikte Rusya’yı baypas ederek Özbekis-
tan’ı Çin-Avrupa, Çin-Orta Doğu, Çin-Güney Asya arasındaki güvenli ve en kısa stratejik yol üzerinde-
ki transit güzergâh konumuna getirecektir. Proje, Çin ürünlerinin Basra Körfezi ve AB ülkelerine tesli-
matı süresini kısaltmayı amaçlamaktadır. Proje, Doğu Asya’dan Orta Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine 
ulaşımı yaklaşık 900 kilometreye kısaltacak ve malların teslimat süresini 7-8 güne azaltılacaktır. Bu 
avantajların yanı sıra Çin, Orta Asya uzmanı Bruce Pannier’e göre proje aracılığıyla Özbekistan’ın do-
ğal kaynaklarına kolayca ulaşmayı hedeflemiştir89. Son olarak, denize kıyısı olmayan Özbekistan, proje 
üzerinden aynı anda Çin, Pakistan ve Türkiye deniz limanlarına ulaşma olanağını elde etmiş olacaktır. 

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşaatı üzerindeki müzakereler devam ederken, 25 Şubat 
2018’de Çin-Kırgızistan-Özbekistan kara yolu resmî olarak hizmete açılmıştır. 950 kilometrelik otoyol 
Kuzeybatı Çin’in Sincan Uygur Otonom Bölgesi’ndeki Kaşgar’dan başlamakta, Güney Kırgızistan’da 
Oş’tan geçmekte ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te sona ermektedir. Otoyol, Özbekistan ile Çin ara-
sındaki nakliye süresini sekiz günden iki güne indirmiştir. Özbekistan hükûmetine göre yeni otoyol ulaş-
tırma harcamalarında yıllık ortalama 2,5 milyon dolar tasarruf ve bir milyondan fazla iş imkânı sağla-
yacaktır90. 

Aynı zamanda Özbekistan’da Çin sermayesi ile faaliyet yürüten 700’ü aşkın şirket ve firma kayde-
dilmiştir. Son yıllarda Çin’in Özbekistan’a yapmış olduğu yatırım 7,8 milyar dolara ulaşmış, 2016 veri-
lerine göre karşılıklı ticaret hacmi ise 4,2 milyar doları aşmıştır. Son üç yıldır Çin Özbekistan’ın en bü-
yük dış ticaret ortağı konumundadır91. Özbekistan Âli Meclis Senatosu Başkanının birinci yardımcısı 
Sadık Sefayev’in tabiriyle söylemek gerekirse, “Çin Özbekistan’ın zaman/vakit sınavından geçen gü-
venli ortağı” sayılır92. 

Sefayev’e göre Haziran 2017’de Astana’da gerçekleştirilen ŞİÖ’nün toplantısında Özbekistan tara-
fı KY Projesi’ne katılan (özellikle Orta Asya) ülkelerin ulaşım yönetim sistemlerini birleştirerek, bü-
tünleşik ulaşım yönetim sistemini hayata geçirme teklifini ileri sürmüştür. ŞİÖ üye ülkeleri tarafından 
desteklenen bu teşebbüs Asya, Orta Asya, Rusya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki yük akımını düzen-
leyen ulusal yasa, uluslararası anlaşmalar ve normatif belgeleri uyumlaştırmış, gümrük prosedürlerini 
kolaylaştırmış, teknik standartları uyumlu hâle getirmiş, transport akımını kontrol eden yegâne bilgisa-
yar sisteminin oluşturulması yoluyla uluslararası yük taşımacılığını kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi ön-
görmüştür93. 

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı huzurundaki Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Ens-
titüsünün araştırma görevlisi Abbas Babahanov, KY Projesi’ni Orta Asya ülkelerinin dünya pazarlarına 
çıkış yollarını çeşitlendirmek, millî ekonomileri yenilemek ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştir-
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mek için büyük bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Ona göre KY Projesi tüm menfaattar taraflar arasın-
da güçlü ilişkileri geliştirmek amacıyla iş birliği platformu rolünü oynayacaktır. Araştırmacı, iş birliği 
içinde altyapının geliştirilmesine ve yeni sanayi merkezlerinin kuruluşuna öncelik tanınmasının önemi-
ne değinmiştir. Babahanov, bu anlamda 2013’te teşkil edilen “Cizzah” serbest ekonomik bölgesinin im-
kânlarının ve özellikle orada üretilen katma değerli ürünlerin ülke ekonomisine sağlayacağı faydaların 
iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir94. Anvar Arabov, KY Projesi’nin sunacağı fırsatlardan 
yararlanarak Özbekistan’ın denize açılabileceğini, ihracat ürünleri için yeni pazarlara ulaşabileceğini, 
ekonomiye doğrudan yabancı yatırım çekerek kendi lojistik imkânları doğrultusunda daha fazlasını ya-
pabileceğini vurgulamıştır95. 

Özbekistan kamuoyunun Çin’in KY Projesi’ne yaklaşımı hakkında herhangi bir resmî veri açıklan-
mamıştır. Yerel ve uluslararası medya, araştırma kuruluşlarının kamuya açık veri tabanlarında da bu 
konuda kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak Nisan-Haziran 2018’de yazarın doktora te-
zi çerçevesinde internet üzerinden Özbekistanlılar arsında konuyla ilgili düzenlediği anket sonucun-
da, katılımcıların çoğunluğunun ülkelerinin KY Projesi’ne iştirakini destekledikleri görülmüştür. 16-72 
yaş dilimi aralığında, farklı eğitim, meslek ve gelir düzeylerine sahip olan ve Özbekistan’ın tüm illerin-
den toplam 605 Özbekistanlının katıldığı ankete göre katılımcıların yüzde 77,8’i ülkelerinin KY Proje-
si’ne katılımını desteklemiştir. Yüzde 14,4’ü Özbekistan’ın KY Projesi’ne katılmaması gerektiğini, yüz-
de 7,6’sı bu konuda kararsız olduklarını belirtmiştir. Özbekistan’daki sosyo-politik durumu göz önünde 
bulundurarak ankete katılanların ilgili sorulara cevap verirken hükûmetin resmî pozisyonunu dikkate al-
dıklarını tahmin etmek mümkündür.

5. Türkmenistan-Çin İlişkileri

Türkmenistan bağımsızlığa kavuştuktan bu yana uluslararası arenada “daimî tarafsız” ülke olarak 
varlığını sürdürmektedir. Dolaysıyla Aşkabat son 27 yıldır Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) hariç 
hiçbir bölgesel iş birliği projesine veya askerî örgüte resmî üye olmamıştır96. Dünyadan kendini izole 
eden Türkmenistan, Orta Asya ve diğer ülkelerle karşılıklı ilişkilerini temel olarak ikili ilişkiler üzerin-
den yürütmüştür. 2013’te Türkmenistan, Çin ile ikili ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine taşımış olsa 
da KY Projesi kapsamındaki mutabakat zaptını imzalamamıştır. Türkmenistan aynı zamanda ŞİÖ’ye ve 
Çin’in başını çektiği Asya Altyapı Yatırım Bankasına da (kurucu üye olarak) katılmamıştır.

Aşkabat KY Projesi’ni ikili ilişkiler çerçevesinde desteklemiştir. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
bangulu Berdimuhamedov 2017’de Çin’e gerçekleştirdiği resmî ziyareti sırasında Çin’in KY Projesi 
kapsamında doğal gaz, temiz enerji, üretim kapasitesi ve ulaşım altyapısı gibi alanlarda iş birliğini ge-
liştirmekten yana olduğunu belirtmiştir97. 

Çin, Türkmenistan’ın en büyük dış ticaret ortağı konumundadır. 2017’de Türkmenistan-Çin ticaret 
hacmi 6,9 milyar doları aşmıştır. Bu ticaret esas olarak Türkmenistan’ın Çin’e doğal gaz ihracatı üzeri-
ne kuruludur. 2009’da hizmete başlayan 1833 kilometre uzunluğundaki Çin-Orta Asya doğal gaz boru 
hattının yapımı devam eden D akımı hizmete girdiğinde A, B, C, D hatlarının toplam yıllık gaz taşıma 
kapasitesi 70 milyar metreküpe ulaşmış olacaktır98. Kasım 2017’ye kadar mevcut hatlar (A, B, C) üze-
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rinden toplam 200 milyar metreküp Türkmen ve Özbek doğal gazı Çin’e ihraç edilmiştir99. Bu gaz başta 
Hong Kong Özel İdari Bölgesi olmak üzere 27 Çin eyaletinde yaşayan 400 milyon Çinliye yakıt olarak 
dağıtılmıştır100. Ancak doğal gaz ihracatına dayalı ekonomiye sahip olan Türkmenistan önce Rusya’ya, 
şimdi de Çin’e bağımlı hâle gelmiştir. Dolaysıyla Aşkabat enerji ihracatı pazarlarını çeşitlendirme ara-
yışına girmiştir.

Türkmenistan Kazakistan üzerinden demir yolu aracılığıyla Çin’e bağlanmıştır. Buna ek olarak Aş-
kabat, KY Projesi’ne dâhil edilen Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı projesine katılabilece-
ğini belirtmiştir101. Ayrıca Çin, İYEK Projesi kapsamında Orta Asya üzerinden Avrupa ve Güney Asya 
pazarlarına ulaşma stratejisinin bir parçası olabileceğini düşündüğü, yapımı devam eden 635 kilometre-
lik Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demir yolu projesine sonraki aşamalarda katılma isteğini bildir-
miştir102. Aşkabat, 2018’de hizmete açılan 1,5 milyar dolar değerindeki Türkmenbaşı Limanı’nı Hazar 
Denizi üzerinden Avrupa ve Asya’yı birleştiren bölgesel bir lojistik merkez hâline getirme çabası için-
dedir103. Dolaysıya yıllık 25-26 milyon ton kargo taşıma kapasitesine sahip olan bu liman Çin’in İYEK 
Projesi’nin hedeflerine ulaşması yolunda önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç

Çin, İYEK Projesi kapsamında Orta Asya ile başından beri iyi olan ekonomik, diplomatik ve kültü-
rel ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Uzak vadeli devasa kredileri, enerji, altyapı ve ticaret pro-
jeleri için yaptığı milyar dolarlık yatırımlar ve ikili anlaşmalar aracılığıyla bölgenin en büyük yabancı 
yatırımcısı ve dış ticaret ortağı konumuna gelmiştir. Dolaysıya Orta Asya Çin’in “ekonomik arka bah-
çesine” dönüşmektedir.

Çin’in KY Projesi, Rusya ve ABD’nin ilgili projeleriyle rekabet hâlinde olsa da pragmatik ve çok es-
nek bir yapıya dönüşmüştür. Çin bu teşebbüsünü öncelikle küresel ve bölgesel güçlerin tecrübesini, il-
gili ülkelerin menfaatlerini, hassasiyetlerini dikkate alarak, onlarla dolaylı ve doğrudan bir çatışmaya 
girmemek üzere tasarlamış ve uygulama esnasında da buna dikkat etmiştir. Örnek vermek gerekirse, ilk 
başta İYEK Projesi’nin kan damarları olan ana transit koridorlarından biri Rusya’yı baypas edecek bir 
şekilde tasarlanmış, sonradan Rusların tepkisi üzerine değiştirilmiştir. 2015’te Moskova’nın talebi üze-
rine AEB ve KY projeleri resmî olarak birbirine uyumlaştırılmış ve önceden belirlenen sınırlı iş birliği 
alanları çerçevesinde bağlanmıştır. 2016’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Çin’e 
resmî ziyareti sırasında Kazak millî kalkınma projesi- “Nurlu Yol” ve İYEK Projesi arasında iş birliği 
anlaşması imzalanmıştır104. Beijing yönetimi Orta Asya ve Güney Asya’yı birbirine bağlayacağı düşü-
nülen altyapı ve enerji projeleri kapsamında kendisinin KY Projesi ve ABD’nin Yeni İpek Yolu Projesi 
arasında iş birliğine gitmiştir. 

Çin, Avrasya ve Afrika’da yeni bir kapsayıcı altyapı ağı oluşturmaya çalışıyor gibi görünse de esas 
amacın Çin-merkezli yeni bir dünya düzenini şekillendirmek olduğunu tahmin etmek mümkündür. Nite-
kim tarih boyunca tüm “yeni düzenler” altyapıyla başlamıştır. Orta Asya bu küresel ağ ve “düzen” kap-
samında kilit bir transit güzergâh ve ham madde kaynağı rolünü üstlenmiştir. Bu çerçevede Çin, mevcut 
ve yeni kara, demir ve hava yollarıyla Orta Asya üzerinden Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğu’ya ulaş-
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mayı hedeflemiştir. Bu amaçla Çin desteğiyle mevcut kara ve demir yolları tamir edilmiş, tüneller açıl-
mış, Bati Çin-Batı Avrupa kara ve demir yolu transit koridoru, Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yo-
lu, Karadeniz’in Kazakistan kıyısındaki Aktau limanı, Türkmenistan kıyısındaki Türkmenbaşı Limanı 
kurulmuştur. Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu ve Orta Asya-Çin doğal gaz boru hattının D akımı-
nın inşasına devam edilmiştir.

Orta Asya’dan Çin’e ham madde ihracatı İYEK Projesi kapsamındaki ekonomik ilişkilerin önemli 
bir boyutunu teşkil etmiştir. Kazakistan petrol, gaz ve uranyum, Türkmenistan gaz, Özbekistan gaz ve 
pamuk ihracatının büyük bir kısmını Çin’e yönlendirmiştir. Kırgızistan ve Tacikistan Çin’e olan borcu-
nu kendi topraklarındaki altın ve diğer değerli madenlerin işletme hukukunu Çinli şirketlere devrederek 
ödemiştir. Bu da yetmemiş Tacikistan borcunun bir kısmının silinmesi karşılığında topraklarının yakla-
şık yüzde birini Çin’e vermek zorunda kalmıştır. 

Çin için Orta Asya’da ekonomik genişleme, ABD ve Rusya’nın bölgede artan etkisini azaltmanın 
anahtarı olmuştur. Üstelik bölgesel otoriter yönetimler iç işlerine karışmadığı sürece Çin ile güçlü eko-
nomik ilişkileri sürdürmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle, Rus ve Amerikan projelerinin vaat edilen fay-
daları, Orta Asya ülkelerini Çin’den gelen geniş ekonomik ve ticari fırsatlara sırt çevirmeye teşvik ede-
memiştir. 

Çin’in Orta Asya’nın enerji piyasasına girişi, ülkenin güvenliği ve ekonomik büyümesine yeni bir 
boyut kazandırmaktadır. Dolaysıyla Orta Asya’da Çin’in başlıca öncelikleri Sincan Uygur Özerk Bölge-
si ve Afganistan sınırındaki güvenlik durumunu kontrol altında tutmak, petrol ve doğal gaz boru hatla-
rının güvenliğini sağlamak ve daha fazla kaynağa erişerek bölgedeki ekonomik çıkarlarına yönelik teh-
ditleri Orta Asya ülkelerini kendi yanına çekerek ortadan kaldırmak şeklinde sıralayabiliriz.

Çin, Kuşak ve Yol Projesi aracılığıyla Orta Asya ülkeleriyle güçlü ekonomik ilişkiler geliştirmiş ve 
bu ülkelerin kendisine olan ekonomik ve finansal bağımlılığını artırmıştır. Tüm ŞİÖ ülkeleri KY Projesi 
güzergâhlarında yer aldığından, bu örgüt Çin’in başını çektiği Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla birlikte 
KY Projesi’nin siyasi ve ekonomik uygulama araçlarından biri olarak kullanılmıştır. Çin elindeki eko-
nomik ve finansal enstrümanları kullanarak bölge ülkelerinin çıkarlarının kendi çıkarlarıyla uyumlaş-
tırılmasını sağlamış, hassas konularda Çin’in, Orta Asya hükûmetleri düzeyinde veya onlara bağlı olan 
resmî medya kuruluşları tarafından eleştirilmesini dolaylı bir şekilde engellemiştir. Beijing, “Tek Çin” 
siyaseti konusunda Orta Asya ülkelerinin desteğini alarak jeostratejik çıkarlarına ulaşmak için elindeki 
ekonomik avantajları kullanmıştır.

İYEK Projesi’nin Orta Asya’daki başarılı performansına rağmen, bölgesel güvenliğin bozulması, 
olası ekonomik kriz, otoriter rejimlerin daha demokratik olanlarla değişimi, Çinli firmaların kötü yö-
netimi ve suiistimalleri105, Çin karşıtı hareketlerin artması Çin etkisinin bölgede daha da genişlemesini 
engelleyebilir ve Çin-Orta Asya ilişkilerine meydan okuyabilecek potansiyel riskler doğurabilir. Ayrıca 
Çin’in, KY Projesi’nin diğer ülkeleriyle ilgili davranışları da beklenen sonucu etkileyebilir. 

Son olarak, Orta Asya ülkeleri bölgede büyüyen Çin varlığının ekonomik dinamizminden ve jeost-
ratejik etkisinden maksimum derecede istifade etmeye çalışmakla birlikte Çin’in potansiyel demogra-
fik ve kültürel nüfuzundan derin endişe duymuştur106. Çin faktörü, genelde Orta Asya ülkelerinin tama-
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mı, özelde Çin’e sınırdaş Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan için her zaman bir büyük fırsat ve tehdit 
unsuru olarak algılanmıştır. Dolaysıyla bölge ülkelerinin Çin’le münasebeti kendi ekonomik-siyasi, je-
opolitik çıkarları ve “tehlikeli” bir komşuya gösterilmesi gereken itibar zaruretinin dengesine dayan-
maktadır.
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daki konumunu güçlendirmeye çalışmıştır. Detaylı bilgi için bakınız: Beech H., 2018, We Cannot Afford This: Malaysia 

Pushes Back Against China’s Vision. The New York Times, 20 August, https://www.nytimes.com/2018/08/20/world/asia/

china-malaysia.html (Erişim Tarihi 23.08.2018) 

106 Peyrouse S., 2016, Discussing China: Sinophilia and Sinophobia in Central Asia. Journal of Eurasian Studies, 7, s. 

https://www.nytimes.com/2018/08/20/world/asia/china-malaysia.html
https://www.nytimes.com/2018/08/20/world/asia/china-malaysia.html


63

Kuşak Yol Projesi ve Yeniden Gelişen  
İran-Çin Ekonomik Ortaklığı*

Figen Aydın**

Özet

Çin’in 2013 yılında açıkladığı Kuşak Yol Projesi, kara güzergâhında Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını ekonomik bir 

çember içerisine almaktadır. Projenin deniz güzergâhı olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ise Güney Çin Denizi’ni Bas-

ra, Umman Körfezleri ve Güney Avrupa’nın limanları ile bir araya getirmektedir. Tarihî İpek Yolu’nda olduğu gibi Ku-

şak Yol’da da ana güzergâh üzerinde konumlanan İran hem karadan hem de denizden projenin paydaşı olabilen nadir 

ülkeler arasında yer almaktadır. Projenin ekonomi, siyaset ve güvenlik başlıklarında Tahran’ı etkileyeceğine şüphe bu-

lunmamaktadır. Bu nedenle İran’ın jeopolitik konumunun ve projenin jeostratejik mantığının gereğince değerlendir-

mede bulması, İran’ın Asya ile yakınlaşmasının nedenlerinin doğru anlaşılabilmesi bakımından da önem arz etmekte-

dir. Bu makalede Kuşak Yol kapsamında jeopolitik bağlantılarla kurularak yeniden gelişen İran-Çin ekonomik ortaklığı 

incelenmektedir. Batı’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticaretini geliştiremeyen İran, jeopolitiği saye-

sinde Asya ile bağlantılarını güçlendirerek hem siyasi hem de ekonomik çıkar elde etmek istemektedir. Bununla birlik-

te ihtiyacı olan dış yatırımları da Çin projesi sayesinde elde edecek olan Tahran, Pekin ortaklığı ile bölgesel liderlikte 

bir adım öne çıkabilecektir. Çin ise “asrın projesi” olarak ilan ettiği girişiminde İran’a eski ve sadık bir müttefik gö-

zü ile bakmaktadır. Kuşak Yol’un güney güzergâhını teşkil eden İran, Çin için çok değerli olan jeoekonomik kaynak-

lara sahip olarak jeopolitik bağlantıların kavşağında konumlanmaktadır. Bu hâliyle Kuşak Yol’un Orta Doğu bağlantı-

sı İran sayesinde kurulmaktadır. Çıkarlar çerçevesinde geliştirilen Tahran-Pekin stratejik ortaklığının Orta Doğu adına 

yeni bir sürecin başlangıcı olacağı ve bölgenin sofistike yapısını yeni bir güç geçişinin/çekişmesinin beklediği de de-

ğerlendirme bulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kuşak Yol, İran, Çin, Jeopolitik, Orta Doğu 
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1. “Asrın Projesi” Kuşak Yol

1978 yılında dünyaya açılmaya başlayan Çin, hızlı kalkınma sürecinin sonunda dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisi konumuna yükselmiş ve küresel ekonominin en önemli aktörlerinden biri hâline gel-
miştir. Bu hâliyle Çin, dünya sisteminin hâkim gücü ABD’nin de rakibi konumundadır. Egemen güce 
en yakın büyük güç olarak Çin, sınırları içindeki bölgelerde yoğun ekonomik programlar uygulayarak 
önemli bir güç temeli inşa etmiştir. Bu esnad a Çin, yakın çevresindeki orta büyüklükte güçler üzerin-
de nüfuzunu arttırmakta, büyük güçler arasındaki müttefiklikleriyle ilişkilerini pekiştirmekte ve Asya 
Kıtası etrafında ittifaklar kurarak egemen güçle rekabetini kolaylaştıracak iş birliklerine yönelmektedir.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmayı başaran Çin hükûmeti, küreselleşmenin kesintiye uğraya-
cağı tartışmalarının ortasında yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Zira Çin ekonomisinin ritimle 
ilerleyişi kaynaklara karşı sürekli olarak duyulan ihtiyacın karşılanabilmesi ile mümkündür.1 Bunun için 
de bölgesel ekonomik bütünleşme ve bölge hükûmetleri üzerinde otorite tesisi gerekmektedir. Bu doğ-
rultuda Çin’in aşması gereken birincil engel ulaştırma dar boğazıdır.2 Bu nedenle söz konusu ihtiyaçla-
ra cevap veren politikaların gerekliliği vurgulanmaktadır.3

Pekin yollar, demir yolları, limanlar, hava limanları, boru hatları, rafineriler, köprüler ve tünel bi-
naları inşa etmiştir ve tüm projelerini rekor sürelerde tamamlamıştır. Bölgeselleşmeyi aşmak adına ba-
samakları adım adım ancak oldukça sağlam çıkması, Çin’in, hızlı yükselişinin benzersizliğini ortaya 
koymaktadır. Söz konusu yükseliş, kimi uzmanlara göre egemen güç olmak adına güç geçişi teorisinin 
pratiğe dökülüşünü göstermektedir.

Bununla birlikte Çin, “başka bir kutup olmak adına en muhtemel aday” olduğu için ABD’nin hâkim 
olduğu tek kutuplu bir dünyaya değil çok kutuplu bir dünyaya ilgi duymaktadır. Tek kutuplu sistemin 
sona geldiğini ifade eden öngörüler sadece küresel güçlerin zayıflaması anlamına gelmemekte aynı za-
manda, gelişmekte olan ülkelerin ortaklara dönüştürülmesi niyetlerine de işaret etmektedir. Öngörüleri 
göz ardı etmeyen Çin’in hissettiği boşluğu doldurmaya niyetlendiği düşünülmektedir.

Çin, İpek Yolu’nun tarihsel mahkûmiyetini kırarak 2013 senesinde Kuşak Yol Projesi’ni uygulama-
ya başlamıştır. Canlandırılan Tarihî İpek Yolu’nda, ticaret yolları boyunca Asya’yı Avrupa ve sonrasın-
da Orta Doğu uzantılı olarak Afrika ile bağlayan bir ticaret ve altyapı ağı kurulması amaçlanmaktadır. 
Çin hükûmetinin dış politikada en önemli inisiyatif olarak addettiği ve hükûmet gündeminden düşürül-
meyen bu proje Tarihî İpek Yolu ticaret hattının tarihin tozlu sayfalarından gün yüzüne çıkmasının yanı 
sıra başka anlamlarıyla da dikkat çekmektedir.

Projenin tasarımında Tarihî İpek Yolu’nun rotalarından ve işlevinden esinlenilmiştir. Ancak Çin, pro-
jesini yalnızca saf ekonomik bir mantığa değil tam anlamıyla jeoekonomi odaklı bir temele yaslamakta-
dır. Kara ve deniz olarak iki ana kol üzerinden rotası çizilen proje, muhtelif ulaşım güzergâhlarını takip 

1 Sárvári, B., Szeidovitz, A. (2016). “The Political Economics of the New Silk Road”. Baltic Journal of European Studies, 
6(1), 3-27.

2 Zimmerman, T., (2015). “The New Silk Roads: China, the U.S., and the Future of Central Asia”. New York Universty Center 
on International Cooperation.

3 (Sárvári & Szeidovitz, 2016, s. 5)
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etmektedir. Çin, gelinen sürece kadar dünyanın her kıtasından pek çok ülkeyi kendisine ortak yapmayı 
başarmış bilhassa büyük ve orta güçlerle projesinin uygulanmasına başlamış bulunmaktadır.

Proje, üç kıta boyunca yetmişe yakın ülkeyi içine alacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu husus dikka-
te alındığında projenin dev bir teşebbüs olduğuna kuşku duyulmamaktadır. Projenin önceliği Tarihî İpek 
Yolu’nun güzergâhlarını içeren Asya ve Avrupa kıtaları arasındadır. Buna ilave olarak Afrika ve Ameri-
ka kıtasından bazı ülkeler de projeye yakın durmuşlardır.

Çin, ABD’nin muhtemel deniz ablukasında Avrupa ve Afrika ile ticaretini güvenlikli şekilde sürdü-
rebilmek adına hazırlıklar yapmaktadır. Asya Kıtası’nın güçleri üzerindeki nüfuzunu arttırarak ABD’nin 
Asya’daki ittifakları ve nüfuz alanları aracılığıyla tesise çalıştığı çevreleme politikasını etkisizleştirebi-
leceğini ummaktadır. Tüm bu hedeflere bütünleşmiş bir stratejiyle ulaşmak isteyen Çin’in asrın projesi 
olarak ilan ettiği “Kuşak Yol” girişimi bu açıdan önemli bir adımı temsil etmektedir.

Güç geçişi yaşanacağını düşünen uzmanlara göre Çin, yükseliş için gerekli nüfus yoğunluğuna sa-
hiptir ve ekonomik büyüklük aşamalarını da kısmen tamamlamaktadır. Çin’in temeldeki tek eksiği ise 
nüfuz alanını geniş bir yelpazeye yaymaktır. Bu açığı kapatacak ve ekonomik büyümeyi de tamamlaya-
cak olan ise hem ekonomik ve stratejik hem de jeopolitik mahiyette bir atılım olmalıdır. Bu nedenle je-
oekonomi terimi ile izah edilmesi çok daha doğru olan Kuşak Yol Projesi, Çin’in 21. yüzyıldaki kalkın-
ma stratejilerinin mihenk taşı olmaktadır.

Çin’in iddiasına göre; «Kuşak Yol Projesi» girişimi ile bir zamanlar Orta Asya ticaretini taşıyan eski 
İpek Yolu’nun canlandırılması, yol boyunca tüm bölgelere yeni bir ekonomik ve sosyal refah şansı sağ-
layacaktır. Yatırımlar ve altyapı projeleri yoluyla kurulacak olan bağlantı, Orta Asya’da olduğu gibi Or-
ta Doğu’da da mevcut siyasi ve ekonomik manzara vasıtasıyla tüm aktörler için benzersiz bir kazan-ka-
zan olanağı tanımaktadır.4 Hakkında Çin’i dünyanın en büyük ekonomik gücü yapmaya aday olduğuna 
dair yorumlar yapılan yeni yüzyılın en çok paydaşı içeren projesi, Pekin’in uluslararası ortamı kendi çı-
karları doğrultusunda şekillendirmesini de kolaylaştırabilecektir.5

Çin stratejisi, ülkenin küresel sorumluluğunun hedeflerini ve engellerini ortaya koyması nedeniy-
le “dünyaya açılmanın yeni yolunun” önemli bir unsuru olarak görülmektedir.6 Çünkü tarihî İpek Yo-
lu, güzergâhında bulunan pek çok kişi için barışçıl bir ticaret öyküsü, dinler arası iletişim ve kültür alış-
verişini çağrıştırmaktadır. Kuşak Yol Projesi, bu miras ile doğrudan bağlantı kurmayı amaçlamaktadır. 
Proje, kültürel ve ekonomik irtibatların şüpheleri azaltırken ortak refahı arttırdığına dair tarihî bir hafıza 
üzerinde kurulmaktadır.7 Proje küresel vizyona sahip bir jeopolitik planlamaya dayanmaktadır.

Çin’in temel motivasyonu, kendisi açısından güvenli kılacağı güzergâh üzerinden dünya sisteminin 
önemli merkezi olan Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve Afrika’ya daha kolay ulaşma isteğidir.8 Çin’in, bü-
4 Mori, S., (June 2016). “The New Great Game: An Opportunity for the EU’s Common Foreign and Security Policy”. Europe-

an Institute for Asian Studies, 1-29.
5 Wang, Y., (2016). “Offensive for defensive: the belt and road initiative and China’s new grand strategy”. The Pacific Review, 

455-463.
6 (Sárvári & Szeidovitz, 2016, s. 4)
7 Winter, T., One Belt, One Road, One Heritage: Cultural Diplomacy and the Silk Road. (29 March 2016). The Diplomat: 

http://thediplomat.com/2016/03/one-belt-one-road-one-heritage-cultural-diplomacy-and-the-silk-road/ adresinden 2 Nisan 
2016’da alınmıştır.

8 Okur, M.A., (2017). ““Bir Kuşak, Bir Yol” Projesinin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar”, Akademik Hassasiyetler. 4(8), 45-55.
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yümekte olan batı bölgesini küresel pazarlar ile birleştiren ticaret akışlarını kolaylaştırmak için ulaştır-
ma altyapısını geliştirme konusunda uzun vadeli bir çıkarı mevcuttur. Açıklamalar çerçevesinde, başta 
Avrupa olmak üzere diğer pazarların ana hedef olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu ise, Doğu ve Or-
ta Avrupa’ya kara yolları ve hızlı demir yollarından oluşan kapsamlı bir “kara tabanlı ulaşım ağı” kurul-
masını gerektirmektedir.9

Projenin vurgulanması gereken iki bölümü vardır: kapsamı ve felsefesi. Kapsamı büyük düşünül-
müştür ve jeopolitik bağlantılar ile kurulmuştur. Proje, yapılan hesaplamalara göre dünyada yaşayan her 
dört kişiden üçünü alakadar etmektedir. Dahası dünya üretim çıktılarının neredeyse yarısını alarak yet-
mişe yakın ülkeyi, Avrasya Kıtası’nın tamamını ve Afrika Kıtası’nın çoğunu kapsamına dâhil etmekte-
dir. Bu açıdan Kuşak Yol Projesi, ticareti ve yatırımları Avrasya’ya entegre etmeyi amaçlayan bir kal-
kınma projesidir.10 

Bu nedenle Avrasya ekonomik bloğunu şekillendirme aracı olarak da nitelendirilebilmektedir. Bu se-
naryoda, dünyanın ekonomik ve politik ağırlık noktası, transatlantik ve Asya-Pasifik ekonomi blokla-
rından kıtasal Avrasya’ya yeniden kaymaktadır.11 Proje, parçalanmış politikaları yeni politika amaçla-
rıyla birleştirerek, mevcut ve gelecekteki birçok petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri ile senkronize 
etmek için hizmet etmektedir.12 Çin perspektifinden bakıldığında proje, ticaret akışının istikrarını sürdü-
recek ve ilerletecektir.13

ABD’nin Malakka Boğazı’nı tıkamak suretiyle petrol arzını keseceği en kötü jeostratejik senaryo ile 
birlikte, Orta Doğu ve Afrika’dan gelecek olan alternatif nakliye güzergâhlarının önemi artmaktadır.14 
Bu noktaya odaklanan makalesinde Okur, şu hususa dikkat çekmektedir “Zenginleşmesini dünya ile ti-
caretine borçlu olan Çin’in deniz ticaret yollarına erişiminin kesilmesi yahut kısıtlanması ihtimali, cid-
di bir güvenlik riski teşkil etmektedir. Böyle bir kriz döneminin maliyetini hafifletilebilecek en önemli 
şey, Çin’in alternatif güzergâhlar üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile irtibatını sürdürebilmesi-
dir.”15 Bu nedenle Xi Jinping’in iddialı projesini ilan etmesi Çin’in; İngiltere, ABD ve Japonya gibi ül-
keler tarafından benimsenen deniz gücü stratejilerinin aksine bir kara gücü stratejisine doğru eğildiği-
ni göstermektedir.16

Çin hem ekonomik hem de yukarıda belirttiğimiz jeostratejik gerekçelerle Asya-Avrupa-Orta Do-
ğu-Afrika arasındaki taşımacılığın karadan yürütülmesine imkân verecek yoğun bir ulaşım alt yapısı 

9 Aaltola, Mika., Käpylä, Juha., (2016). U.S. and Chinese Silk Road initiatives: towards a geopolitics of flows in Central Asia 
and beyond., Rytövuori-Apunen, Helena (Ed.). The regional security puzzle around Afghanistan: bordering practices in 
Central Asia and beyond. 207-242.

10 Toktomushev, K., (2016). “Central Asia and the Silk Road Economic Belt”. International Development Research Centre, 
1-6.

11 Ghiasy, R., Zhou, J., (2017). “The Silk Road Considering security implications and EU–China cooperation prospects”. Sto-
ckholm International Peace Research Institute.

12 (Ghiasy & Zhou, 2017, s. 4)
13 (Sárvári & Szeidovitz, 2016, s. 12)
14 Aaltola & Käpylä, 2016, s. 226
15 (Okur, 2017, s. 49,50)
16 Tai-Ting Liu, Tony., (2016). “Undercurrents in the Silk Road,An Analysis of Sino-Japanese Strategic Competition in Central 

Asia”. Journal of International and Advanced Japanese Studies, 8, 157-171.
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kurmak için kaynaklarını seferber etmiş vaziyettedir. Kuşak Yol Projesi ile Çin, Avrupa ve Orta Doğu’ya 
karadan ulaşma gayreti göstermektedir.17

Projenin; bölgesel üretim, ulaşım, limanlar, otoyollar, fiber optik kablolar, havaalanları, enerji altya-
pıları ve değer zincirlerini yükseltmek için Çin ile komşu ülkeleri arasındaki ortak çıkarlara dayanmak-
ta olduğu belirtilmektedir.18 Pekin merkezli gelişen Kuşak Yol Projesi, Çin’in dev pazarı ve yüksek per-
formanslı üretim gücüyle birlikte Avrupa’nın sermayesi ve teknolojisi, Orta Asya ve Orta Doğu’nun ise 
enerji kaynaklarını içeren çok yönlü bir katılımı ihtiva etmektedir.19 Projenin güçlü jeoekonomik boyut-
ları, jeopolitik etkileri ve kara ve deniz boyutları mevcuttur.20

Çeşitli yol ağlarını, demir yollarını ve boru hatlarını içermekte olan projeyi Çin Ulusal Kalkınma ve 
Reform Komisyonu (NDRC), Mart 2015’te “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yo-
lu Ortak Yapım Üzerine Vizyon ve Eylemler” başlıklı belgede, coğrafi ana hatlarıyla anlatmıştır. Bel-
gede kara güzergâhı olan İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın Pekin’i, Moskova’yı, Türkistan ülkelerini, 
Güney Asya’yı, Orta Doğu’yu ve Avrupa’yı bir araya getireceğinin altı çizilmiştir. Afrika Kıtası’na da 
erişen Çin’in, Asya’nın doğusu dâhil tüm kıtayı Avrupa’nın Baltık ülkeleri ile beraber ekonomik çember 
içerisine aldığı vurgulanmaktadır.21

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu için ise Avrupa limanlarına bağlanmak isteyen Çin’in, Basra ve Umman 
körfezlerini kullanarak Akdeniz’e varacağı böylece Güney Avrupa limanlarına ulaşacağı açıklanmakta-
dır. Yapılan yorumlarda Güney Çin Denizi hâkimiyetini isteyen Çin’in, nihayetinde Hint Okyanusu’na 
ve Güney Pasifik’e ulaşarak Asya’nın doğu ve güney doğu limanlarını kontrol etmek istediği belirtil-
mektedir.22

Çin’in, ekonomisi gelişmekte olan ülkelere müdahil olmak istediği ve ziyadesiyle jeoekonomik kay-
nakları çok fakat yeterli teknolojisi ve bölgesel gücü olmayan ülkelere odaklanmakta olduğu düşünül-
mektedir. Proje büyük deniz limanlarını birbirine bağlayan pürüzsüz, güvenli ve verimli ulaşım yolla-
rının birlikte inşa edilmesine odaklanmaktadır.23 Planda, bölgesel diplomatik koordinasyon, finansal 
entegrasyon ve kültürel alışverişin artmasıyla birlikte bir dizi ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alt-
yapısı projesi yer almaktadır.24

17 (Okur, 2017, s. 51)
18 Umbach, F., Raszewski, S., (2016).”Strategic Perspectives for Bilateral Energy Cooperation between the EU and Kazakhstan 

- Geo-economic and Geopolitical Dimensions in Competition with Russia and China’s Central Asia Policies”. Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, 34.

19 Özdaşlı, E., (18 Kasım 2014). “Çin’in Gölge Politikası: Uluslararası Sistemde Paralel Yapılar ve Yeni İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı”. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-gol-
ge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi adresinden 3 Nisan 2017’de alınmış-
tır.

20 (Umbach & Raszewski, 2016, s. 6)
21 İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Faaliyet-

ler. (28 Nisan 2015). Consulate General of The People’s Republic of China In Istanbulhttp://istanbul.china-consulate.org/tur/
xwdt/t1258666.htm adresinden 13 Mart 2017’de alınmıştır.

22 (İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Faali-
yetler, 2015).

23 Bennett, M. M., (2016). “The Silk Road goes north: Russia’s role within China’s Belt and Road Initiative”. Area Develop-
ment and Policy, 1(3), 341-351.

24 (Zimmerman, 2015, s. 7)

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi
http://istanbul.china-consulate.org/tur/xwdt/t1258666.htm
http://istanbul.china-consulate.org/tur/xwdt/t1258666.htm
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Proje planlarında canlanan İpek Yolu Asya, Avrupa ve Afrika’yı beş güzergâh ve altı koridor ile bir-
birine bağlamaktadır. Kara yolu üç rota boyunca uzanmaktadır; ilki, Orta Asya ve Rusya üzerinden Çin’i 
Avrupa’ya bağlarken ikincisi, Çin’i, Orta Doğu’ya Orta Asya vasıtasıyla bağlamaktadır. Üçüncü rota 
ise; Çin’i, Güney Doğu Asya’yı, Güney Asya’yı ve Hint Okyanusu’nu bir araya getirmektedir.25 Proje-
nin kara bağlantısı, dünyanın en uzun ekonomik koridoru olmaya adaydır. Güzergâh boyunca yaklaşık 
65 ülkeyi içermekte ve dünyanın en umut verici ekonomik bölgesi olduğu düşünülmektedir. Dâhil olan 
ülkelerin, ekonomik kalkınma, finansal krizlerin giderilmesi ve ekonomik yeniden yapılanma gibi çıkar-
larla bağlantılı konularda beklenti içerisinde oldukları belirtilmektedir.26

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ise iki bölge boyunca uzanmaktadır: Birincisi Çin’i, Güney Çin Deni-
zi ve Hint Okyanusu’ndan Avrupa’ya bağlarken diğeri Çin’i, Güney Çin Denizi’nden geçerek Güney 
Pasifik Okyanusu ile bağlamaktadır. Altı koridor arasında Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru, 
Yeni Avrasya Köprüsü Ekonomik Koridoru, Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru, Çin-Pakis-
tan Ekonomik Koridoru (CPEC), Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar (BCIM) Ekonomik Koridoru ve 
Çin-Hindistan-Çin Yarımadası Ekonomik Koridoru mevcuttur.27

Çin gittikçe genişleyen bir enerji pazarı mahiyetindedir. Bunun için de alternatif enerji kaynakların-
dan devamlı ve güvenli olacak bir enerji arzına ihtiyaç duymaktadır. Çin’in mevcut enerji nakil güzergâ-
hı savunmasızdır çünkü %80’i Güneydoğu Asya’daki Malakka Boğazı’ndan geçmektedir. Boru hatları, 
yollar ve demir yolu hatları da dâhil olmak üzere yeni altyapı, Çin’e taşınacak Orta Doğu ve Orta Asya 
enerji kaynakları sayesinde Malakka Boğazı’ndaki sıkışıklığı hafifletecektir.28

Çin hükûmeti proje web sitesinde girişimin amaçlarını açıklarken ortaklaşa olarak herkesin fayda 
sağlayacağı açık, kapsayıcı ve dengeli bir bölgesel ekonomik iş birliği yapısı kurmayı istediklerini be-
lirtmiştir. Paydaş olmaya ve eşitliğe dikkat çeken hükûmet, ekonomi faktörlerinin düzenli ve serbest şe-
kilde akışını, kaynakların son derece verimli bir şekilde paylaştırılmasını ve pazarların derinlikli bir şe-
kilde bütünleştirilmesini desteklemek istediklerini aktarmıştır. 

Projeden en karlı çıkacak ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olacağı açıktır. Maksatlar üç sacayağı hâlin-
de ayrıştırılabilmektedir. Sacayağının ilki, ekonomik ve ticari çıkarlarıdır. İkincisi, bölgesel istikrarı ko-
rumak ve geliştirmek şeklinde takdim edilen güvenlik çıkarlarıdır. Çin’in proje ile uzun vadede yönele-
ceği üçüncü temel hedef ise küresel güçlerin Asya-Pasifik bölgesindeki egemenliğinin sınırlanarak hem 
karadan hem de denizden tam ekonomik entegrasyonun sağlanmasıdır. Pekin’in bu sayede uzun vadeli 
kalkınmasını ve yüzyıllık hedeflerini gerçekleştirebileceğini düşünmektedir.

Proje, kimi ekonomi analistleri tarafından “tamamen ticari bir gayret” olarak takdim edilirken; bazı 
analistler de Çin’in, proje ile Çin hegemonyasını kurmayı veya “Çin merkezli” dünya düzeni için temel-
ler atmayı amaçladığını ve projenin stratejik bir kumar olarak yorumlanması gerektiğini ifade etmek-
tedirler. Projeyi Çin’in ekonomik yavaşlamasını kötüleştirebilecek riskli bir “benmerkezcilik” eylemi 

25 Bhattacharya, A. (2016). “Conceptualizing the Silk Road Initiative in China’s Periphery Policy”. East Asia 33(4), 309–328.
26 (Wang, 2016, s. 456)
27 (Bhattacharya, 2016, s. 311)
28 Fallon. T., (2015). “The New Silk Road: Xi Jinping’s Grand Strategy for Eurasia”. American Foreign Policy Interests, 37 (3), 

140-147.
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olarak görenler olduğu gibi; “dünyanın en büyük ekonomik pazarı olarak Avrasya’yı yeniden kurma” 
maksadını taşıdığını dile getirenler de vardır.29

2. Tahran-Pekin Stratejik Ortaklığı

20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle belirginlik kazanan İran-Çin ilişkileri, kimi zaman ilerletilmiş ki-
mi zaman durağanlaştırılmıştır. Birbirlerinin dönem partneri olan iki ülke, Batı kanadının, ikili ilişkile-
rini tehlikeli görmesi ile durulmuş, Batı’yı rahatsız etmeyeceği öngörüldüğünde de ilerletilmiştir. Orta-
ya çıkan bu ittifakta, iki ülke birbirleri için her daim ekonomi ve bölge siyasetinde bir çıkış kapısı olarak 
görülmüştür.

1971 yılında başlayan İran-Çin diplomatik ilişkileri 1979 İran İslam Devrimi ile durağanlaşmıştır. 
Uzmanlara göre devrimin Şii önderi Ruhullah Humeyni’nin, ABD yanlısı olmadığı gibi ön planda ol-
madan yürüttüğü ABD karşıtlığını içeren dış politikası, Çin’in İran ile devrime kadar kurduğu ilişkile-
rin zayıflamasına neden olmuştur. 

1991 senesinde Sovyetlerin çözülmesi ise hem Avrasya bölgesinin hem de İran-Çin ikili ilişkileri-
nin normalleşme sürecine katkı sağlamıştır. Dünyanın en çok enerji tüketen ülkesi ve ham madde paza-
rı Çin ile en önemli petrol üreticisi İran’ın yolları, jeoekonomik kaynaklar ve enerji güvenliği kavşak-
larında kesişmiştir.

Çok geçmeden ABD’nin ikili ilişkiye ve bölgeye müdahil olduğu görülmüştür. ABD’nin İran-Çin 
ikili ilişkisine dikkatini vermesinin tek nedeni sıkı ikili ekonomik ilişkiler kurmuş olmaları değildir. Çin 
ve İran arasında gelişen nükleer iş birliği ortaklığını ABD kendisi için bir tehdit olarak algılamıştır. 1985 
senesinde başlayan Tahran-Pekin nükleer iş birliği 1997 senesine kadar devam etmiştir.

Dönemin İran Meclis Başkanı Rafsancani 1985 senesinde nükleer iş birliği için Çin’i ziyaret etmiş ve 
“barışçıl kullanım” adına Çin ile gizli kalacak olan nükleer iş birliği anlaşması imzalamıştır. 1991 sene-
sinde, bu sefer dönemin Çin Başbakanı Li Peng, İran’ı ziyaret etmiş ve nükleer merkez tesisi anlaşması 
için 300 MW’lık bir nükleer santral kurulmasını görüşmüştür. 1992 senesinde Çin’e bir ziyaret daha ya-
pan Haşimi Rafsancani, önceki senenin anlaşmasına sadık kalınmasını sağlamıştır. Anlaşma İran’da bir-
kaç adet büyük nükleer santralin kurulması konusunu içermiştir.30

ABD’nin Tayvan Boğaz Krizi’nde taraf olarak bölgesel güvenliğini tehdit eden baskıları, Çin’in nük-
leer rotasını İran’dan kaydırmak zorunda kalmasıyla ikili ilişkiler, nükleer iş birlikteliği namına sonuç-
lanmıştır. Çin, nükleer iş birliği sonrası bölgesel güvenliğini zayıflatacak ABD girişimleri ile karşılaş-
mıştır. İran’a ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla uluslararası yaptırımlar uygulanmıştır. Pekin’in BMGK 
daimî üyesi olması ile kararları veto edebilmek hakkına sahip oluşu İran’a karşı yaptırımların uygulan-
masının önüne geçememiştir.

2006 yılında İran’ın uranyum zenginleştirme işlemlerinin neticelendirilmesini işaret eden 1696 sayı-
lı BMGK kararına cevaben Çin, nükleer silahların yayılmasının önüne geçmek amacında olduğunu ve 

29 Chance, A., Mafinezam, A., (2016). “American Perspectives on the Belt and Road Initiative, Sources of Concern and Possi-
bilities for Cooperation”. Washington:Institute for China-America Studies.

30 Alperen, Ü., (2018 Şubat). Reel Politik Düzlemde İran-Çin İlişkileri. İran Araştırmaları Merkezi (İRAM), 1-20.
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problemin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini söylemiştir. İran’ın söz konusu karara uymak is-
tememesi aynı senenin Aralık ayında bu sefer tüm üyelerin ortaklaşa aldığı 1737 sayılı karar ile İran’a 
uluslararası yaptırımların uygulanmasının kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. Yaptırım ile derinleşen du-
rum 2007’de İran ile askerî malzeme ticaretinin yapılmasının yasaklanması ile devam etmiştir.31

2015 yılında yaptırımların kaldırılması adına İran ile P5+1 ülkeleri arasında görüşmelerin başlaması 
ikili ekonomik ilişkilere de avantaj sağlamıştır. Çin’in İran ile ilişkilerinin yumuşaması Kuşak Yol Pro-
jesi’ne de katkı sağlamak adına atılmış adımlar olarak okunabilir. Zira İran, geçmişte olduğu gibi bugün 
de İpek Yolu güzergâhı için önemli bir ülkedir.

Enerjiye güvenli ulaşım ve altyapının geliştirilmesi iki ülkenin Kuşak Yol Projesi’nde iş birliği yap-
maları adına yüksek potansiyele sahip oldukları alanlardır. İstatistikler nazarında İran’ın Çin’e yaptığı 
petrol ihracatı 2015’de 744.000 b/d seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakam İran’ın toplam petrol ihraca-
tının neredeyse üçte birinin Çin’e yapıldığını göstermektedir.32

Nükleer yaptırımların azaltılmasından sonra İran’da bulunan Çin petrol ve gaz şirketlerinin faaliyet-
lerinde artış yaşanmıştır. Abadan şehrinde İran Petrol Bakanlığına bağlı İran’ın en büyük rafinerisi pro-
jesi için Çin, ilk aşamada 1200 milyon dolarlık finansmanı 2017 Şubat ayında sağlamıştır.33

İran ve Çin iş birlikleri sadece ekonomi ve siyaset alanlarında olmamıştır. Askerî olarak da iş birliği 
içerisine giren iki ülke geçtiğimiz sene Basra Körfezi’nde ortak askerî tatbikat düzenlemiştir. Çin tara-
fından İran’ın Bender Abbas liman kentine demirleyen Çin deniz kuvvetlerine ait iki destroyer, bir kru-
vazör ve helikopter gemisinden oluşan filo tatbikatta yer almıştır. İran tarafında ise İran Deniz Kuvvet-
lerine ait savaş gemileri, helikopterler ve 700’e yakın askerî personel tatbikata katılmıştır.34

Bölge analistlerine göre İran’ın Çin ile sıkı ilişkiler içerisine girmesi ABD’nin bölgedeki jeostrate-
jik alanını daraltmaktadır. Aynı zamanda Çin’in bölge üzerindeki ekonomik etkisini genişletmektedir. 
ABD’nin, Çin’i bölgesel güvenlik ile tehdit ettiği Doğu Asya, Çin için aşılması gereken bir sorun ola-
rak karşısında dururken Çin, İran vasıtasıyla, ABD’nin Körfez ülkelerindeki etkisini düşürmeye gayret 
etmektedir.

3. Kuşak Yol Projesi’nde İran’ın Jeopolitiği ve Yeniden Gelişen İran-Çin Ekonomik Ortaklığı

Asyalı uzmanlara göre Çin’in dünyanın yeni egemen gücü olmaya hazırlandığı günümüzde İran’ın 
Orta Doğu bölgesindeki baskın rolü, Pekin için önem arz etmektedir. Ancak İran, Çin için başka bir an-
lam daha ifade etmektedir. Pekin’in politika yapıcıları tüm uluslararası faaliyetlerini farklı bakanlıklar 
dâhilinde ayrı ayrı kategorize ederek coğrafi sınırlara göre hizalamak eğilimindedir. Ancak İran ile olan 
dış politikaları Çin için farklı bir kategoriye girmektedir. İran, Çin için coğrafi olarak Batı Asya, Arap 
ya da Orta Doğu olarak kabul edilmemektedir. Çin için İran’ın jeopolitik mevki Doğu Asya olarak kabul 
31 (Alperen, 2018 Şubat, s. 16,17)
32 Shariatinia, M., Azizi, H., (2017). “Iran–China Cooperation in the Silk Road Economic Belt: From Strategic Understanding 

to Operational Understanding”. China & World Economy, 25(5), 46–61.
33 (Shariatinia & Azizi, 2017, s. 56)
34 Ng, T., Huang, K., (19 June 2017). China and Iran carry out naval exercise near Strait of Hormuz as US holds drill with Qa-

tar. South China Morning Post:http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2098898/china-and-iran-car-
ry-out-naval-exercise-near-strait adresinden 11 Aralık 2017’de alınmıştır.

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2098898/china-and-iran-carry-out-naval-exercise-near-strait
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2098898/china-and-iran-carry-out-naval-exercise-near-strait
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edilmektedir. Pakistan ile sınır komşusu olan İran tıpkı Japonya, Hong Kong ve Endonezya gibi Çin’in 
“iç meseleler” bölgesinin bir parçası sayılmaktadır.35

Bununla beraber Orta Doğu bölgesinin İsrail ve Birleşik Arap Emirliği’nin yanı sıra üç keskin gücün-
den biri olan İran’ın Çin ile ortaklıklar kurması sonrası diğer Orta Doğu güçlerinin Çin’e yakınlaşmak-
ta olduğu gözlemlenmiştir. Uzmanlara göre Orta Doğu’da en büyük baskın güç olmak konumunu bir di-
ğerine kaptırmak istemeyen bölge ülkeleri, dünyanın en büyük ekonomisi olduğunu pek yakında ispat 
edecek olan Çin ile iş birliği yapmaktan istifade etmek istemektedir. Söz konusu yarışın Çin’in Orta Do-
ğu’ya nüfuz etmek planlarına destek olduğu aynı zamanda bölgenin hem kara hem de deniz hâkimiyeti 
hususunda bir adım önde olan İran ile ilişkilerini derinleştirmesinin de kapısını açtığı düşünülmektedir.

İran’ın jeopolitiğinden vazgeçilmesinin Pekin’in zarar hanesine yazılacak olduğu düşüncesi, Çin’i 
hızlı davranmaya itmiştir. Yaptırımların kaldırılmasından sonra Tahran’ı ilk ziyaret eden ülke Çin ol-
muştur. Ziyaretin çerçevesi Kuşak Yol Projesi üzerine anlaşmaların yapılması ile şekillenmiştir. 2016 yı-
lının Ocak ayında yapılan bu ziyaret İran’ın proje adına atacağı pergel adımları belirlerken Çin’in, İran’a 
olan desteğini göstermiştir. Uzmanlara göre bundan sonraki süreçte ikili iş birliği Kuşak Yol Projesi üze-
rine temellenecektir. Dolayısıyla projenin iki ülkenin dış politikasında kilitli kalmış olan kapıları açacak 
olan anahtar olduğu düşünülmüştür.

İran, Kuşak Yol Projesi’ne katılım gösteren ülkelerin enerji altyapılarının birbirine bağlandığı kav-
şaktadır. Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra ve Umman Körfezleri ile İran, Batı’nın Asya’dan 
satın aldığı doğal gaz ve petrolü hem karadan hem de denizden tedarik etmektedir. Dünyanın en büyük 
enerji bölgelerinden biri sayılabilen havza, İran’ın enerji jeopolitiğindeki yerini çok daha üst sıralara ta-
şımaktadır.

Analistlere göre dünyanın en büyük gücü olmak isteyen Çin, bu enerji havzalarının kontrolünü sade-
ce ABD’nin denetimine bırakmak istememektedir. Enerji ithalatının çoğunu sağladığı bölgelerde söz sa-
hibi olmaması Çin’in uluslararası imajını da zedelemektedir. Dahası güvenli enerji için girişimlerde bu-
lunan Pekin, İran’a bu hususta güvenmektedir.36

Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin uluslararası açık denizlere transit olarak erişebilmeleri ticari 
açıdan çok önemli görülmektedir. Bunun önemli yollarından birisi İran toprakları sayesinde mümkün 
olmaktadır. Ekonomik piyasası Umman Denizi ve Fars Körfezi üzerinden uluslararası açık denizlere 
ulaşma imkânının olması İran’ın bu bölgede taşımacılığın esas merkezi ve bağlantı halkası olması için 
uygun zemin oluşturmaktadır.37

İran ile kara yolu bağlantısını Türkistan bölgesindeki ülkeler ve Pakistan üzerinden de gerçekleştir-
mesi mümkün olan Çin, İran’ın ve Türkmenistan’ın gaz ihracatında Rusya’yı aşarak ilk sıraya yerleş-
mek istemektedir. Bunun sonucu olarak da Türkistan’da, İran ile beraber Körfez ülkelerinde ve İran’ın 

35 ‘İran-Çin yakınlaşmasının ardından Ortadoğu’yu yeni bir jeopolitik yapılandırma bekliyor’. (13 Eylül 2016). Sputnik Türki-
ye: https://tr.sputniknews.com/analiz/201609131024823122-iran-cin-ortadogu-ipek-yolu/ adresinden 3 Şubat 2018’de alın-
mıştır.

36 ‘İran-Çin yakınlaşmasının ardından Ortadoğu’yu yeni bir jeopolitik yapılandırma bekliyor’, 2016.
37 “Iran’s Role in New Silk Road Emphasized”. (17 May 2017). Financial Tribune: https://financialtribune.com/articles/eco-

nomy-business-and-markets/64638/iran-s-role-in-new-silk-road-emphasized adresinden 4 Şubat 2018’de alınmıştır.

https://tr.sputniknews.com/analiz/201609131024823122-iran-cin-ortadogu-ipek-yolu/
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/64638/iran-s-role-in-new-silk-road-emphasized
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/64638/iran-s-role-in-new-silk-road-emphasized


72

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

Türkiye ile kuracağı bağlantı ile Akdeniz’de ve Kafkasya bölgesinde ticari iş birliklerini arttırabilecek-
tir.38

Suriye’nin yeniden yapılanmasına katkı yapacağını duyuran Pekin, uzmanlara göre ABD ve Rusya 
bölgenin güvenliği ile meşgul olurken kendisi, ekonomik altyapı yatırımları ile bölgenin ileri gelen tica-
ri ortağı olmayı başaracaktır. Bunun için bölgede en güvenilir müttefik olarak karşılıklı çıkarlarının ke-
siştiği ve eski ortağı olan Tahran’ı bir adım öne çıkarmaktadır.

İran’ın Körfez bölgesi ve Hazar Denizi arasında konumlanan jeopolitiği Çin’in, ABD ile gerçekleş-
me ihtimali yüksek olan çıkar çatışmasında Çin’e hem karadan hem de denizden olan enerji ihracatına 
destek olabilir. Zira Çin’in, bölgesinin ve enerji akışının güvenliği için Malakka Boğazı’ndan geçişi kes-
mek durumunda kalacağı düşünülmektedir.

İran’dan yola çıkan trenlerin Türkistan üzerinden Çin’e ulaşması Çin’i, Türkistan ülkelerinin kıdemli 
ortağı hâline getirirken devamlı enerji ve enerji güvenliğinin sağlanmasına katkı yapacaktır. Güzergâhın 
gerektiğinde Hazar Denizi’nden devam ettirilebilir olması Çin için ekstra bir avantajdır. İkinci bir kara 
yolu ise İran’dan çıkan trenlerin Afganistan ve Pakistan üzerinden Çin’e ulaşabilir olmasıdır. Bu hâlde 
de Pekin, ABD’nin radikalizm ve terörizm nedeniyle müdahale ettiği ancak yapılanmasında ön sıralar-
da olamadığı bölgenin Çin ile yeniden kalkındırılabilmesini sağlayabilecektir. Çin’in bu durumda Gü-
ney Asya’nın tüm ülkeleri için zamanla değeri artacaktır.

Çin’in İran’ın jeopolitiğinden fayda göreceği bir diğer husus ise İran’ın Türkiye ile sınırdaş olmasıdır. 
İran’dan devam eden kara yolu, Türkiye’den geçerek hem İstanbul Boğazı vasıtasıyla Avrupa’ya hem de 
Ege ve Akdeniz sayesinde Cebelitarık Boğazı’ndan geçerek Batı Avrupa’ya ulaşabilecektir. Böylece or-
ta güzergâhın kıymetli ülkesi Türkiye ile hâlihazırda olan ortaklıklara bir yenisi daha eklenmiş olacaktır.

Analistlere göre ABD’nin ve Avrupa’nın perde arkasından devam eden yaptırımlarını bertaraf etmek 
adına yüzünü Asya’ya dönen İran, Çin ile dostça ilişkilerini ilerletmek maksadındadır. Doğu Asya’dan 
Akdeniz’e, Avrupa’ya ve deniz yoluyla okyanus ötesine devamlılığı sağlayan Kuşak Yol Projesi’nde yer 
alan İran, Çin projesini stratejik bir vizyon olarak dile getirmiştir. İran’ın bu yorumunu jeostratejik ola-
rak değerlendirmek mümkündür.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, proje içerisinde İran ve Çin iş birliğinin gerekliliği konusun-
da çokça açıklama yapmıştır. İran’ın stratejik mahiyette olan projeye yönelik olumlu görüşleri, İran ve 
Çin arasındaki operasyonel ve teknik iş birliğinin bir ön şartı olarak görülebilir. Farklı bir deyişle Çin ve 
İran’ın uluslararası arenadaki stratejik duruşları/söylemleri arasındaki benzerlikler ve kalkınma girişim-
lerinin dış politikalarında öncelik olması ortaklıkları adına ön koşul teşkil etmektedir.39

Çin pazarının İran’ın petrol ihracatı için çok önemli olduğu düşünülmektedir. Dahası küresel finans 
sistemini elinde tutan ABD’nin hâlâ süren uluslararası yaptırımları yüzünden İran’ın önemli gördüğü 
altyapı projelerini hayata geçirebilmesi adına Çin bankaları ve sağlayacağı finansman İran için neredey-
se bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. 

38 Rumer, E., Sokolsky, R., and Stronski, P. (2016). “U.S. Policy Toward Central Asia 3.0”. Washington: Carnegie Endowment 
for International Peace, 14.

39 (Shariatinia & Azizi, 2017, s. 49)
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Yaptırımların kaldırılması sonrası İran’ı ziyaret eden ilk lider Xi Jinping olmuştur. Cumhurbaşka-
nı Hasan Ruhani bu ziyaret hakkında “Devlet Başkanı Şi’nin yaptırımların kaldırılmasından sonra bi-
zi ziyaret etmiş olmasından son derece memnuniyet duyuyoruz. 10 yıllık süre içerisinde ticaret hacmini 
600 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz”40 şeklinde bir açıklama yapmıştır. Çinli uzmanlara göre Ru-
hani’nin sözleri gelecek yılların en kapsamlı müttefikliğinden birisine şahitlik ettiğimizi göstermiştir.

Analistler Batı ortaklığını ve müdahalesini hoş karşılamayan İran ile küresel güç olmak ve ABD’yi 
aşarak egemen güç olmak isteyen Pekin arasında çıkar çerçevesinde stratejik ortaklığın kurulduğunu 
düşünmektedir. Öte yandan kurulan stratejik ittifak bölgenin bir diğer ortağı Rusya ile de yumuşak ve 
verimli ilişkiler kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Orta Doğu’nun istikrarlı kalkınabilmesi ve ekonomik 
olarak gelişebilmesi için yatırım yapacağını ilan eden Çin’in ekonomik katkıları ve İran’ın yakın ilişki-
ler kurması ile Rusya, İran ve Çin’den oluşan bir “üçlü koalisyon” söz konusudur.

Koalisyon için Hamanei, “Şu anda çok farklı bir dünya var. İran’ın Rusya ve Çin ile olan ilişkisi ve 
gittikçe artan sayıda Asya ülkesi ile olan ilişkisi Batı’dakinden çok daha iyi çünkü bize daha iyi davra-
nıyorlar.” demiştir. “Suriye’de, Rusya ile ortak olduk. Biz ast değiliz.”41 diyerek Orta Doğu’da yaşan-
ma ihtimali olan güç geçişinin yeni ağırlık merkezinin sadece Rusya olmayacağını, yatırımlarıyla Çin’in 
ve bölgesel güç olmak niyetiyle Tahran’ın da Orta Doğu’nun şekillenen geleceğinde söz söyleyeceği-
nin mesajını vermiştir.

Hamanei’nin Asya ile ilişkiler üzerine 19 Şubat’ta sarf ettiği çarpıcı cümle şu olmuştur, “Dış politi-
kada bugün bizim için en önemli öncelikler, Doğu’yu Batı’ya tercih etmektir.”.42 Uzmanlar, Ayetullah 
Ali Hamanei’nin bu sözlerinin dahi dünyanın ekonomik ekseninin yavaş yavaş Asya’ya kaydığının an-
laşılması için kâfi olduğunu düşünmektedir. Buna göre ABD’nin bir zamanlar sıkı müttefiki olan Türki-
ye, Filipinler, Güney Amerika gibi ülkeler ABD’nin ekseninden çıkmakta ve Çin ile tıpkı İran gibi “stra-
tejik” iş birlikleri kurmaktadır.

Görülebilecek tablonun sınırlarını çizmek güç olsa da Orta Doğu’nun artık değişmeye yüz tutan çeh-
resi ile yeni oluşumlara gebe olduğu düşünülmektedir. Çinli uzmanlara göre Türkistan’ı ekonomik ola-
rak elde ederek bölgenin en büyük paydaşı Rusya’yı dahi aşmayı başaran Çin’in, ABD’nin askerî güç 
ile müdahil olduğu Güney Asya’yı ve Güney Asya’nın sınır ülkesi İran aracılığıyla Orta Doğu’yu eko-
nomik olarak elde etmek istediği değerlendirilmektedir.

Tahran’ın Kuşak Yol Projesi’ne olan desteği bir anlamda Batı’dan alınan darbelerin önüne geçebilme 
ve ticaretini derinleştirebilme fırsatını iyi değerlendirmek istemesi olarak görülmektedir. Bu nedenle Or-
ta Doğu’nun sofistike yapısını yeni bir güç geçişinin/çekişmesinin beklediği düşünülmektedir.

40 İran Çin’in ticari güzergâhı üzerinde İpekyolu’nun irtibat halkası. (4 Ocak 2018). Yedi Sabah:http://www.7sabah.com.tr/
haber/24485/iran-cin-ticari-guzergahi-uzerinde-ipekyolunun-irtibat-halkasi/adresinden 7 Şubat 2018’de alınmıştır.

41 Eastern promise: Ayatollah shifts towards China and Russia, as Iran’s patience with West wears thin. (26 February 2018). 
South China Morning Post: http://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/2134694/eastern-promise-ayatol-
lah-shifts-towards-china-and-russiaadresinden 27 Şubat 2018’de alınmıştır.

42 (Eastern promise: Ayatollah shifts towards China and Russia, as Iran’s patience with West wears thin, 2018)

http://www.7sabah.com.tr/haber/24485/iran-cin-ticari-guzergahi-uzerinde-ipekyolunun-irtibat-halkasi/
http://www.7sabah.com.tr/haber/24485/iran-cin-ticari-guzergahi-uzerinde-ipekyolunun-irtibat-halkasi/
http://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/2134694/eastern-promise-ayatollah-shifts-towards-china-and-russia
http://www.scmp.com/news/world/middle-east/article/2134694/eastern-promise-ayatollah-shifts-towards-china-and-russia
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Sonuç

Tarihî İpek Yolu’nu yeniden canlandıran Kuşak Yol Projesi, altyapıdan gümrük iş birliklerine, liman 
işletmelerinden petrol ve doğal gaz boru hattı projelerine kadar pek çok girişimi içermektedir. Uzmanla-
ra göre küreselleşmesinin önündeki ekonomik ve bölgesel nüfuz alanı eksikliğini tek başlık altında çöz-
mek isteyen Pekin, ilan edilen tüm yönleriyle hayata geçirilebildiği takdirde asrın projesi olacak kudrete 
ve kapsama sahip olan ve pek çok iş birliği ile kalkınma projelerini içeren, Çin’i yaşanacak güç geçişiy-
le egemen güç konumuna taşıyabilecek Kuşak Yol Projesi’ni uygulamaya koymuştur.

Tarihî İpek Yolu’nun güney yolu üzerindeki İran ise bugün Çin’in Kuşak Yol Projesi’nde de aynı ni-
teliği taşımaktadır. Türkistan ülkelerinden geçerek İran’a inen ve Güney Asya’dan sonra İran’a ulaşan 
güzergâhlar Çin için önemli olan Körfez ülkeleriyle bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Dahası Pekin, 
Tahran’ı bir Orta Doğu ülkesi olmaktan çok kendi “iç meselesi” olarak görmektedir. 

Çin ile sürdürdükleri nükleer iş birliği neticesinde Avrupa tarafından uluslararası yaptırımlara ma-
ruz bırakılan İran, 2015 senesine kadar uluslararası ticaretten istediği payı alamamış ve geri plana itil-
miştir. 2015 yılında yapılan uluslararası yaptırımların kaldırılmasına dair görüşmeler sonrası Washin-
gton’un yaptırımları sürdürüyor olması Tahran’ı Pekin ile ilişkilerini daha da çok geliştirmeye itmiştir. 
Orta Doğu uzmanlarına göre İran, Çin ile geliştirdiği derin ilişkiler sayesinde hem ABD’nin yaptırımla-
rından kurtularak uluslararası ticarette istediği rakamlara ulaşmayı planlamakta hem de Rus ve Çin or-
taklığının getireceği korumacı jeopolitik hısımlık ile siyasi mecrada emin adımlar atmak istemektedir. 

Kuzeyinde Hazar Denizi, güneyinde Basra ve Umman Körfezleri ile Çin’in Orta Doğu’da jeoeko-
nomik kaynaklara direk erişimini sağlayacak olan Tahran, Pekin’in Asya’da yükselen gücünün bir gös-
tergesi olarak görülecektir. Çin, Orta Doğu’nun en önemli kavşağında konumlanan İran dâhil bölgeye 
ekonomik yatırımlarıyla müdahil olacağını ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmasına altyapı yatırımları ile 
katkı yapacağını açıklamıştır.

Mevcut durumda jeoekonomik kaynakları ve jeopolitik konumu ile değerlenen Orta Doğu’da “güç-
lü” ülkelerin ekonomi, güç ve hegemonya mücadelelerinin daimî olduğu göz önünde bulundurulduğun-
da bölgede yaşanma ihtimali olan güç geçişinin bu durumu istemeyen güçler sebebiyle güçler çekişme-
sine/çatışmasına dönüşmesi ise muhtemeldir.
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Kendini Arayan “Asya Altyapı Yatırım Bankası” ve 
Kuşak-Yol Girişimi İçerisindeki Yeri

Çağlayan Yıldız*

Özet
Çin tarafından çok taraflı bir uluslararası finans kurumu olarak ortaya atılan ve kuruluş sürecinde önemli tartışma-
lara neden olan Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) üçüncü yılını doldur-
maktadır. AIIB’nin üç yıllık faaliyet süreci şu sorulara cevap aranarak ortaya koyulmaya çalışılmış, kuruluş döne-
mi tartışmalarının ve eleştirilerinin haklı olup olmadığı araştırılmıştır: a) AIIB’nin yönetim ve üyelik yapısı nasıldır 
ve çok taraflı bir banka hüviyetine kavuşmuş mudur? b) Desteklenen projeler hangi sektörlere ve ülkelere yoğun-
laşmaktadır? b) Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile iş birliği yapılmakta mıdır ve uluslararası sistemle 
uyumlu hareket edilmekte midir? d) Bugüne kadar kaydedilen başarılar ve başarısızlıklar ile bankaya yönelik eleş-
tiriler geleceğe yönelik hangi çıkarımları yapmaya imkân tanımaktadır? f) Desteklenen projeler bağlamında AIIB 
ile Kuşak ve Yol Girişimi arasında bir uyum veya bağ bulunmakta mıdır?

Kuruluşuna karşı çıkan ABD ve Japonya’nın hâlen üye olmamasına rağmen banka, önemli Avrupa ülkeleri de dâ-
hil olmak üzere 93 üyeye ulaşarak Dünya Bankasından sonra en fazla üyeye sahip yatırım bankası hâline gelmiştir. 

Banka şu ana dek 34 projeye yaklaşık yedi milyar dolarlık destek sağlamıştır. Projelerden en fazla yararlanan ülke 
Hindistan olmuş, onu Endonezya ve Türkiye takip etmiştir. Kredi desteklerinin çoğunluğu enerji ve ulaştırma sek-
törlerine verilmiştir. Projelerin çoğunda başka bir finans kurumuyla birlikte hareket edilmiş, en çok finansman or-
taklığı yapılan kurumlar Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası olmuştur. 

Çin yetkilileri tarafından başlangıçta Kuşak ve Yol Girişimi ile ilişkilendirilen AIIB, Batılı ülkelerin üyelik niyet-
lerini açıklamalarının arından girişim ile ayrıştırılmaya gayret edilmiştir. AIIB tarafından desteklenen projelerin ta-
mamı Kuşak ve Yol kapsamındaki ülkelerde yer almakla birlikte projelerin çoğunun girişim ile doğrudan bir ilişki-
sinin bulunmadığı görülmektedir.

Çin’in AIIB’yi kendi politikalarından ve Kuşak ve Yol Girişimi’nden ayrıştırarak bağımsız hareket eden bir kurum 
hâline getirme çabaları sonuç vermiş ve AIIB üç yıllık süreçte üye yapısı, finansal yapısı, kredi dereceleri ve yöne-
tim yapısı ile küresel sistemde kendine bir yer edinmiştir.

Anahtar kelimeler: Çin, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Kuşak ve Yol

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Bilim Dalı / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, caglayan.zy@gmail.com
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Giriş

2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Asya’daki altyapı ve yatı-
rım eksikliğini gidermek amacıyla ortaya atılan Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) 2015 yılı sonunda 
57 kurucu üye ile kurulmuş ve 16 Ocak 2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Banka1 faaliyete başlamasına kadarki süreçte çeşitli tartışmaların hedefi olmuştur. ABD’nin bankaya 
yönelik eleştirileri ve üye olunmaması çağrıları, çok taraflılık esaslarına uymak yerine Çin’in çıkarları-
na uygun hareket edeceği ve yine Çin Devlet Başkanı tarafından ortaya atılan Kuşak ve Yol Girişimi’ni 
destekleyeceği gibi iddialar gündemi meşgul etmiştir. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen Banka, Batı-
lı ülkelerden de ciddiye alınması gereken sayıda ve önemde bir katılımla faaliyete başlamış olup üçün-
cü yılını doldurmaktadır.

Faaliyetinden bu yana geçen üç yıllık zaman dilimi Bankanın incelenmesi için yeterli sayılabilecek 
veriyi de ortaya koymuştur. Bankanın üyeleri, yönetim yapısı ve işleyişi bilinmektedir. Ayrıca finans-
man sağladığı otuzun üzerinde proje de çeşitli değerlendirmeler yapmaya imkân tanımaktadır.

Bu çalışmada AIIB hakkında ortaya atılan eleştirilerin Bankanın faaliyetleri bağlamında ne derece 
haklı çıktığı, daha kapsamlı olarak ise Kuşak ve Yol Girişimi ile Bankanın faaliyetlerinin örtüşüp örtüş-
mediği araştırılacaktır.

Bu kapsamda, ikinci bölümde Çin’in böyle bir bankanın kurulmasına neden ihtiyaç duyduğu ve Ban-
kanın kuruluşuna ilişkin muhalefet bağlamında AIIB’nin kuruluş süreci değerlendirilecektir. Üçüncü bö-
lümde AIIB’nin üye, teşkilat ve yönetim yapısı incelenecektir. Dördüncü bölümde AIIB tarafından bugüne 
kadar desteklenen projeler gözden geçirilecek, projelerin sektör ve bölge dağılımlarına bakılacaktır. Be-
şinci bölümde AIIB ile Kuşak ve Yol Girişimi arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır.

1. AIIB’nin Kuruluş Süreci

2013 yılı Ekim ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Asya Altyapı Yatırım Bankası adın-
da yeni bir uluslararası bankanın kurulacağı duyuruldu.2 2014 yılı Ekim ayında 21 Asya ülkesi tarafın-
dan AIIB’nin kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. 28 Kasım 2014 tarihinde yirmiden faz-
la ülkenin katılımıyla ilk başmüzakereciler toplantısı gerçekleştirildi. 22 Mayıs 2015 tarihinde kurucu 
anlaşma müzakereleri sonuçlandırıldı. 29 Haziran 2019 tarihinde 57 kurucu üyenin katılımıyla Kurucu 
Anlaşma (Articles of Agreement) imzalandı. 24 Ağustos 2015 tarihinde Kurucu Başkan olarak Jin Liqun 
seçildi. 16 Ocak 2016 tarihinde ise AIIB faaliyetlerine resmî olarak başladı.3

1.1 Çin’i Bankayı Kurmaya Yönelten Gerekçeler

“Asya, II. Dünya Savaşı sonrası Japonya, ardından Asya Kaplanları4 ile küresel ekonomide dikkat 

1 Metin boyunca “Banka” ifadesi kullanıldığında “Asya Altyapı Yatırım Bankası” anlaşılacaktır. 
2 Ikenberry, G. J., ve Lim, D. J., 2017, China’s emerging institutional statecraft: The Asian Infrastructure Investment Bank and 

the prospects for counter-hegemony, The Brookings Institution, s.10.
3 Banka resmî web sitesi https://www.aiib.org/en/index.html 
4 Tayvan, Singapur, Hong Kong, Güney Kore.

https://www.aiib.org/en/index.html
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çekmiştir. Son dönemlerde ise Çin’in gerçekleştirdiği yüksek büyüme oranları ve üretim Asya’yı geç-
miştekilerle kıyaslanmayacak oranda küresel finansın gündemine sokmuştur. Her geçen gün daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duyan Çin sanayisi için gerekli enerjinin ithalatı da enerji yollarının Çin yönünde değiş-
meye başlamasına neden olmaktadır. Yine ham madde tedariki ve üretilen malların ihracatı ulaştırma-lo-
jistik açısından da yolları Çin doğrultusunda değiştirmektedir.”5

Asya’nın en büyük, dünyanın ise ABD’den sonra ikinci büyük ekonomisi olan Çin, ABD liderliğin-
deki uluslararası finans sisteminde ekonomik büyümesine uygun bir yer edinemediğini düşünmekte-
dir. Dünya Bankasında Çin’in oy gücü %4,85 iken ABD’nin oy gücü neredeyse bunun üç buçuk katıdır 
(%16,21). Ekonomik büyüklük olarak Çin’in çok gerisinde kalmış olan ülkelerden Japonya’nın %7,51 
ile Çin’den epey yüksek, Almanya’nın ise Çin’den düşük olmakla birlikte %4,40 ile epeyce yakın bir oy 
gücü bulunmaktadır. ABD ve Japonya’nın önderliğinde 1966 yılında kurulan Asya Kalkınma Bankasın-
da ise durum Çin açısından daha kötüdür. Asya’nın en büyük ekonomisi Çin’in %5,48 oy gücüne karşın 
Japonya’nın %12,84, bölge dışı bir üye olan ABD’nin %12,75 ve Hindistan’ın da Çin’e yakın %5,39 oy 
gücü bulunmaktadır. IMF’de 2010 yılına kadar Çin’in %3,81 oy gücüne karşılık ABD’nin %16,21, Ja-
ponya’nın ise %6,23 oy gücü bulunmaktaydı. 2010 yılında yapılan yeni düzenleme ile Çin’in IMF’deki 
oy gücü %6’ya çıkarılmış, ancak bu artış AIIB kurulana kadar onaylanmadığından 2015 yılına kadar es-
ki oranlar ile faaliyetlere devam edilmiştir. Çin, küresel finans sisteminin bu önemli yapılarındaki ABD 
hegemonyası nedeniyle kendi ekonomik gücüne uygun bir yer edinemeyeceğini düşünmüş ve bu düşün-
ce Çin’i yeni bir banka kurmaya götüren en önemli nedenlerden biri olmuştur.6

Diğer bir önemli neden de Asya’nın devasa altyapı yatırımı ihtiyacıdır. Asya’nın modern kara ve de-
mir yolları ile limanlardan mahrum olmasının yanı sıra birçok Asya ülkesinde enerjiye erişim açısından 
sorunlar devam ederken artan nüfus nedeniyle enerji ihtiyacının da artması ulaştırma ve enerji sektörle-
ri açısından yatırım ve finansman konularını hayati hâle getirmektedir. Bu durum Çin tarafından, mev-
cut kurumların Asya’daki finans açığını karşılamasının mümkün olmadığı ve seçenekler ne kadar ço-
ğalırsa Asya için o kadar iyi olacağı şeklinde değerlendirilmekte ve bu bağlamda Bankanın kuruluşuna 
gerekçe gösterilmektedir.7

Son olarak Çin’in, AIIB vasıtasıyla yeni bir uluslararası finansal sistem kurmak amacında olduğu-
na yönelik yorumlar da bulunmaktadır. Bu tür yorumlarda, mevcut sistemin 1944 yılında kurulan IMF 
ve Dünya Bankası ile 1950’li ve 1960’lı yıllarda kurulan bölgesel ve kalkınma bankalarına dayandığı 
ve bu sistemin artık geride kalması gerektiği şeklindeki genel eleştiriler ile Çin’in kendi temsili ile il-
gili sorunlar kesiştirilerek yeni bir sistem arayışı şekline dönüştüğü gibi iddialar öne sürülmektedir. Bu 
yorumlara tamamen haksız demek mümkün olmamakla birlikte bunun yeni bir sistem kurma çabasına 

5 Yıldız, Ç., Çin’in Uluslararası Finans Sistemine Cevabı: Asya Altyapı Yatırım Bankası, Erişim Tarihi: 15/11/2018, http://
esagev.org/index.php/calisma-alanlari/dis-politika/cinin-uluslararasi-finans-sistemine-cevabi-asya-altyapi-yatirim-banka-
si-caglayan-yildiz/ 

6 Yıldız; Bustillo, R. ve Andoni, M., China, the EU and multiratelism: the Asian Infrastructure Investment Bank, Erişim Tarihi: 
14/12/2018, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292018000100207&lng=en&tlng=en; Weiss, 
M. A., Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Erişim Tarihi: 16/12/2018, https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf; IMF 
Member’s Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governers, Erişim Tarihi: 17/12/2018, https://www.imf.org/external/
np/sec/memdir/members.aspx 

7 Bustillo ve Andoni; Yıldız; Weiss,

http://esagev.org/index.php/calisma-alanlari/dis-politika/cinin-uluslararasi-finans-sistemine-cevabi-asya-altyapi-yatirim-bankasi-caglayan-yildiz/
http://esagev.org/index.php/calisma-alanlari/dis-politika/cinin-uluslararasi-finans-sistemine-cevabi-asya-altyapi-yatirim-bankasi-caglayan-yildiz/
http://esagev.org/index.php/calisma-alanlari/dis-politika/cinin-uluslararasi-finans-sistemine-cevabi-asya-altyapi-yatirim-bankasi-caglayan-yildiz/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292018000100207&lng=en&tlng=en
https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
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varacak büyüklükte olup olmadığını değerlendirmek için henüz erkendir. 2014 yılında ilan edilen Yeni 
Kalkınma Bankası (New Development Bank) ya da diğer adıyla BRICS Bank girişimi AIIB’nin münfe-
rit bir girişim olmadığını Çin’in de sistemden rahatsız tek ülke olmadığını göstermekle birlikte BRICS 
Bank bağlamında henüz AIIB ile karşılaştırabilir bir ilerleme sağlanamamıştır. Diğer taraftan Çin yetki-
lileri Bankanın uluslararası sitemin kurallarına göre işleyecek ve başta Dünya Bankası ve Asya Kalkın-
ma Bankası olmak üzere mevcut kurumlar ile birlikte çalışacak bir kurum olacağını söyleyerek bu tür 
iddiaların önüne geçmeye çalışmıştır.8

1.2. AIIB’nin Kuruluş Sürecinde ABD ve Japonya Muhalefeti

AIIB’nin kuruluş sürecine en büyük muhalefet ABD ve Japonya’dan gelmiştir. ABD yönetimi sade-
ce karşı olmakla kalmayıp, Bankaya üye olunmaması yönünde çağrı da yapmıştır. ABD’nin Bankanın kü-
resel kurallar ve standartlara göre faaliyet göstermeyeceği, iyi yönetişim sergilemeyeceği, mevcut banka-
ların altını oyacağı ve Çin’in AIIB’yi kendi ekonomik ve politik çıkarları9 için kullanacağı gibi iddiaları 
bulunmaktaydı. Japonya söz konusu eleştirileri büyük oranda paylaşmaktaydı.10 Bankanın Dünya Bankası 
ve Asya Kalkınma Bankasına rakip olacağı yönündeki iddialar da Japonya’nın endişelerini artırmaktadır.

Öte yandan daha Obama döneminde ABD yönetiminin Bankaya yönelik politikasına eleştiriler ya-
pılmaya başlanmıştı. ABD muhalefetinin Bankayı marjinalleştirme tehlikesi olduğu gibi Bankanın iyi 
yönetişim sergilemesi ve şeffaf olması için yapıcı baskı uygulanması gerektiği görüşünde olanlar da bu-
lunmaktaydı.11 Günümüzde ise ABD’nin Bankaya üye olması çağrıları Bankanın kuruluş sürecine göre 
daha yüksek sesle dillendirilmektedir. ABD’nin Bankada olmaması nedeniyle görüşlerinin de Bankada 
seslendirilmediği, Trump yönetiminin ABD için yüksek bir oy oranını müzakere ederek üye olması ge-
rektiğine yönelik görüşler öne sürülmektedir.12

ABD’nin müttefiklerine Bankaya üye olunmaması çağrıları sonuç vermemiştir. “Şaşırtıcı biçimde, 
12 Mart 2015 tarihinde ABD’nin yakın müttefiki olan Birleşik Krallık girişime katılan ilk ülke olmuş-
tur. İngiliz hükûmetinin kararını açıklamasından sadece birkaç gün sonra Fransa, Almanya ve İtalya 
AIIB’ye kurucu üye olarak katılma niyetlerini açıklamışlardı.”13

Avrupa’nın en büyük ülkelerinin bu kararları başka ülkeler için de cesaretlendirici olmuştur. 2014 yı-
lında Bankanın kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptına 21 Asya ülkesi imza atarken, Bankanın Kuru-
cu Anlaşmasına yirmisi bölge dışından olmak üzere 57 ülke imza atmıştır. Ancak ABD ve Japonya üye-
lik başvurusunda bulunmamışlardır.

2. AIIB’nin Üye ve Yönetim Yapısı14

AIIB’nin kurucu üyeleri ve daha sonra üyeliğe kabul edilenler olmak üzere toplamda 93 üyesi bulun-

8 Bustillo ve Andoni; Yıldız,
9 Kuşak ve Yol ile ilgili konular beşinci bölümde tartışılacaktır.
10 Weiss; Yıldız.
11 Weiss,
12 Balachandran, N., The United States Should Join the Asian Infrastructure Investment Bank, Erişim Tarihi: 12/12/2018, htt-

ps://www.eastwestcenter.org/publications/the-united-states-should-join-the-asian-infrastructure-investment-bank.
13 Bustillo ve Andoni.
14 Bu bölümdeki bilgiler için AIIB resmî web sitesinden yararlanılmıştır, https://www.aiib.org/en/index.html 

https://www.eastwestcenter.org/publications/the-united-states-should-join-the-asian-infrastructure-investment-bank
https://www.eastwestcenter.org/publications/the-united-states-should-join-the-asian-infrastructure-investment-bank
https://www.aiib.org/en/index.html
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maktadır. Bu üyelerden 26’sı mali ve hukuki süreçleri henüz tamamlamadıkları için aktif üye durumun-
da değildir. Ancak bu ülkeler de toplam üye sayısına dâhil edilmektedir. Zira gerekli yükümlülükler ta-
mamlandıktan sonra üyeliklerinin tekrar değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp doğrudan 
mekanizmalara dâhil olacaklardır.

AIIB üyeleri, bölge ülkeleri ve bölge dışı ülkeler biçiminde ayrılmaktadır. Bölge ülkeleri kavramı, 
tüm Asya Kıtası’nın yanı sıra Avustralya ve Asya’nın güneyindeki ada ülkelerini kapsamaktadır. Böl-
ge dışı ülkeler ifadesiyle ise diğer kıtalardan (Amerika, Avrupa, Afrika) katılan ülkeler kastedilmekte-
dir. Üye ülkeler incelendiğinde Avrupa’nın yoğun katılımından başka, Afrika ülkelerinin de Bankaya 
ilgisinin olduğu ve üyeliğe 2018 yılı Aralık ayında kabul edilen altı ülkeden beşinin (Cezayir, Fas, Ga-
na, Libya, Togo) Afrika ülkesi olduğu dikkate alındığında bu eğilimin artmakta olduğu anlaşılmaktadır. 
Amerika Kıtası’ndan ise hâlihazırda ciddi bir eğilim gözlemlenmemektedir. Bankaya sonradan üye olan 
Amerika Kıtası’ndan tek aktif üye, üyeliğe sonradan katılan Kanada’dır. Brezilya ise kurucu üye olma-
sına rağmen hâlen aktif üye statüsüne geçmemiştir.

100 milyar dolar sermaye ile kurulan Bankanın sermayesinin 20 milyar doları ödenecek, 80 milyar 
doları da çağrılabilir durumda olacak şekilde planlanmıştır. Çin, sermayenin yarısını karşılamayı taah-
hüt etmiştir. Bankada Çin’in %26,59 oy gücü bulunmaktadır. Çin’den sonra en büyük oy gücüne sahip 
olan Hindistan’ın %7,64 oy gücü bulunmaktadır. Bölge ülkelerinde önemli oy gücüne sahip ülkeler; 
Rusya (%6,01), Güney Kore (%3,54), Avustralya (%3,50), Endonezya (%3,20), Türkiye (%2,54) ve Su-
udi Arabistan (%2,48) biçimindedir. Bölge dışı ülkelerde ise Almanya (%4,20), Fransa (%3,22) ve İn-
giltere (%2,93) biçiminde sıralanmaktadır.

Tablo 1: AIIB Üyeleri
Bölgesel Üyeler Bölge dışı Üyeler Bölgesel Aday Bölge dışı Aday
Afganistan, Avustralya, 
Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, 
Brunei, Kamboçya, Çin, GKRY, 
Fiji, Gürcistan, Hong Kong, 
Hindistan, Endonezya, İran, 
İsrail, Ürdün, Kazakistan, Güney 
Kore, Kırgızistan, Lao, Malezya, 
Maldivler, Moğolistan, Myanmar, 
Nepal, Yeni Zelanda, Umman, 
Pakistan, Filipinler, Katar, Rusya, 
Samoa, Suudi Arabistan, Singapur, 
Sri Lanka, Tacikistan, Tayland, 
Doğu Timor, Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Özbekistan, Vanuatu, 
Vietnam

Avusturya, Kanada, 
Danimarka, Mısır, 
Etiyopya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, 
Macaristan, İzlanda, 
İrlanda, İtalya, 
Lüksemburg, 
Madagaskar, Malta, 
Hollanda, Norveç, 
Polonya, Portekiz, 
İspanya, Sudan, İsveç, 
İsviçre

Ermenistan, Cook 
Adaları, Kuveyt, 
Lübnan, Papua 
Yeni Gine, Tonga

Arjantin, Belarus, 
Belçika, Brezilya, 
Cezayir, Şili, 
Ekvador, Fas, 
Gana, Yunanistan, 
Kenya, Libya, Peru, 
Romanya, Sırbistan, 
Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Togo, 
Venezuela

Kaynak: AIIB

Bankanın bir nevi Genel Kurulu diyebileceğimiz yapısı her ülkenin Maliye Bakanlarının bir araya 
gelmesiyle oluşan Yöneticiler Kuruludur (Board of Governors). Direktörler Kurulu (Board of Directors) 
12 üyeden oluşmaktadır. Direktörler Kurulu, Bankanın genel faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Ban-
kanın hisselerinin %75’i bölge ülkelerine, %25’i bölge dışı ülkelere tahsis edildiğinden bununla orantı-
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lı olarak 12 koltuktan 9’u bölge ülkelerine, 3’ü ise bölge dışı ülkelere tahsis edilmiştir. Ülkeler oy güç-
lerini bir araya getirerek direktörlük alabilmektedir. Oy gücü yüksek olan ülkelerden Çin, Hong Kong 
ile birlikte Hindistan ise yalnız başına bir direktörlük edinmiştir. Ancak diğer ülkelerin oy gücü bu-
na yetmemektedir ve ülke grupları hâlinde direktörlük edinebilmektedirler. Örneğin, Azerbaycan, Bru-
nei, Gürcistan, Kırgızistan, Pakistan ve Türkiye bir araya gelerek direktörlük almış ve bu göreve Türki-
ye’den bir kişiyi seçmişlerdir.

Bankanın, Başkan ve beş Başkan Yardımcısından oluşan bir yönetimi bulunmaktadır. Kurucu Baş-
kan olarak seçilen Jin Liqun geçmişte Çin Maliye Bakan Yardımcılığı, Dünya Bankasında yöneticilik 
ve Asya Kalkınma Bankasında Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Başkan beş yıllığına se-
çilmektedir ve seçilmesi hâlinde ikinci bir beş yıl daha görev yapabilmektedir. Beş Başkan Yardımcı-
sının İngiltere, Fransa, Hindistan, Almanya ve Endonezya kökenli oldukları görülmektedir. Hindistan 
ve Endonezya Asya’nın önemli ülkeleri olması nedeniyle burada olağan bir seçim göze çarpmaktadır. 
Ancak üç başkan yardımcısının İngiltere, Fransa ve Almanya’ya verilmiş olması, söz konusu ülkelerin 
ABD muhalefetine rağmen üye olmalarının bir nevi ödülü olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır. Ban-
kanın bu tercihinin küresel sisteme ve kurallara uygun faaliyet göstereceğinin işaretini verme amacı ta-
şıyor olması da muhtemeldir.

AIIB’nin üye sayısı hâlihazırda başta Asya Kalkınma Bankası olmak üzere tüm bölgesel kalkınma 
bankalarından fazladır. Bu açıdan Bankanın üç yıl içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğini belirtmek 
gerekir. Yönetim yapısı itibariyle de gelinen aşamada Çin’in Bankadaki yüksek hissesi dışında kuruluş 
aşamasında ortaya atılan iddiaların birçoğunu mevcut veriler desteklememektedir.

Bankanın, kredi derecelendirme kuruluşları Standart & Poor’s, Moody’s ve Fitch’ten sırasıyla AAA, 
Aaa, AAA olmak üzere en yüksek kredi derecelerini almış olması da iyi yönetişim göstermeyeceği, şef-
faf olmayacağı benzeri iddiaların desteklenmediğini ortaya koymaktadır. Zira söz konusu kredi derece-
lendirme kuruluşlarının çeşitli eleştirilerle karşılaşmakla birlikte küresel finans sistemi ile entegre ku-
rumlar olduğu açıktır.

3. AIIB’nin Proje Destekleri

AIIB, 24 Haziran 2016 tarihinde Tacikistan, Bangladeş, Pakistan ve Endonezya’daki projelerle, ilk 
desteklenecek proje onaylarını gerçekleştirmiştir. Anılan tarihten bugüne kadar 34 projeye onay veril-
miştir. (Tablo 2)

Tablo 2: AIIB’nin Kredi Verdiği Projeler 

Proje Ülke Sektör
Kredi (milyon 
dolar)

Duşanbe-Özbek Sınırı Yol İyileştirme Projesi Tacikistan Ulaştırma 27,5
Dağıtım Sistemi Yükseltme ve Genişletme Projesi Bangladeş Enerji 165
Ulusal Otoyol M-4 Projesi Pakistan Ulaştırma 100
Ulusal Gecekondu Mahallesi İyileştirme Projesi Endonezya Sosyal 216,50
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Tarbela beş Hidroelektrik Genişletme Projesi Pakistan Enerji 300
Myingyan 225 MW Kombine Gaz Çevrim Santrali Myanmar Enerji 20
Duqm Limanı Ticari Terminali Geliştirme Umman Ulaştırma 265
TANAP Projesi Azerbaycan Enerji 600
Bölgesel Altyapı Geliştirme Projesi Endonezya Çoklu 100
Baraj Operasyonları İyileştirme ve Güvenlik Projesi Endonezya Sulama 125
Doğal Gaz Altyapı ve Verimlilik İyileştirme Projesi Bangladeş Enerji 60
Andhra Pradesh Herkes için Enerji Hindistan Enerji 160
Batum ByPass Yol Projesi Gürcistan Ulaştırma 114
Hindistan Altyapı Fonu Hindistan Çoklu 150
Nurek Hidroelektrik Rehabilitasyon Projesi Tacikistan Enerji 60
Gucerat Kırsal Yolu Hindistan Ulaştırma 329
Al Subh Güneş Enerji Santrali Mısır Enerji 17,5-19
İletim Sistemi Güçlendirme Projesi Hindistan Enerji 100
Uluslararası Finans Kurumu Gelişmekte olan Asya Fonu Asya Çoklu 150
Metro Manila Taşkın Yönetimi Projesi Filipinler Su 207,60
Bangalore Metro Raylı Sistem Projesi – Hat R6 Hindistan Ulaştırma 335
Umman Genişband Altyapı Projesi Umman Telekom 36
Pekin Hava Kalitesi İyileştirme ve Kömürü İkame Projesi Çin Enerji 250
Bhola 220 MW Elektrik Santrali Bangladeş Enerji 60
Madhya Pradesh Kırsal Bağlantı Projesi Hindistan Ulaştırma 140
Ulusal Yatırım ve Altyapı Fonu Hindistan Çoklu 100
Tuz Gölü Gaz Depolama Genişletme Projesi Türkiye Enerji 600
Stratejik Sulama Modernizasyonu ve Acil Rehabilitasyon 
Projesi

Endonezya Sulama 250

Andhra Pradesh Kırsal Yol Projesi Hindistan Ulaştırma 455
Sürdürülebilir Kırsal Sağlık Hizmetleri Projesi Mısır Su 300
TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredilendirme Aracı Türkiye Bankacılık 200
Mandalika Şehir ve Turizm Altyapı Projesi Endonezya Çoklu 248,39
Andhra Pradesh Su Arzı ve Yönetimi İyileştirme Projesi Hindistan Su 400
AIIB Asya Gelişmiş Kredi Yönetimi Portfolyo Projesi Asya Çoklu

Kaynak: AIIB

Projeler incelendiğinde Mısır dışındaki tüm projelerin Asya Kıtası’nda yer aldığı görülmektedir. Bu 
açıdan Bankanın ismine uygun olarak genel olarak Asya’da proje finansmanı yaptığı anlaşılmaktadır. 
Ancak Mısır’da finansman sağlanan iki proje geleceğe yönelik bazı tahminler de yapmayı mümkün kıl-
maktadır. AIIB’nin son dönemde artan Afrikalı üye sayısı gelecekte Afrika’da desteklenen proje sayısını 
artıracaktır. Zira Afrika’nın altyapı ve finansman açığı somut verisiyle söz konusu ülkelerin büyük oran-
da kendi ülkelerine kredi temini sağlamak amacıyla Bankaya üyeliğe yöneldiği açıktır. İlaveten Ameri-
ka Kıtası’ndan üye sayısının artması durumunda, gelişmiş Kuzey Amerika’da proje finansmanı ihtima-
li düşük olsa da gelişmekte olan Güney Amerika’da da Bankanın projeleri finanse etmesi beklenmelidir. 
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Bu açıdan, bölge dışı üye sayısının özellikle de Afrika ve Güney Amerika’dan üyelerin artması hâlin-
de, ilerleyen süreçte Bankanın Asya ile sınırlı bir Banka olmaktan uzaklaşacağı fakat Asyalı paydaşların 
Bankadaki yüksek hisse oranı nedeniyle finansman sağlanan projelerde Asya’nın yine çoğunlukta ola-
cağı hatırda tutulmalıdır.

Bankadan kredi alan projelerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, finansal desteklerden en faz-
la yararlanan ülkenin Hindistan olduğu görülmektedir. Banka şu ana kadar 34 projeye yaklaşık olarak 
yedi milyar dolar kredi sağlamıştır. Hindistan, dokuz proje ile toplamda yaklaşık iki milyar dolar Ban-
ka finansmanı sağlamıştır. Endonezya ise beş proje ile 940 milyon dolar finansman elde ederek ikinci 
en büyük yararlanıcı olmuştur.15 Türkiye, iki proje için aldığı 800 milyon dolar kredi ile üçüncü sırada 
yer almaktadır. Ancak bilindiği gibi Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye’de 
hayata geçirilen bir projedir. Finansman başvurusu TANAP’ın büyük ortağı Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi (SOCAR) tarafından yapıldığından Banka Azerbaycan’a verilmiş bir kredi olarak göstermiştir. 
TANAP’a verilen kredi de dâhil edilirse Türkiye 1,4 milyar dolar ile Bankanın en büyük ikinci yararla-
nıcısı hâline gelmektedir.

Proje başvurusu yapılan ancak değerlendirme süreci devam eden projeler hesaba katıldığında da Hin-
distan Bankanın en büyük yararlanıcısı olmaya devam edecektir.16 Hindistan’ın Banka ile iş yapmaya 
istekliliği Çin için önemli bir kazanımdır. Japonya’nın üye olmadığı AIIB’nin Çin’den sonra en büyük 
hissedarı olan Hindistan bu ilgisi nedeniyle dolaylı olarak Bankanın meşruiyetinin artmasına yardım-
cı olmaktadır.

Projelerin sektörlere göre dağılımında ise enerji aslan payını almakta onu ulaştırma takip etmektedir. 
Burada Bankanın faaliyet alanına uygun hareket ettiği ortaya çıkmaktadır. Nitekim altyapı yatırımı de-
nildiğinde ilk akla gelen bu iki sektördür. 

Öte yandan AIIB’nin proje finansmanının gerek proje sayısı gerekse miktar olarak yetersiz olduğu-
na dair iddialar da bulunmaktadır. Örneğin Babones AIIB’nin ilk üç yıl için 30-40 milyar dolar proje fi-
nansmanı yapmasının beklendiğini fakat miktarın 34 proje ile yalnızca yedi milyar dolar seviyesinde 
kaldığını belirtmekte ve Asya Kalkınma Bankasının 2018 yılında desteklediği projenin 279’a ulaştığını 
2017’de ise 281 projeye toplam 21,4 milyar dolar destek sağladığını ifade etmektedir.17

Önemli bir diğer konu olarak Banka diğer uluslararası finans kurumları ile iş birliği yapmaya ça-
lışmaktadır. AIIB kuruluşundan bu yana Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Afrika Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi 
muhatapları ile iş birliği öngören Mutabakat Zabıtları imzalamıştır. Bunun yanında AIIB tarafından des-
teklenen projelerin çoğu başka bir finansal kurum tarafından da desteklenmektedir. AIIB en fazla Dünya 
Bankası, ardından Asya Kalkınma Bankası ile ortak proje finansmanı yapmıştır.18 Bankanın bu iş birlik-
lerinde kendine yönelik eleştirileri anlamsız hâle getirme ve sistem içerisinde yer alma arayışında oldu-
ğunu gösterme çabası belirginleşmektedir.

15 Babones, S., Is China’s AIIB Developing Asia, Or Just Propping Up China’s State-Owned Banks with Extra Cash?, Eri-
şim Tarihi: 16/12/2018, https://nationalinterest.org/feature/chinas-aiib-developing-asia-or-just-propping-chinas-state-ow-
ned-banks-extra-cash-38472.

16 Palit, A., India and the Asian Infrastructure Investment Bank: Sustained Engagement notwithstanding Anxieties, Erişim Tari-
hi: 13/12/2018, https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/ISAS-Briefs-No.-559-India-and-the-Asian-1.pdf.

17 Babones.
18 https://www.aiib.org/en/index.html.

https://nationalinterest.org/feature/chinas-aiib-developing-asia-or-just-propping-chinas-state-owned-banks-extra-cash-38472
https://nationalinterest.org/feature/chinas-aiib-developing-asia-or-just-propping-chinas-state-owned-banks-extra-cash-38472
https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/03/ISAS-Briefs-No.-559-India-and-the-Asian-1.pdf
https://www.aiib.org/en/index.html
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4. AIIB ve Kuşak Yol Girişimi 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılı sonlarında gerçekleştirdiği iki ziyarette Çin’in İpek Yolu 
Girişimi’nin iki ayağını ortaya atmıştır. İlk olarak Kazakistan’da (Eylül 2013) İpek Yolu Ekonomik Ku-
şağı’nı (Sil Road Economic Belt) duyurarak planın kara kısmını açıklamıştır. Ardından Endonezya’da 
(Ekim 2013) deniz kısmını, 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu (21. Century Maritime Silk Road) duyur-
muştur. Kadim İpek Yolu’nun ticaret vasıtasıyla kültürleri bağlamasına atıfla ortaya atılan söz konusu 
projelere birlikte “Bir Kuşak – Bir Yol” (One Belt – One Road) adı verilmiştir. 2015 yılında Ulusal Kal-
kınma ve Reform Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortak olarak Vizyon ve Aksiyon 
Belgesi’ni yayınlamıştır. “Bir Kuşak – Bir Yol” ifadesi daha sonra terkedilmiş ve Çin’in İpek Yolu giri-
şimini tanımlamak üzere “Kuşak ve Yol Girişimi” (girişim) ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. Kimile-
rince İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkıma uğrayan Avrupa’yı ayağa kaldırmak için ABD’nin ortaya at-
tığı Marshall Planı’na benzetilen girişim kapsamında Çin, otoyollar, tren yolları ve enerji nakil hatları 
başta olmak üzere birçok alanda yatırım yapmayı planlamıştır. Girişim çerçevesinde altı tane de Ekono-
mik Koridor belirlenmiştir. Bu koridorlar; Çin - Pakistan Ekonomik Koridoru, Çin - Moğolistan - Rus-
ya Ekonomik Koridoru, Yeni Avrasya Kara Köprüsü Ekonomik Koridoru, Çin – Orta Asya - Batı Asya 
Ekonomik Koridoru, Bangladeş - Çin - Hindistan - Myanmar Ekonomik Koridoru ve Çin - Hindi Çin 
Yarımadası Ekonomik Koridoru’dur. Bunlar arasında Çin - Pakistan Ekonomik Koridoru açıkça öne çık-
maktadır. Başta Gwadar Limanı ve Karakurum Otoyolu olmak üzere Çin, Pakistan’da önemli yatırım-
lar gerçekleştirmiştir. Ortaya atıldığında kimi ülkelerce endişe, kimilerince heyecan, kimilerince de ih-
tiyatla karşılanan girişim son dönemde “borç batağı” gibi olumsuz kavramlarla anılmaya başlanmıştır. 
Sri Lanka’nın Hambantota Limanı’na Çin tarafından yatırım kaynaklı verilen borç Sri Lanka tarafından 
ödenemeyince Çin 99 yıllığına Liman’ın sahibi olmuştur. Söz konusu durum Çin ile iş yapan ülkelerde 
güvenlik ve egemenlik endişelerine neden olurken Batılı kaynaklarca da Çin’in ülkeleri aşırı borçlandır-
dığı iddiaları gündemde tutulmaktadır. Ancak tartışmalara rağmen trilyon dolarlık girişim kapsamında 
birçok yatırım yapılmaya devam edilecek ve girişim küresel gündemde kalmayı sürdürecektir.19

AIIB kuruluş aşamalarında, Çin dış politikasının ve girişimin bir aracı olarak algılanmıştır. Nitekim 
Kuşak ve Yol ile ilgili birçok dokümanda AIIB’ye referans verilmekte, başta Devlet Başkanı Xi Jinping 
olmak üzere Çin yetkilileri de her iki girişimi birbiri ile ilişkilendirmekteydi20 Her iki girişimin öncelik-
le Asya’daki altyapı ve yatırım açığını hedeflemesi bu algıları güçlendirdi. AIIB’nin üye sayısı ve çeşit-

19 Cai, P., Understanding China’s Belt and Road Initiative, Erişim Tarihi: 10/12/2018, https://www.lowyinstitute.org/publicati-
ons/understanding-belt-and-road-initiative; Sagi, J. ve Engelberth, I., 2018, “The Belt and Road Initiative – a Way Forward 
to China’s Expansion. Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations”, An International Journal, 4(1), 
9-38; Hillman, J., China’s Belt and Road Initiative: Five Years Later, Erişim Tarihi: 09/12/2018, https://www.uscc.gov/sites/
default/files/Hillman_USCC%20Testimony_25Jan2018_FINAL.pdf; Hurley, J., Morris, S. ve Portelance, G., Examining the 
Debt Implications of the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective, Erişim Tarihi: 08/12/2018, https://www.cgdev.
org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf; Green, M. J., China’s 
Maritime Silk Road: Strategic an Economic Implications for the Indo-Pacific Region, Erişim Tarihi: 11/12/2018, https://
www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road; Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 
21st-Century Maritime Silk Road, Erişim Tarihi: 08/12/2018, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.
html.

20 Liu, Z. ve Umehara, N., Asian Infrastructure Investment Bank: As a new comer in the society of Multilateral Developments 
Banks, Erişim Tarihi 11/12/2018, https://www.iima.or.jp/Docs/newsletter/2017/NL2017No_7_e.pdf; Weiss.

https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative
https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and-road-initiative
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Hillman_USCC%20Testimony_25Jan2018_FINAL.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Hillman_USCC%20Testimony_25Jan2018_FINAL.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective.pdf
https://www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road
https://www.csis.org/analysis/chinas-maritime-silk-road
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html
https://www.iima.or.jp/Docs/newsletter/2017/NL2017No_7_e.pdf
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liliği fazla olmakla birlikte girişime dâhil ülkeler ile Banka üyesi devletler üyeler arasında da bir örtüş-
me mevcuttur.21

AIIB’ye başta İngiltere olmak üzere gelişmiş ekonomilerin üye olma kararlarını açıklanmalarının 
ardından 2015 yılı ortalarından başlamak üzere Çin yetkilileri hızla üye sayısı artan ve ön plana çıkan 
AIIB ile Kuşak ve Yol arasına mesafe koymaya başlamışlardır. Bu tarihten sonra AIIB’nin Kuşak ve Yol 
projelerine de destek verebileceği ancak girişime ait olmadığı yönünde resmî açıklamalar ağırlık kazan-
maya başlamıştır.22

AIIB’nin destek verdiği projeler Kuşak ve Yol bağlamında incelendiğinde (Tablo 2) ilk bakışta bü-
tün projelerin bir şekilde ya İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ndan biri ya da 
altı koridordan biri içerisinde değerlendirilebileceği düşünülebilir. Ancak söz konusu projelerin çoğun-
da Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi finansörlerle ortak finansal destek sağlanmıştır. Bu 
minvalde söz konusu projeleri Kuşak ve Yol Projesi olarak göstermek fazlasıyla sınırlayıcı olur. Proje-
lerin başta Dünya Bankası olmak üzere başlıca diğer finans kurumlarından destek alması bu projelerin 
girişim içerisinde veya girişime ait olarak değerlendirilmediğini düşündürmektedir. 

Diğer taraftan Kuşak ve Yol, Çin tarafından ortaya atılan ve dâhil olan ülkelerin Çin tarafından söy-
lemsel olarak belirlendiği bir girişimdir. Bu ülkelerden bazıları girişime olumlu yaklaşıp Çin ile gerek 
çerçeve gerek proje bazlı anlaşmalar imzalarken bazıları projeye temelden karşı çıkmıştır. Bu ülkelerin 
başında şüphesiz Hindistan gelmektedir. Ancak girişimden tehdit algılayan Hindistan AIIB’nin en bü-
yük yararlanıcısıdır. Bunda Bankanın kurumsal yapısının nötr olması, Kuşak ve Yol gibi açıkça Çin ek-
senli olmaması etkilidir.23 Bankanın ikinci büyük hissedarı ve en büyük yararlanıcısının söz konusu tav-
rı AIIB’nin kendini Kuşak ve Yol’dan ayrıştırdığının net bir göstergesi kabul edilmelidir.

Proje bazlı bir örnek üzerinden değerlendirme yapmak amacıyla TANAP Projesi ele alınabilir. Tür-
kiye ve Azerbaycan’ın her ikisi de Kuşak ve Yol güzergâhındadır. Bununla birlikte TANAP Projesi ne 
Çin tarafından yapılan ne de Kuşak ve Yol bağlamında ortaya atılan bir projedir. Zira TANAP Anlaşma-
ları 2012 yılına yani girişim ortaya atılmadan bir yıl önce imzalanmıştır. Projenin ortakları ise Azerbay-
can Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Türk kamu şirketi BOTAŞ ve İngiliz şirketi BP’dir.24 Bu örnekten 
de anlaşıldığı gibi projenin hayata geçirildiği ülkenin Kuşak ve Yol ülkeleri arasında yer alması projeyi 
girişime ait olarak göstermek için yeterli bir veri değildir.

İlaveten şunu da vurgulamak gerekir ki Bankadaki Çin’in yüksek oy gücüne rağmen Hindistan, Rus-
ya, Güney Kore gibi güçlü bölge üyeleri ile Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada gibi bölge dışı üyeler, 
Bankanın girişimin bir aracı hâline gelmesine sıcak bakmayacaktır. Nitekim yukarıda da bahsedildiği 
gibi Çin, AB ülkelerinin üyelik niyetlerini açıklamalarının hemen ardından iki konuyu birbirinden ayır-

21 Dahlan, M. R., Dimensions of the New Belt & Road International Order: An Analysis of the Emerging Legal Norms and a 
Conceptionalisation of the Regulation of Disputes, Erişim Tarihi: 16/12/2018, https://www.scirp.org/Journal/PaperInforma-
tion.aspx?PaperID=83500.

22 Weiss.
23 Palit.
24 TANAP Bilgi Notu, Erişim Tarihi: 17/12/2018, https://www.tanap.com/store/file/common/81e3e4dc104e1717d6ad-

620de3752257.pdf; Enerjinin İpek Yolu TANAP açıldı, Erişim Tarihi: 14/12/2018, https://www.epias.com.tr/genel/enerji-
nin-ipek-yolu-tanap-acildi.

https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=83500
https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=83500
https://www.tanap.com/store/file/common/81e3e4dc104e1717d6ad620de3752257.pdf
https://www.tanap.com/store/file/common/81e3e4dc104e1717d6ad620de3752257.pdf
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maya çalışmıştır. ABD’nin ve Japonya’nın muhalefetine rağmen Bankaya önemli ülkelerin üye olma-
sı sağlanmış ve Çin burada yadsınamaz bir başarı elde etmiştir. Çin açısından rasyonel olan davranış bu 
başarının idrakinde olarak Bankanın bağımsız yapısını korumaktır ve anlaşılan Çin de buna çabalamak-
tadır.

Son olarak 2018 yılının Kuşak ve Yol bağlamında Çin açısından arzu edildiği gibi geçmediği aşikâr-
dır. Ticaret savaşlarının ortaya çıkardığı durumun yanı sıra dışarıda Kuşak ve Yol ile ilgili borç bata-
ğı tartışmaları sürerken içeride de girişimin iş modellerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine yö-
nelik tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 2019 yılında Çin’in ülke olarak da mevcut uluslararası 
kurumlar ile çalışmayı artıracağı ve serbest ticareti savunma açısından Dünya Ticaret Örgütünün yeni 
şampiyonu olma çabasına devam edeceği beklenmektedir.25 Bu koşullarda Çin’in AIIB politikasında 
2019 yılında da bir değişiklik olmayacağı, Bankanın mevcut işleyiş yapısının devam edeceği ortadadır.

Sonuç

Çin tarafından çok taraflı uluslararası bir banka olarak ortaya atılan AIIB üçüncü faaliyet yılını ta-
mamlamaktadır. Bu üç yıllık süreçte Bankanın kurumsal yapısı, faaliyetler, desteklenen projeler gibi ve-
riler incelenerek Bankanın geldiği aşama hakkında çeşitli sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. Bu bağlam-
da Bankanın kuruluş dönemi eleştirilerine karşı hangi aşamaları kaydettiğine ilişkin önemli sonuçlara 
ulaşılmıştır.

Öncelikle Çin, ABD ve Japonya’nın muhalefetine rağmen Dünya Bankasından sonra en fazla üyeye 
sahip Bankayı kurmayı başarmıştır. Bu üyeler arasında ABD’nin küresel ve bölgesel müttefiklerinin de 
olması ayrıca önem taşımaktadır.

Banka yönetim yapısı ve proje finansmanı bağlamında küresel standartlara uyan, şeffaf bir kurum ol-
maya çabalamış ve bu bağlamda kredi derecelendirme kuruluşlarından da en yüksek notu almıştır. Dün-
ya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi kurumlarla ortak proje finansmanı yapması sistemi tehdit et-
mek yerine sistem içerisinde yer edinme çabası olarak algılanmış ve bu nedenle de başlangıçta Bankaya 
yöneltilen eleştirilerin çoğu artık dillendirilmez olmuştur.

Banka iki proje dışında tamamen Asya Kıtası’na proje desteği sağlamıştır. Mısır’daki iki proje ise 
altyapı finansmanı ihtiyacı olan bölge dışı üyeler arttıkça Asya Kıtası dışında proje desteklerinin arata-
cağı ve fakat Asya’daki projelerin yine çoğunlukta kalacağını göstermiştir. 

Çin’in Bankayı tekeline almak yerine uluslararası standartlarda bir kurum hâline getirmeye çalıştığı, 
bu bağlamda hem ABD ve Japonya merkezli eleştirileri boşa çıkartmaya uğraştığı hem de kendine bir 
başarı hikâyesi yazmaya çalıştığı gözlemlenmektedir.

Bankanın anılan başarılarının yanı sıra Çin’in diğer üyelere oranla çok yüksek hisse oranının olması 
dünyanın en büyük ekonomisi ABD ile Asya’nın ikinci büyük ekonomisi Japonya’nın hâlen üye olma-

25 Rudd, K., Prospectes for US-China Relations in 2018, Erişim Tarihi: 15/12/2018, https://www.project-syndicate.org/commen-
tary/united-states-china-relations-in-2019-by-kevin-rudd-2018-12.

https://www.project-syndicate.org/commentary/united-states-china-relations-in-2019-by-kevin-rudd-2018-12
https://www.project-syndicate.org/commentary/united-states-china-relations-in-2019-by-kevin-rudd-2018-12
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mış olması ve hâlihazırda desteklenen proje sayısı ve projelere aktarılan miktarın beklentilerin altında 
kalmış olması gibi zayıf yönleri de bulunmaktadır.

Bankanın desteklediği projelerin tamamı Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde olmasına rağmen bu ör-
tüşme sadece görüntüden ibarettir. Ülkeler ve projeler bağlamında ele alındığında örtüşmenin çok sınırlı 
olduğu görülmektedir. Söz konusu projelerin doğrudan Kuşak ve Yol Projesi bağlamında tanımlanmadı-
ğı, bu bağlamda Pakistan’daki projeler ve benzeri birkaç proje dışında büyük oranda girişime ait olarak 
değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Çin’in de Banka kuruluşu öncesi ifadelere rağmen Avrupalı ül-
kelerin üyelik niyetlerini açıklamalarından itibaren her iki konuyu birbirinden ayırdığı ve birlikte anma-
maya çalıştığı ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak Çin, Bankayı kendi politikasının ve özellikle de Kuşak ve Yol Girişimi’nin bir aracı hâ-
line getirmemeye ve görece bağımsız hareket eden, uluslararası standartlara uyan bir Banka oluşturma-
ya çabalamış ve bunda büyük oranda başarılı olmuştur. Üç yıllık görece kısa faaliyet geçmişi olan AIIB 
küresel finans sisteminde, sistemin kurallarına uyan ve sistemin önemli aktörleri ile iş birliği yapan bir 
banka olarak kendine yer bulmuştur.
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Özet
Çin Halk Cumhuriyeti, Deng Şiaoping’in 1979 yılında başlattığı açılımlarla ulusal ve uluslararası bağlamda bir 
dönüşümün başlangıcını yaşamıştır. Ekonomik dönüşümlerin olumlu etkisi ve daha birçok konu da Çin’in önem-
li adımlar atmasına ve küresel konjonktürde kendini önemli bir pozisyona taşımasına yardımcı olmuştur. Ekono-
minin gelişimine paralel olarak enerji ihtiyacı artmış, enerji tedarikinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıy-
la farklı ülkelerle ekonomik, kültürel, siyasi ve enerjiye dayalı ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Bu zincirin her bir 
halkası birbirine bağlı ve birbirini tetikleyen bir gelişim sürecini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle Çin ekonomik geli-
şiminin sürekliliği, sanayinin gelişimi için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını Hazar Denizi kıyısında bulunan ve 
hidrokarbon kaynakları açısından zengin olan ülkelerle ilişkiler kurarak güvenli şekilde tedarik etmeyi amaçlamak-
tadır. Bu çalışmanın esas amacı yukarıda anlatılan sürecin temel ilerleyiş hattını belirleyerek enerji kaynak zen-
gini Orta Asya ülkelerinden Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile kurduğu petrol-doğal gaz hatlarını genel 
enerji diplomasisini açıklamaktır. Çin’in enerji güvenliğini bu ülkelerle sağlarken etkileşimlerinin sonuçlarını is-
teği doğrultusunda yönetebilmek için önemli iş birliği mekanizmaları ve projelerinden bahsetmeyi de gerekli kıl-
maktadır. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Yeni İpek Yolu Projesi bu bağlamda Çin’in enerji diplomasisinden bağım-
sız düşünülememektedir.
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Giriş

Çin Halk Cumhuriyeti’nin günümüzün yükselen büyük güçlerinden biri olmasıyla beraber büyük 
sorumluluklar ve büyük zorluklarla bu süreci yönetmeye çalıştığı bilinmektedir. Yükselişini sürekli kı-
labilmek için ekonomik gelişimini sürdürmesi, ekonomik gelişiminin sürekliliği için de 1993 yılından 
itibaren enerji ithalatçısı pozisyonunda çıkarlarını koruması gerekmektedir. Bu açıdan Çin’in enerji dip-
lomasisinin temel amacının tamamen enerji güvenliğini sağlamak olduğunu söylemek mümkündür.

Enerji güvenliği günümüzde net bir tanımlaması olmamasına rağmen hemen hemen tüm ülkelerin 
önemsediği ve bir şekilde üzerine önemli ilişkiler tesis ettiği, anlaşmalar imzaladığı ve dış politikasını 
buna göre yönlendirdiği bir alandır. Enerji güvenliğini sağlamak isteyen aktörün ihtiyacına göre deği-
şen enerji güvenliği tanımı en genel itibariyle, söz konusu ülkenin enerji ihraç edecekse ihraç yollarını, 
ithal edecekse ithalat yollarının fiziki güvenliğini sağlamak, istenilen miktar ve fiyata enerji kaynağına 
erişmektir. Çin’in enerji güvenliğine yönelik yatırımları 1993 yılı itibariyle hız kazanmış ve günümüzde 
neredeyse dış politikasının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Çünkü ekonomik gelişimin devamlılı-
ğı, enerji kaynaklarının ülkedeki varlığıyla büyük oranda etkileşim içerisindedir.

Çin’in enerji güvenliğini öncelemeye başlaması ile kendisine kaynak zengini ve istikrarlı coğrafya-
lar aramaya giriştiği dönemde SSCB’den bağımsızlığını kazanmış kaynak sahibi ülkelerin varlığı Çin’in 
Orta Asya coğrafyasına yönelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada kaynak zengini ülkelerden Kaza-
kistan, Türkmenistan, Özbekistan ile enerji ilişkileri ele alınacaktır. Kırgızistan ve Tacikistan hidrokar-
bon kaynakları açısından zengin olmamakla birlikte su kaynakları açısından zengin dolayısıyla elektrik 
enerjisi yatırımları için uygun coğrafyalardır. Fakat bu çalışmanın konusu hidrokarbon kaynaklar oldu-
ğu için Kırgızistan ve Tacikistan çalışmanın dahilinde olmayacaktır.

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan dış politikalarında ekonomik gelişimlerini sağlayabilmek 
için denize çıkışı olmayan coğrafyalarını avantaja çevirmek amacıyla enerji rezervlerini Rusya’nın de-
netimi olmaksızın ihtiyaç duyan coğrafyalara aktarmak istemektedir. Yanı başlarındaki Çin’in de ener-
ji ithalatı günden güne artarken bu amaçların paralelliği ile enerji temelli anlaşmalarla ilişkiler başlamış 
ve zamanla altyapı yatırımları, krediler, kültürel faaliyetlerle iyi ilişkiler tesis edilmiştir.

Çalışmanın ilk kısmında enerji güvenliğinin önemi ve ne olduğu üzerinde durulacak ardından Çin’in 
enerji güvenliği ihtiyacının çıkış süreci ile Orta Asya coğrafyasına yakın politikalar izlenme süreci açık-
lanacaktır. Orta Asya bölgesinin jeopolitik teorilere konu olmuş coğrafi konumu göz önünde bulundu-
rulursa Çin’in kaynağa yerinden ulaşma politikasının bunlarda göz önünde tutularak izlendiği söylene-
bilir. Çin’in birebir Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile enerji özelinde ilişkileri ele alınacak ve 
taraflar arasındaki boru hatları açıklanacaktır.

Enerji ilişkilerinin ardından son aşamada Çin’in Orta Asya ülkeleri ve Rusya ile tesis ettiği Şanghay 
İşbirliği Örgütü ve Xi Jinping’in 2013 yılında açıklamış olduğu büyük proje Kuşak-Yol Girişimi kısa-
ca değerlendirilecektir.

1. Enerji Güvenliği

Günümüzde güvenlik çalışmaları genişleme, derinleşme ve devlet-dışı sektörleşme yönündeki deği-
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şimlerden olagelmiştir. Genişlemeyle birlikte yeni güvenlik tehditleri devlet-dışı odaklaşma doğrultu-
sunda çok farklı risk ve problemler olarak ele alınmıştır. Derinleşme ile güvenlik öznesi devletten bire-
ye doğru derinleşmiş, sektörleşme ile gıda, çevre, sağlık ve enerji güvenliği gibi yeni güvenlik alanları 
oluşturulmuştur (Kardaş 2014: 327). 

Ekonomik gelişme ve kalkınmanın temelinde yer alan enerji, sektörleşme ile önem kazanan yeni gü-
venlik alanlarından biridir. Ekonomik gelişimin sürdürülebilmesi ve güvenli enerji adeta sürekli dönen 
çarklar gibi birbirini tamamlamakta ve bizlere petrol ve doğal gazın dünya sistemindeki öneminin artaca-
ğını kanıtlar niteliktedir. Bu etki 21. yüzyılda artarak devam edecektir. Uluslararası sistemde değişim ya-
şayan güvenlik kavramı askerî vurgularını bir kenara bırakarak, ekonomik unsur ağırlıkta algılanışı, ener-
ji kaynaklarının ve bulundukları coğrafyaların ekonomik, stratejik ve jeopolitik değeri üzerinde önemli bir 
etki doğuracaktır. Bu doğrultuda ekonomik sistemin genişleme döngüsü ve süreci, petrol ve doğal gaz ile 
bağlantılı bir coğrafik denetimin kontrolünde gerçekleşecektir (Demiray ve İşcan 2008: 161). 

Güvenliğin sektörleşmesi ve bu noktada enerjinin önemine yapılan vurgu ile 21. yüzyılın devletler 
nezdinde en büyük problemlerinden birinin elde edilen/edilecek enerjinin tedarikini kesintisiz gerçek-
leştirme, enerji nakil bölgelerinin herhangi bir tehlikeye karşı güvenliğini sağlama konusunda olduğu-
nu söylemek mümkündür. Bu sebeple sektörleşerek gelişen güvenliğin, enerji güvenliği doğrultusunda-
ki özellikleri tüm devletler için elzem bir konuyu oluşturmaktadır.

Enerji ekonomik gelişmenin, toplumsal ilerlemenin ve modern uygarlığın inşasının önemli bir fiziki 
tabanıdır. Aynı zamanda ulusal ve dış güvenlik politikalarını birbirine bağlayan bir ülkenin güvenliğinin 
stratejik ve en önemli unsurudur. Enerji güvenliği, dünya enerji piyasasının rekabetiyle ve enerji güven-
liği ile ilgili yükselen endişelerle giderek daha da önem kazanmaktadır. Enerji güvenliği alanı mühen-
dislik, siyaset, ekonomi, enerji, çevre, diplomasi ve askerî meseleleri içeren sistematik bir konudur. Bu 
nedenle siyasi ve akademik söylemde her ülkenin ulusal gündeminin ana konularından biri hâline gel-
miştir (Cao ve Bluth 2012: 381). 

Churchill’in deyimiyle enerji güvenliğinin anahtarı “çeşitlilik ve yalnızca çeşitlilik” olarak adlandı-
rılmıştır. Bu sürece bakarak dönemin başat gücü, dönemin popüler enerji kaynağını veya enerji transfer 
rotalarını elinde bulundurma hedefi içerisindedir diyebiliriz. Enerji güvenliği endişelerinin derlenme-
siyle eldeki elemanlarla enerji güvensizliği tanımı oluşturulabilir. En genel anlamıyla enerji güvensizli-
ği enerjinin kullanılabilirliğinde veya enerji kaynak sahibi olmayan ülkeler açısından onu elde etme sü-
recinde aktarım güzergâhlarının fiziki problemlere maruz kalması (çevresel boyut veya terör eylemleri 
vb.) veya kaynağa biçilen ücretin sürekli ithalat ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda karşılanama-
ması ve ihraç ülkeleri arasında dengesiz fiyatlandırma etkenleriyle ortaya çıkan refah kaybı olarak ta-
nımlanabilir. Enerji güvensizliği bu şekilde bir tanımdan oluşa geldiyse enerji güvenliği tanımlarının tü-
münün esas vurgusunu, enerji tedarik zincirini etkileyen tüm problemlere karşı korumak şeklinde etmek 
mümkündür (Winzer 2011: 5, 6). 

Enerji güvenliği aslında söz konusu aktörlere göre farklı tanımlamalara bürünür. Çoğu enerji uzma-
nı enerji güvenliğini arz ülkeleri bakışıyla açıklar, bir başka çoğunlukta talep ülkeleri açısından açıklık 
getirmeye çalışır. Hatta transit geçişlere olanak sağlayan güzergâh ülkeleri açısından dahi enerji güven-



94

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

liğinin anlamı farklı bileşenleri içerir. Bu konuya açıklık getirmek gerekirse enerji ihraç eden ülkelerin 
bakışıyla enerji güvenliğinin esasında “Talep Güvenliği” olduğunu söylemek mümkündür. Buna karşı-
lık enerji ithal eden ülkeler için esas olan “Arz Güvenliğidir”. Bu çalışma da Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
enerji ithal eden ülke konumunda bulunması nedeniyle arz güvenliği açısından değerlendirmeler yapı-
lacaktır.

Arz güvenliği söz konusu enerji ithal etmek isteyen ülkenin ihtiyaç duyduğu miktarda ve çeşitte, gü-
venli transit yollardan, ulaşılabilir fiyatlara, fiziki bütünlüğü zarar görmeden enerji elde edebilmesi ola-
rak açıklanır. Çin, Japonya, Türkiye gibi ülkeler arz güvenliğini önemseyen ülkeler grubunda yer al-
maktadır.

Çin 1993 yılı itibariyle enerji ithal eden ülke konumuna gelmesiyle birlikte ekonomisindeki yükseli-
şi devam ettirmek için enerji diplomasisini sürdürülebilir ekonomi ve enerji güvenliği üzerine oturtmuş-
tur. Bu bağlamda enerji diplomasisi, ekonominin gelişimi ile birbirini etkileyen süreçlerden oluşmakta-
dır. Ekonomideki büyümenin sürekliliğini sağlamak için enerji kaynaklarının ithal edilmesinde herhangi 
bir problem yaşanmamalıdır. Bu da enerji güvenliğine büyük önem verilmesine neden olmuştur.

Pekinli liderlerin tehdit algılamaları petrol üzerinden şekillenmektedir. Sahip olduğu kanıtlanmış 
25.65 milyon varil ham petrol rezervleri ile dünyada 13. sırada olmasına rağmen (1 Ocak 2017 itibariy-
le), ham petrol üretimi (2016) günlük 3.981 milyon varil, ham petrol ihracatı günlük 32 bin varil (2014), 
ham petrol ithalatı günlük 6.167 milyon varil (2014) olmuştur. İşlenmiş rafine petrol tüketimi günlük 
11.75 milyon varil (2015), rafine edilmiş petrol ihracatı günlük 709.900 varil (2014), rafine edilmiş pet-
rol ithalatı günlük 971.900 varil (2014) olmuştur (The World Facttbook 2018, https://www.cia.gov/lib-
rary/publications/resources/the-world- factbook/geos/ch.html, 3 Mayıs 2018’de erişildi.).  

Ülkenin petrol talebinin büyümesinin nedenlerinden biri ağır sanayi sektörü tarafından enerjiye du-
yulan ihtiyaçtır. Aynı zamanda ulaştırma sektöründe de artan ihtiyaç enerjinin önemini tekrar hatırlat-
maktadır. Ulaşım sektörü bu alanda birinci gelmektedir. Çünkü kara yolu taşımacılığının geliştirilme-
si, demir yolu taşımacılığının dizelleştirilmesi, ülke içi hava taşımacılığının olağanüstü geliştirilmesi 
ile enerji ihtiyacının büyük bölümü bu alanlarda harcanmaktadır. 1990 yılında sanayi sektörünün top-
lam petrol ihtiyacı %59.2 iken 2007 yılına geldiğinde 42.1’e gerilemiş ve ulaştırma sektöründeki payı 
da 17.6’dan %35.9’a yükselmiştir. Bu da taşımacılığın petrol talebinin sanayiden daha hızlı arttığı gös-
termektedir (Leung 2011:1330).

Otomobil ve havacılık piyasalarının büyümesiyle petrolün üçte biri otomobillerin kullanımında tüke-
tilmektedir. Hükûmetin otomobil pazarını ekonomik büyüme için teşvik etmesi sebebiyle 2020’ye dek 
%50’ye ulaşması öngörülmektedir. Çin hükûmeti petrol ve finansın Çin’in ulusal ekonomik güvenliği-
nin iki bileşenini oluşturduğunu savunmakta ve kalkınma planlarını bunları göz önüne alarak oluştur-
maktadır. Ekonomik büyümede gittikçe önemli faktör hâline gelen petrol, Çin’in diplomatik çabaları-
nın önemli kısımlarını oluşturmaktadır. Çin barışçıl bir petrol diplomasisi izlemek zorundadır çünkü bu 
şekilde hem arz güvenliğini sağlayacak hem de ekonomik büyümesini devam ettirebilecektir. Lai 2007: 
522.

Enerjinin bu denli önem kazanışı, ülkenin yerel kaynaklarının ekonomik kalkınmayı destekleme ko-

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
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nusunda yetersiz kalmasının ortaya çıkması ile ilgilidir. Ekonomik güç olarak büyümenin derin etkileri-
ni de 20 yılda Çin’in enerji ticaretine yönelik izlediği politikalara bağlayabiliriz. Tartışmalara konu olan 
kömür tüketimi sebebiyle (tüketimin neredeyse %69’u) çevreye verilen zarar ve kömürün verimsizli-
ği karşısında alternatif kaynak arayışı sonucu petrol, günümüzde artan ölçüde doğal gaz, hidroelektrik, 
nükleer güç ve yenilenebilir enerji gibi teşebbüslerle revize edilmeye çalışılmaktadır (Lactaigne 2007: 
149).  

Enerji güvenliği algısına yönelik önemli noktalardan bir tanesi Malakka Boğazı’ndan transferi ger-
çekleştirilen yaklaşık %45 oranındaki petroldür. Bu patlamaya hazır bir bomba gibidir. Çünkü olası 
tehditlerle Çin petrolünün boğazdan akışı yavaşlatılabilir veya engellenebilir. Bu bir terörist saldırısı, 
büyük bir petrol sızıntısı ya da ABD ambargosu olabilir. ABD’den kaynaklanan bu tehdit önceki dö-
nemlerde yaşanıldığı için tedirginlik yaratmaya devam etmektedir. Orta Doğu savaşları, Malakka Bo-
ğazı’nın tıkanmasına ve ciddi petrol fiyat artışı gibi potansiyel arz kesintileriyle oluşacak ablukalara 
yönelik Çin’in petrol arzındaki aksamalara karşı savunmasızlığın azaltılması için bir dizi önlem gerek-
tirmektedir. Çin’in sadece Orta Doğu savaşları değil, bunun gibi olası dünya ülkelerinin tümünün arzı-
nı etkileyecek sorunlara yönelik sağlam önlemlerden oluşan bir arz güvenliği politikası oluşturması ge-
leceği için elzemdir (Madaus 2016: 2). 

Çin’in enerji diplomasisinde arz güvenliğini sağlamak için izlediği politika ürün denetimi ya da üre-
tici şirketlerin hisse senetlerini kendi ulusal şirketleri tarafından satın alarak uzun süreli bir arz güven-
liği sağlamaya yöneliktir. Piyasadaki dengesiz fiyatlandırmalara ve stoklamalara güven duymayan Çin 
hükûmeti, arz ve fiyat şoklarına karşı koruma sağlamak için batı kaynaklı petrol stratejilerinden farklı 
olarak yatırımlarını uzun vadeli tedarik ve hisse senetleri aracılığıyla artırmaya çalışmaktadır. Bir bakı-
ma hükûmetin temel amacının petrol güvenliğinin sağlanmasının haricinde hem topraktaki kaynağın tü-
müne hem de ulaşım hatlarına sahip olarak enerji güvenliğinin tam teşekküllü şekilde sağlanmasına ça-
lışıldığını söylemek mümkündür (Laruelle ve Peyrouse 2009: 44).  

Çin’in enerji politikasının en büyük hedefleri (2001-2005) 10. Beş Yıllık Plan çerçevesinde geniş bir 
beş madde olarak açıklanmıştır. Buna göre ilk amaç en birincil önemde enerji arz güvenliğini artırmak 
olmalıdır. Ardından enerji arz-talep yapısının geliştirilmesi, enerjiyi korumanın teşviki, Çin’in Batı Böl-
gesi’nin gelişiminin teşviki ve çevresel korumaların geliştirilmesi şeklindedir. Enerji arz güvenliğinin 
sağlanması için yapılması gerekli eylemlerden ilki yurt içi ham petrol üretiminin desteklenmesidir. Bu 
oran 2016 yılında tahmini olarak 3.981 milyon varildir. Ardından yurt dışı üst düzey yatırımlara geçişin 
sağlanarak Çinli petrol şirketlerinin faaliyetleri artırılmalıdır. Bu hedefle ilişkili üçüncü bir hedef ithala-
tı güvence altına almak için petrol üreten ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve ithalat kaynaklarını çeşit-
lendirmek bunun için de kaynak sahibi büyük Orta Doğu ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri ve 
Rusya ile gelişmiş ilişkiler kurmaktır. Son olarak stratejik petrol stoklama sisteminin oluşturulması ge-
rekliliğidir (Koyama 2002: 9). 

Enerji kaynak arayış başlangıcı SSCB’nin çöküşü sonrasına denk gelince yeni bağımsızlığını kazan-
mış Orta Asya ülkelerinin Çin’in “kaynağa yerinden ulaşma” politikasını geliştirmesine neden olmuş-
tur. Orta Doğu ülkelerinin yaşadığı istikrarsızlıklar ve Afrika’nın coğrafi bağlamda uzaklığı Çin’in Orta 
Asya’ya daha ılımlı bakmasına neden olmuştur.
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Orta Asya Bölgesi SSCB’nin dağılması ve yeni bağımsız cumhuriyetlerin ortaya çıkışıyla uluslara-
rası konjonktürde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu bölge tarihsel bağlamda rekabetlere sahne 
olmuş ve büyük güçlerin nüfuz alanı oluşturma çabalarına maruz kalmıştır. Bu rekabet sürecini “Büyük 
Oyun” kavramıyla ilk olarak 1837-1840 yılları arasında bu bölgede görev yapan İngiliz istihbarat suba-
yı Arthur Conolly tanımlamıştır. Bu kavramla anlatılmak istenen Hindistan’dan Orta Asya’dan sıcak de-
nizlere açılmayı hedefleyen Çarlık Rusya’sının geniş Avrasya coğrafyasındaki yayılma ve hakimiyet ya-
rışıdır (Tanrısever 2013: 4).

Rudyard Kipling’in Kim isimli romanı sonrası “Büyük Oyun” kavramı sürekli kullanılmaya başlan-
mıştır. SSCB’nin dağılması sonrasında beş bağımsız Cumhuriyet’in bu defa daha büyük ve daha çok 
devlet tarafından nüfuz mücadelesi ile karşı karşıya kalması Pakistanlı gazeteci Ahmed Rasid tarafın-
dan “Yeni Büyük Oyun” olarak adlandırılmıştır (Kleveman 2004: 2-3). İngiliz jeopolitikçi Mackinder, 
Orta Asya’nın “dünyanın kalbi”, “dünya adası” denilen bölgelerde bulunduğunu belirtmektedir. Avras-
ya kıtasının iç bölgesini “kalpgah” olarak nitelendirerek bu bölge ile dünya adasının yönetilebileceğini 
savunmaktadır. Bir başka jeopolitikçi Brzezinski ise Avrasya’nın dünya egemenliğindeki önemi ve rolü-
ne vurgu yapmıştır. Avrasya’nın sahip olduğu yer altı kaynakları nedeniyle üzerinde mücadelenin sür-
dürülebileceği bir “satranç tahtası” olduğu ve dünya egemenliğinin Avrasya’da egemenlik kurmak ile 
sağlanacağını savunmaktadır (Brzezinski 2005: 41). 

Orta Asya’yı yeni büyük oyunun merkezî rekabet sahası yapan neden, bölgenin sahip olduğu pet-
rol ve doğal gaz yataklarıdır. Hazar Enerji Havzası 273 milyar petrol rezervi ile dünya petrol rezervinin 
%16’sını içermektedir. Bölgede 237 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir 
(Efegil 2011: 59). Hızla gelişen Çin, bölgenin bu avantajının farkındalığını geliştirerek enerji güvenli-
ğini güçlendirecek bir enerji diplomasisi izlemektedir. Çin’in istikrarsızlıklarla boğuşan Orta Doğu’nun 
petrol teminatına güvenemiyor olması ve Sincan’ın ana petrol, gaz üretimi ve rafineri merkezine dönüş-
türülmesi isteği Çin’in Orta Asya ülkeleri ile ortak projelere girmesine neden olmuştur. Buna göre Çin 
için Orta Asya enerji kaynaklarına ulaşım ve güzergâh çeşitlendirmenin önemli bir politika olduğunu 
söylemek mümkündür.

2. Orta Asya Ülkeleri ve Çin’in Enerji İlişkileri

Orta Asya ülkeleri jeopolitik teorilere konu olmuş bir coğrafya üzerine kuruludur. SSCB’den ayrılıp 
bağımsızlığını kazanmış bu ülkeler için ekonomilerini geliştirerek sürdürmek, ülkelerinin refah seviye-
sini artırmak önemli bir amaçtır. Denize çıkışı olmayan bu bölgenin ülkeleri sahip oldukları zengin hid-
rokarbon rezervlerini mutlaka transit boru hatları ile başka ülkelere aktarmak zorundadır. Bu noktada 
devreye bu bölgeden sağlanacak enerjiye ihtiyaç duyan ya da bu bölgede izlenecek politikalarda diğer 
güçleri dengeleme hedefinde olan ülkeler girmektedir. Rusya bu bölgeye yönelik geçmişten gelen bağ-
larını göz önünde tutarak diğer güçleri dengeleme amacı olan bir ülkedir. Çin bu bölgeye enerji ve pazar 
ihtiyacı açısından kaynağa yerinden ulaşma politikası doğrultusunda yaklaşmaktadır. ABD ise mezkur 
bölge ile daha sağlam temellere oturmuş Çin ve Rusya’yı dengelemek enerji kaynaklarının tümümün bu 
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ülkelere aktarılmasını önlemek ve kendi müttefiklerinin de bu bölgede güvenliğini ve ihtiyaçlarını kar-
şılamaya çalışmaktadır.

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan farklı petrol ve doğal gaz oranlarına sahiptir. Kırgızistan ve 
Tacikistan su kaynakları açısından zengin olmalarına rağmen hidrokarbon rezervleri yoktur. Bu neden-
le enerji projelerinde genelde transit geçişlerde boru hattı güzergâhlarının kendi toprakları aracılığıyla 
gerçekleşmesini istemektedirler. Bu çalışmada enerji kaynak zengini Kazakistan, Türkmenistan ve Öz-
bekistan ele alınacaktır.

2.1. Kazakistan ile Enerji İlişkileri

Kazakistan sahip olduğu enerji kaynak avantajını geliştirmek ve büyük güçlerle birçok alanda ilişki 
kurabilmek için 15 yıl içerisinde tüm komşu ülkelerle toprak meselelerini sonuçlandırarak sınır anlaş-
malarıyla bunları teyit etmiştir. Dış politikasını yeni-dünya düzeni doğrultusunda geliştirerek çok-yön-
lü bir politika hedeflemektedir. Bunun için büyük devletlerin güdümünde kalmadan, önemli topluluk ve 
uluslararası örgütlere üye olmaya çalışmaktadır. Orta Asya bölgesinde güvenlik sorunlarını çözebilmek 
için öncelikle ŞİÖ bünyesinde önemli bağlar kurmuş ve diğer bölge ülkeleriyle ekonomik, siyasi, ener-
ji iş birlikleri gerçekleştirmiştir (Tasmahanbetuli 2012: 358-359). 

Orta Asya’da istikrarlı bir güvenliğin ve refah içinde yönetimlerin tesisi için bölge ülkelerinin eko-
nomik açıdan sağlam bir yapıya kavuşması gerekmektedir. Ancak bu şekilde geçmişten gelen bağlar se-
bebiyle Rusya güdümlü politikalardan kurtulup bağımsız bir dış politika izlenebilir. Bu doğrultuda eko-
nomik gelişim süreçlerini tamamlayan Orta Asya genelinde sürekli güvenlik hâli ve toplumsal birlik 
yaratılmış olur. Bu nedenle Kazakistan, Çin ve diğer birçok ülke ile ilişkilerini öncelikle ticari ve eko-
nomik alanlarda oluşturmuştur. Bu ilişkiler sonucunda iki taraf arasındaki ticaret hacmi büyük ölçüde 
artmış ve Kazakistan 90’lı yılların başından itibaren Çin’in Orta Asya’daki en büyük ortağı hâline gel-
miştir. Ekonomik bağ kurulduktan sonra ŞİÖ sayesinde sınır sorunlarının tamamı çözüme kavuşturul-
muştur. İkili arasındaki ekonomik iş birliği her yıl artış göstermektedir. Bunun sebebi Çin’in Kazakistan 
ile ekonomi, enerji ve taşımacılık alanlarında stratejik planlar oluşturmaya önem vermesi ve bunlara yö-
nelik yatırımlar yapmasıdır (Tütebayev 2012: 436). 

İlişkilerin gelişim sürecinde ekonomiden sonra en önemli alan enerjidir. Çin’in hızlı ekonomik geli-
şimi, askerî gücünü geliştirme faaliyetleri ve endüstrileşmeye kazandırdığı hız ile artan petrol ve petrol 
ürün ihtiyacını karşılayabileceği en avantajlı ülke komşusu Kazakistan’dır. Kazakistan ekonomisi için 
petrol transferleri çok önemli bir gelir kaynağıdır. Petrolün %70’i Hazar Denizi kapsamlı elde edilmek-
tedir. İhracat için çıkarılan petrolün miktarı her geçen gün artış göstermekte ve bu petrolün %90’ı (yak-
laşık 135 milyon ton) ihraç edilmektedir. Kazak Devlet Mühendislik Akademisi Başkanı Nadir Nadirov, 
Kazakistan topraklarının %62’sinde petrol rezervi olduğunu ve bu miktarın sadece 1/3’ünde çalışma ya-
pıldığını belirtmiştir (Tasmahanbetuli 2012: 363). 

BP 2017 yılı raporuna göre Kazakistan’ın 1996 yılında 5.3 milyon varil olan toplam kanıtlanmış rezer-
vi 2006 yılında 9 milyon varil olmuş, 2015 yılı sonunda 30 milyon varile ulaşmıştır. 2016 yılı sonu verile-
rine göre Kazakistan’ın 30 milyon varil, 3.9 milyon ton oranında bir petrol rezervi bulunmaktadır. Toplam 
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kaynak payı % 1.8 ile oran olarak 49’a tekabül etmektedir (BP 2017 https://www.bp.com/en/global/corpo-
rate/energy-economics/statistical-review-of- world-energy.html, 3 Eylül 2018’de erişildi). 

Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları bakımından zengin olan Hazar Denizi’nin Kazakistan’a 
ait kıyılarının uzunluğu 2320 km’yi bulmaktadır. Hazar petrolünün önemli miktarının kendi sektöründe 
yer aldığını belirten Kazakistan’da şimdiye dek 200’den fazla hidrokarbon yatağı keşfedilmiştir. Genel 
potansiyeli 2.8 milyar ton petrol ve 1.7 trilyon metreküp doğal gazdır. Tahmini petrol rezervi 7 milyar 
ton, doğal gaz miktarı 7.5 ton m3’tür. Ülkenin tahmini petrol ve gaz yataklarının yüzölçümü 1.700.000 
km2’dir ve Kazakistan topraklarının %62’sini oluşturmaktadır. Ülkenin petrol potansiyeli altı bölgeye 
dağılmıştır. Bunun dördü batı bölgelerinde (Atrau, Aktöbe, Batı Kazakistan ve Mangıstau) olup %70’e 
yakın petrol yatağı bu bölgelerde yer almaktadır. Üstelik işletilmekte olan petrol yataklarının %91’i de 
bu bölgede bulunmaktadır. Kalan petrol bölgeleri de Jezkazgan ve Kızılorda’dır. En büyük rezerve sa-
hip üç önemli yatak Tengiz, Özen ve Karaçaganak’dır (Hekimoğlu 2012: 273).  

Kazakistan’ın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre Kazakistan dünya rezervlerinin 
%3.3’ üne denk gelen zengin bir hidrokarbon rezervine sahiptir. Kaşagan sahası dünya hidrokarbon re-
zervleri konusunda beşinci sırada yer almaktadır. Çıkarılan rezervler 2 milyar ton petrol ve 1 trilyon m3 
üzeri gazdır. Tengiz sahasından yaklaşık 1.125 milyar ton petrol çıkarılmaktadır. Karaçaganak sahasın-
dan çıkarılan rezervler 1.2 milyar ton üzeri petrol ayrıca 1.35 trilyon m3 üzeri doğal gazdır. Bunların ha-
ricinde büyük petrol-gaz yatakları arasında Uzen, Karamandıbas, Jetıbay, Janajol, Kenbay, Karajanbas, 
Kumkol ve birçok saha vardır. Kazakistan’ın deniz kıyısı ve karadaki petrol ve gaz rezervleri yaklaşık 
12-13 milyar tondur. Karada bulunan petrol ve gaz rezervleri 2.9 milyar tona tekabül etmektedir. Tengiz 
ve Karaçaganak yatakları karada, Kaşagan yatağı denizde yer almaktadır. Bu üç yatak ülkenin enerji re-
zervinin yaklaşık %50’sine sahiptir (Nogayeva 2011: 104-105).  

Tengiz yatağının tahmini rezerv miktarı 3 milyar tona (26 milyar varil) denk gelmektedir. Uluslara-
rası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre 2016 yılında 570.000 varil toplam petrol üretimi gerçekleş-
tirilmiş ve 2022 yılına dek ham petrolü günlük 260.000 varil artırma projesi sürmektedir. Kaynak rezer-
vi zengin olan bu saha petrol şirketleri tarafından ilgi çekmektedir. Bu nedenle Chevron, ExxonMobil, 
KazMunaiGaz, LukArco (Lukoil ve BP) şirketleri bu bölgede yatağın işletim hakkına ortak olmuşlardır. 
Kazakistan hükûmeti ile Chevron arasında bir anlaşma imzalanmış ve yapılan %50-%50 paylaşım ile 
Tengizchevroil kurulmuştur. 2013 yılında Tengizchevroil, Tengiz yatağından 27 milyon ton petrol üre-
timi gerçekleştirmiştir. Aynı yıl Tengiz sahası doğal gaz üretim miktarı da 274 kübik fit (7.64 m3) ora-
nındadır (EİA 2017 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ, 3 Eylül 2018’de eri-
şildi.).   

Karaçaganak petrol ve doğal gaz yatağı Kazakistan’ın batısında bulunmaktadır. Sahip olduğu re-
zervler bakımından dünya enerji piyasasında önemli bir yere sahiptir. 280 km2’lik bir alana yayılmış 
olan 4 Karaçaganak yatağında toplam Kazak doğal gazının %23’ü bulunmaktadır. Karaçaganak yatağı-
nın petrol rezervinin 1.2 milyar ton petrol ve 1.35 milyar m3 doğal gaz rezervi olduğu tahmin edilmek-
tedir. 2016 yılında 206.000 varil toplam petrol üretimi, aynı yıl 300 kübik fit (8.49 m3) doğal gaz üreti-
mi gerçekleştirilmiştir (EİA 2017 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ 3 Eylül 
2018’de erişildi.).   

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ
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Kaşagan yatağı Hazar Denizi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır ve ülkenin en büyük deniz yatağı-
dır. 16 milyar varil tahmini petrol rezervi bulunmaktadır. Deniz yatağı konumunda bulunması nedeniyle 
teknik zorluklar ve maliyet yüksekliği gibi sebeplerden dolayı 1970’li yıllarda keşfedilmesine rağmen, 
2016 yılında aktif hâlde petrol çıkarılmıştır. KazMunaiGaz, ENI, ExxonMobil, Shell, Total, China Nati-
onal Petroleum Corporation, Inpex, Phillips Petroleum gibi şirketler konsorsiyum oluşturarak araştırma-
larını geliştirmişlerdir. Konsorsiyum şirketleri 370 bin varil petrol ve 100 kübik fit üzerinde (2.83 m3) 
doğal gaz elde etmeyi planlamaktadır (EİA 2016 https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?i-
so=KAZ, 3 Eylül 2018’de erişildi.).   

Petrol yataklarının ve doğal gaz yataklarının geliştirilip farklı pazarlara ulaştırılması Kazakistan 
Devleti özelinde önemli enerji şirketlerinin dikkatini büyük ölçüde çekmektedir. Hidrokarbon kaynak-
larının elde edilmesi, işlenmesi gibi aşamalar için toplamda sekiz şirketin Kazakistan enerji piyasasın-
da aktif olduğu görülmektedir. Bunlar KazMunaiGaz, Tengizchevroil, MangistauMunayGaz, Karaça-
ganak Petroleum Operating, NCOC, CNPC, AktobeMunayGaz ve PetroKazakhstan’dır (İsmayilov ve 
Budak 2016 http://www.kazakistan.kz/kazakistan-enerji-sektorunde-faaliyet-gosteren-sirketler/, 3 Ey-
lül 2018’de erişildi.).   

Kazakistan’ın bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren enerji kaynaklarını ithal ederek yabancı yatı-
rımları ülkesine çekme amacı ile Çin’in enerji ihtiyacının artışı aynı döneme denk gelmiştir. Bu durum 
iki ülke arasında enerjiye dayalı iş birliğine olanak sağlamıştır. 1997 yılının Haziran ayı itibariyle Ka-
zakistan enerji pazarına Çin devlet şirketi CNPC de katılmıştır. 2007 yılına dek Aktobemunaygaz’ın 
%80’lik hissesi CNPC’ye satılmış, taraflar arasında enerji kaynaklarının işletilmesi konularında anlaş-
malar imzalanmıştır. “Kazakistan Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti hükûmetleri Arasında Petrol 
ve Doğalgaz Alanında İşbirliği Anlaşması”, “Kazakistan Enerji Yataklarının İşlenmesi Nihai Anlaşma-
sı” gibi anlaşmalar Çin’in Kazakistan enerji pazarında etkin konumda olmak istemesinin sonuçları kabul 
edilebilir. Kazakistan enerji pazarında CNPC haricinde CNOOC (China National Offshore Oil Corpo-
ration), Sinopec Group, CİTİC Group (China International Trade and Investment Corporation) şirketle-
ri yer almaktadır (Hekimoğlu 2012: 302-303). 

Çin’in enerji diplomasisinde bu şirketler önemli bir konumdadır. Şirketler aracılığı ile farklı enerji 
pazarlarında dışa açılım politikasını geliştirerek iş birlikleri oluşturabilmekte, farklı ülke hükûmetlerini 
kendi politikalarına göre eklemleyebilmektedir. Çin için boru hatlarının işletim hakkının haricinde boru 
hatlarının güzergâhındaki bölgelere yatırım yapmak da aynı oranda önemlidir.

Çin gelişen ekonomisini sürekli kılabilmek için ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını temin etmeye 
yönelik “kaynağa yerinden ulaşma politikası” doğrultusunda boru hatlarının inşasına önem vermekte-
dir. Bu doğrultuda Kazakistan’ın zengin rezervleri Çin için farklı coğrafyalardan gelecek enerji kaynak-
larına kıyasla daha avantajlıdır. 2005 yılında Çin-Orta Asya boru hattının üç etaptan oluşan ilk halkası 
Atasu-Alaşankou boru hattının inşaatının tamamlanmış olması ile Kazakistan’ın en büyük petrol ya-
taklarından Çin’in doğu bölgelerine toplamda 965 km’lik bir hatla petrol tedarikine başlanmıştır (Ata-
su-Alashankou http://www.kcp.kz/projects/atasu_alashankou?language=en, 10 Eylül 2018’de erişildi.).   

Kazakistan’dan Çin’e ulaştırılacak petrol boru hattının kalan iki zinciri Kenkiyak- Kumkol hattı ile 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=KAZ
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Çimkent-Pavlodar rafinerilerinin Çin sınırına kadar uzanan boru hattı projesi kabul edilmiştir. Kenki-
yak-Kumkol hattı 2007 yılının ikinci çeyreğinde Kazakistan-Çin petrol boru hattının ikinci aşamasını 
temsil etmektedir. CNPC ve KazMunayGaz hattın ikinci aşamasının kriterlerini anlaşma imzalayarak 
belirlemiştir. Kenkiyak-Kumkol hattı ile Kazakistan’ın üç bölgesi (Aktobe, Kızılorda, Karaganda) bir-
leştirilmiştir. Kenkiyak- Kumkol hattı, Atasu-Alaşankou hattı ile birleştirilerek Kazakistan’ın güneydo-
ğusundan Çin’in batısına 2009 yılında petrol aktarımına başlamıştır. Atasu-Alashankou hattı 2006 yılın-
da 2.2 milyon tondan, 2012 yılında 10.4 milyon ton kapasiteye ulaşmış ve bu oranın yılda 20 milyon ton 
tam kapasiteye ulaştırılma hedefine çalışılmaktadır (Hekimoğlu 2012: 301-302).  

Çin’in enerji tedarik ihtiyacı görüldüğü gibi boru hatları aracılığıyla yönetilmektedir. Boru hatları ha-
ricinde enerji transferi büyük ölçüde deniz ulaşımına bağlıdır. Pasifik’teki kilit geçiş noktalarının Ame-
rika’nın kontrolünde olması nedeniyle Çin, enerji güvenliğini karadan ulaşımı geliştirmek suretiyle ge-
liştirmeye çalışmaktadır. Karadan ulaşım ve ulaştırmanın geliştirilmesi enerji tedarikiyle paralel olarak 
ticaret açısından da izlenen bir yoldur. Kazakistan’ın coğrafi konumunun karalarla kaplı olması ve ener-
ji nakil hatlarının potansiyelinin yetmediği durumlar Kazakistan’ı kara yolları entegrasyonunu geliştir-
meye mecbur bırakmıştır. Bu nedenle Doğu-Batı, Kuzey-Güney, Aktav-Atırav hatları onarım ve geliş-
tirme faaliyetleriyle maliyetleri düşürerek taraflar arasında ithalat ve ihracat ilişkilerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacaktır (Canaltay 2016: 118).  

Dolayısıyla genel bir perspektiften bakılırsa Çin’in Orta Asya enerji diplomasisinde Kazakistan üze-
rinden izlediği politika, kendi stratejisi doğrultusunda Kazakistan’ın ekonomik ve siyasi önceliklerini 
Çin’in amaçlarına uygun şekilde benimsemesini sağlayarak, bu doğrultuda güçlü kara yolu-tren güzer-
gâhları, petrol-doğal gaz tedariki için boru hatları ve kara yolu güzergâhlarının geliştirilmesi ve bunla-
rın güvenliğinin sağlanmasıdır.

2.2. Türkmenistan ile Enerji İlişkileri

Hazar Denizi havzası önemli petrol kaynaklarına sahip ülkeler haricinde bir istisna ile farklılaşmak-
tadır. Bu istisna önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan’dır. Türkmenistan sahip oldu-
ğu doğal gaz rezervleri sayesinde Orta Asya enerji piyasasında son dönemlerde çok önemli bir oyuncu-
ya dönüşmüştür. Orta Asya’nın Kazakistan’dan sonra en hızlı gelişmekte olan ülkelerinden biridir. GDP 
büyüklüğü 2016 yılında 36.18 milyar dolardan 2017 yılında 42.36 milyar dolar seviyelerine yükselmiş-
tir. Bu rakam 2008 yılı ile kıyaslandığı zaman Türkmenistan’ın gelişmişlik düzeyinin önemli boyutla-
ra geldiğini göstermesi bakımından oldukça açıklayıcıdır. 2008 yılında 19.27 milyar dolar olan rakamın 
2018 yılı sonunda 2017 yılının 42.36 milyar dolar seviyelerine kıyasla artırılması hedeflenmektedir (ht-
tps://tradingeconomics.com/turkmenistan/gdp, 23 Eylül 2018’de erişildi.).   

Doğal gaz yatakları açısından Rusya, İran ve Katar’ın ardından 4. sırada gelen Türkmenistan gazı, 
Çin ve Avrupa için çok önemlidir. Avrupa, Rusya’nın Avrupa ülkelerine doğal gaz sağlanmasına yönelik 
önemli enerji anlaşmaları yapan Gazprom’a karşılık yeni bir alternatif yaratmak istediği için Türkme-
nistan’ı çok önemli bir konumda görmektedir. Bu şekilde alternatif projelerle (Nabucco, Trans-Hazar) 

https://tradingeconomics.com/turkmenistan/gdp
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Türkmenistan doğal gaz yataklarından Avrupa’ya ulaştırılacak hatlarla Rusya’ya olan bağımlılığın kırıl-
ması hedeflenmektedir. Bu nedenle Türkmenistan ile ılımlı ilişkiler kurulmaya çalışılmaktadır (Momın-
kulov 2013 http://orsam.org.tr/tr/cin-ve- turkmenistan-in-enerji-iliskileri/, 23 Eylül 2018’de erişildi.).   

BP verilerine göre Türkmenistan’ın toplam ürettiği petrol miktarı 2016 yılı sonunda 0.6 milyon va-
rildir. Bu oran doğal gaza kıyasla düşük seyretmiş fakat doğal gaz verileri 2016 yılı sonu itibariyle 17.5 
kübik metredir. Bu oran on yıl önceki seviyeleriyle kıyaslanırsa 2006 yıl sonu rakamlarına göre 2.3 kü-
bik metreden 10 yılda 15.2 kübik metre artması bu alandaki gelişimi göstermesi açısından önemli bir 
veridir (BP 2017 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-wor-
ld-energy.html, 5 Ekim 2018’de erişildi.).   

Petrol kaynakları açısından sınırlı rezervlere sahip olmasına rağmen doğal gaz açısından zengin re-
zervlere sahip olan Türkmenistan dünya sıralamasında Rusya, İran ve Katar’dan sonra 4. sırada gel-
mektedir. BP verilerine göre Türkmenistan 24.5 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahiptir (https://
enerjienstitusu.org/2012/07/19/turkmenistan-dogalgaz-rezervinde-4-ulke/ 6 Ekim 2018’de erişildi.).   
Dovletabad, Güney Yolotan diğer adıyla Galkınış ve Yaşlar yatakları en önemli doğal gaz yataklarıdır.

Türkmenistan’ın en önemli gaz sahaları Amu-Derya Havzası’nda yer almaktadır. Gaz rezervleri 
çoğunlukla ülkenin güneydoğu bölgesinde toplanmıştır. Amu-Derya Havzası’ndaki Devletabad yata-
ğı ülkenin en eski ve en zengin yataklarından biridir. Ahal eyaletinde bulunan ve İran sınırına yakın 
olan bu yatak ülkenin gaz rezervlerinin neredeyse yarısını içermektedir (Djalili ve Kellner 2009: 221). 
Amu-Derya dışında ülkenin büyük gaz sahalarının bulunduğu Murgab bölgesindeki Yaşlar dev sahası-
nın rezerv miktarı 1.5-5 milyar m3 arasında kabul edilmektedir. Turkmengeologiya çalışmaları akabin-
de Karakum Çölü’nde Bagley-1 sahasında Galkınış doğal gaz sahasına çok yakın mesafede petrol içeren 
rezervlerin keşfi gerçekleştirilmiştir. Günlük hidrokarbon üretiminin 1.5 milyon m3’e eşdeğer olma-
sı beklenmektedir (http://www.turkiye- turkmenistan.com/turkmenistanda-yeni-dogalgaz-sahalari-kes-
fedildi/ 6 Ekim 2018’de erişildi.).   

2006 yılında Berdimuhammedov hükûmeti ile Çin arasında Türkmenistan’dan Çin’e 30 yıl içeri-
sinde 30 milyar m3 gaz aktarılmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. 2007 yılında Türkmen hükûme-
tinin Pekin’e yaptığı ziyarette tarafların ikili enerji iş birliğini aktifleştireceklerine dair anlaşmalar teyit 
edilmiştir. CNPC ile Türkmengaz şirketlerinin alım-satım anlaşmaları ve Amu- Derya Nehri’nin Bag-
tıyarlık yatağındaki keşif ve üretim çalışmalarının başlatılmasına dair anlaşmalar yapılmıştır (Nogaye-
va 2011: 275).  

Bu anlaşmalar doğrultusunda faaliyete geçmiş önemli projelerden biri de Türkmenistan-Çin boru 
hattıdır. Bu hattın Japonya’ya ulaştırılması hedeflenmektedir. Hat Japonya’ya uzatılırsa toplamda 8000 
km uzunluğa ulaşacaktır. Bu hattın 2009 yılında faaliyete girmesiyle Çin ihtiyaç duyduğu doğal gaz ih-
tiyacının önemli bir kısmını karşılamakta ve başka alternatifler aramaya devam etmektedir. 2020 yı-
lında tahmini 79 milyar m3 doğal gaz ihtiyacının 2030 yılına gelindiğinde 210 milyar m3’e ulaşma-
sı öngörülmektedir. Bu nedenle var olan hatların kapasiteleri artırılmaya çalışılmakta bir yandan farklı 
tedarikçi ülkeler aranmakta diğer yandan da kaynak çeşitliliği geliştirilmek istenmektedir. Bu neden-
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le Türkmenistan’dan ithal edilen 65 milyar m3 oranı yukarıya çekilmeye çalışılmaktadır (http://www.
turkiye-turkmenistan.com/uluslararasi-dogalgaz-pazari- ve-turkmenistan-2/, 8 Ekim 2018’de erişildi.).  
Çin ile Türkmenistan arasında kurulan bu boru hattı trafiği ve enerji anlaşmaları, Türkmenistan’ın dış 
politikası açısından bakıldığında SSCB sonrası dış politikasında sahip olduğu enerji kartını kullanarak 
ekonomisini güçlendirmeyi ve Rusya’ya olan bağımlılığını güvenilir bir partner olan Çin ile geliştirdi-
ğini söylemek mümkündür. Aynı şekilde Çin açısından bakıldığında Çin’in enerji diplomasisinde Türk-
menistan önemli ülkelerden biridir. Sahip olduğu zengin doğal gazın yanı sıra coğrafi avantajı ve enerji 
güvenliği açısından istenen miktarlarda enerji tedarikine olanak sağlaması açısından Çin için cazip bir 
partnerdir.

2.3. Özbekistan ile Enerji İlişkileri

Çin Kazakistan ve Türkmenistan’ın yanı sıra aktif olarak bir diğer enerji zengini ülke olan Özbekis-
tan ile de ilişkilerini geliştirmektedir. Özbekistan hem petrol hem doğal gaz açısından zengin bir ülkedir. 
Petrol rezervleri yaklaşık olarak 600 milyon varil (yaklaşık olarak 82 milyon ton) olarak değerlendiril-
mektedir. Net bir petrol hacmi verisi bulunmamasına karşın bir başka tahmine göre de petrol rezervleri-
nin 940 milyon varil olduğu belirtilmektedir (http://www.inogate.org/documents/UZ_CWP.pdf, 10 Ka-
sım 2018’de erişildi.).   

Özbekistan sahip olduğu doğal gaz rezervlerinin üretimini artırmak için çok uluslu firmalarla çeşit-
li anlaşmalar yapmaktadır. Rusya doğal gaz şirketi Gasprom ile Üstyurt Platosu’nda bulunan Şahpaktı 
yataklarından çıkan doğal gazın Rusya’ya 15 yıl süre ile ihraç edilmesi anlaşması yapılmıştır. Yine bir 
başka Rus şirketi Lucoil ile Özbekistan’ın Hauzak, Shodu ve Kandim sahalarından 8 milyar m3’lük do-
ğal gaz ihracı anlaşması yapılmıştır. Özbekistan diğer yatırımcılardan alacağı finansman kaynakları ile 
2020 yılına dek doğal gaz ihraç hacmini 20 milyar m3’e çıkarmayı hedeflemektedir (Yüce 2006: 183).

Özbekistan’ın sahip olduğu petrol rezervleri genel olarak Semerkant bölgesi çevresinde keşfedilmiş 
ardından Fergana Havzası’nında kaynak rezervi açısından zengin olduğu görülmüştür. Günümüzde işle-
tilen petrol yatakları Nevai-Kurgan-Kağan, Termez, Kokant, Andican ve Suljukta’dır. İspatlanmış petrol 
rezerv miktarı 144 milyon ton olup tahmini rezervler 4.4 milyar tondur (Dermanoğlu 1997: 114). Doğal 
gaz açısından zengin rezervler Şahpatı, Hauzak, Shodu, Kandim sahalarında bulunmaktadır.

Hâlihazırda Çin-Orta Asya boru hattı Türkmenistan ve Özbekistan sınırı üzerinde bulunan Geyda-
mu’dan başlayarak Özbekistan ve Kazakistan’dan geçerek Çin’in kuzeybatısına ulaşmaktadır. Bu doğal 
gaz boru hattının toplam uzunluğu 1818 km olup bunun 525 km’si Özbekistan’dan 1292 km’si Kazakis-
tan topraklarından geçmektedir (Hekimoğlu 2012: 304).

Özbekistan enerji ihraç etmesi ile talep güvenliğini önceleyen ülkelerden biri olmasının yanında ay-
nı zamanda transit geçişleri de önemseyen bir geçiş ülkesidir. Türkmenistan ile sınırı bulunmayan Çin, 
talep ettiği yüksek miktardaki doğal gazı Özbekistan üzerinden Türkmenistan’dan tedarik etmektedir.

Bu bağlamda Çin için Özbekistan hem kaynak aktarımı gerçekleştirmek hem de transit geçişlere im-
kân yaratması açısından önem taşımaktadır.

http://www.turkiye-turkmenistan.com/uluslararasi-dogalgaz-pazari-ve-turkmenistan-2/
http://www.turkiye-turkmenistan.com/uluslararasi-dogalgaz-pazari-ve-turkmenistan-2/
http://www.turkiye-turkmenistan.com/uluslararasi-dogalgaz-pazari-ve-turkmenistan-2/
http://www.inogate.org/documents/UZ_CWP.pdf
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3. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bir Kuşak- Bir Yol Akabinde Çin’in Enerji Diplomasisi

Şanghay İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan tarafından 1996 yılında 
Şanghay Beşlisi ismiyle kurulmuş, 2001 yılında Özbekistan’ın da katılımı ile Şanghay İşbirliği Örgü-
tü’ne dönüşmüştür. Birliğin kurulma amacı üye ülkeler arasındaki güvenin artırılarak sınır bölgelerinin 
silahsızlandırılması ve bölgesel iş birliğinin teşvik edilmesidir (Hepaktan 2017: 397).

Şanghay İşbirliği Örgütü esasında Çin açısından hem Rusya’yı hem de ABD’yi dengelemek ve böl-
ge ülkeleriyle etkin ilişkiler kurabilmek ve enerji güvenliği için olumlu etkiler barındıran bir oluşumdur. 
Enerji ihtiyacı doğrultusunda bu ülkelerden tedarik edilen kaynakların Çin’e güvenli güzergâhlardan ge-
çerek varması Çin için elzemdir. Bu nedenle sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanması boru hatları gü-
zergâhlarının da istikrarlı olmasına ortam sağlayacak ve genel anlamda bölgenin güvenliğine katkı sağ-
layacaktır.

Bir Kuşak- Bir Yol girişimi 2013 yılında Xi Jinping’in açıklamaları ile büyük bir yankı uyandırmış 
71 ülkeyi kapsayan bir projedir. Politik amacı Çin’in geçmişteki tarihî statüsünü bu proje aracılığı ile 
geliştirmek olsa da esasında Çin’in hem iç hem dış politikasında yükselişine perçinlenecek önemli bir 
projeler toplamıdır. Ekonomik anlamda Avrasya ve Pasifik’te birbirleriyle bağlantılı ticaret anlaşmaları 
ve altyapı projeleri yaparak kırılgan ekonomilere ve zayıf altyapı ve güvenlik açığı olan ülkelere destek 
olarak bu girişime eklemlenmelerinin ve girişimin gücünü artırarak toplu bir kalkındırma projesi olarak 
da kabul edilebilir (Alperen 2018: 20).

ŞİÖ ve Kuşak Yol Girişimi kuruluş amaçları bakımından farklı olmalarına karşın Çin’in enerji gü-
venliğini önceleyen enerji diplomasisinin de bir sonucu olarak görülebilir. ŞİÖ ile güvenliğin ve istik-
rarın tesis edilmesi ve ortaklaşa korunması amaçlanırken Kuşak Yol Girişimi ile Çin’in sadece Kazakis-
tan, Türkmenistan ve Özbekistan ile değil diğer Orta Asya ülkeleri ile de birçok açıdan yakın ilişkiler 
tesis edilmesi ve herkesin bu pastadan pay alması sağlanmaktadır.

Sonuç

1979 yılında yaşadığı dönüşümler sonrası uluslararası ilişkiler arenasında gücünü günden güne artı-
ran Çin Halk Cumhuriyeti bu yükselişini sağlam temellere dayandırmak ve istikrarlı kılmayı istemek-
tedir. Bu doğrultuda ekonomik gelişiminin endüstri, sanayi, teknoloji ve üretimin sürekliliğine bağlı ol-
duğunun ayırdına varılmasıyla bunların kaynağını oluşturan enerji kaynaklarına ekstra önem verilmeye 
başlanmış ve Çin’in tüm dünyaya yönelik izlediği politikaların temelinde öncelikli olarak yer almaya 
başlamıştır.

Enerji diplomasisinde esas amacı enerji güvenliğini tesis etmek olan Çin, öncelikle istikrarlı coğraf-
yalardan kesintisiz, istediği miktar ve fiyatta bu kaynakları tedarik etmek istemektedir. Bu nedenle yanı 
başındaki zengin hidrokarbon rezervli coğrafya dikkatini çekmekte ve bu bölgeye yönelik “kaynağa ye-
rinden ulaşma” politikasını izleyerek türlü yatırımlar gerçekleştirmekte ve bu yatırımların meyvesi ola-
rak enerji ithal etmektedir.

Orta Asya coğrafyasının SSCB sonrasında yaşadığı ekonomik sıkıntılar, denize kapalı coğrafyala-
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rı nedeniyle farklı ülkelere ihraç edilemeyen enerji kaynaklarını kendi fiyatlandırma politikasına uygun 
olarak yüksek kâr elde eden Rusya üzerinden ihraç etmelerine mecbur bırakmıştı. Bu durum Çin faktö-
rünün araya girmesiyle bir nebze olsun değişikliğe uğradı ve Çin dinmeyen kaynak açlığını bu bölgeler-
le sıkı ilişkiler kurarak dindirmeye çalışmaya başladı.

Kazakistan’ın zengin petrol yatakları ve buna kıyasla az olan doğal gaz yatakları, Türkmenistan’ın 
muazzam zenginlikteki doğal gaz yatakları ve Türkmenistan’ın doğal gaz ve petrol yatakları Çin’in iş-
tahını kabartmaktadır. Boru hatları tesis edilerek olabilecek en yüksek oranlarda, diğer coğrafyalara kı-
yasla (Orta Doğu) istikrarlı ve komşu olarak nitelendirilebilecek bu ülkelerden enerji ithali gerçek-
leştirilmektedir. Çin’in enerji güvenliği politikasının bir şekilde etki ettiği ŞİÖ ve Kuşak Yol projeleri 
ekonomik ve güvenlik kazanımlarının haricinde enerji güvenliğine de hizmet etmektedir.
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Çin Halk Cumhuriyeti Orta Doğu İlişkilerine Tarihsel 
Bir Bakış: Soğuk Savaş’ta Türkiye ve İran’da Çin’in 
İdeolojik Etkisi

Dr. Agah Hazır*

Özet
Bu çalışmada Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Orta Doğu ilişkilerinin erken dönemi ele alınacaktır. 1980 sonrasından 
başlayarak ÇHC Orta Doğu ilişkileri büyük oranda devletler arası ticari ilişkiler üzerinden değerlendirilmektedir. 
1980 öncesini konu edinen çalışmalar ise bu ilişkileri soğuk savaş çalışmaları literatürüne uygun olarak kapitalist 
ve komünist bloklar arasındaki gerilimlerin uluslararası ilişkilere yansımaları üzerinden tartışmaktadır. Bu çalışma 
bu yaklaşımlardan farklı olarak devlet dışı siyasi alana yoğunlaşacaktır. Bu anlamda 1960-80 arası dönemde Tür-
kiye ve İran’da ÇHC yanlısı siyasi yapıların bir analizi yapılacaktır. Türkiye ve İran adı geçen dönemde bir siyasi 
çalkantı içerisine girmiş ve siyasi alan daha önce olmadığı kadar genişlemiştir. Bu genişlemeye paralel olarak iki 
ülkede de ÇHC yanlısı (Maocu) siyasi örgütler ortaya çıkmıştır. Bu örgütlerin bir kısmı ÇHC ile ekonomik destek-
ten askerî eğitime giden bir yelpazede doğrudan şekilde ilişkiye girerken bir kısmının ilişkileri ise ideolojik sempa-
tizanlık düzeyinde sınırlı kalmıştır. Çalışmada ÇHC ile bu siyasi yapıların ilişkileri bu yapıları ortaya çıkaran ulus-
lararası ve bölgesel etkenler ile dönemin siyasi tartışmaları ışığında analiz edilecektir. Çalışma iki alanda literatüre 
katkıda bulunma iddiasındadır. Öncelikle Soğuk Savaş çalışmaları literatüründe Orta Doğu’da Sovyet yanlısı siya-
si hareketler ve bunların dış politikaya etkileri yaygınlıkla tartışılmakla beraber ÇHC ile ilişkili siyasi hareketlere 
yönelik benzer bir ilgiden bahsedilemez. Çalışma bölgenin temel anlamda önenmli iki ülkesine karşılaştırmalı ola-
rak bakarak bu alana yönelik bir katkıda bulunma iddiasındadır. İkincisi ÇHC Dış Politikası genellikle ticari ve as-
kerî ilişkiler gibi maddi etkenler üzerinden tartışılmaktadır. Ancak bu çalışmada ideolojik-kültürel alanda tarihsel 
bir analiz yaparak ÇHC’nin bölgeye yönelik “yumuşak güç” araçları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş Çalışmaları, Yumuşak Güç, Türkiye, İran, Devlet Dışı Siyasi Örgütler
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Giriş

Bu çalışma Soğuk Savaş döneminde Çin Halk Cumhuriyeti Orta Doğu ilişkilerinde fazla değinilme-
miş bir alanı ele almayı planlamaktadır: ideolojik alan. ÇHC ya da dönemin yaygın kullanılan tabiriyle 
“Kızıl Çin” Soğuk Savaş döneminin ideolojik kavgasının Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile birlikte temel aktörlerinden birini oluşturmaktadır. Ancak 
SSCB ve ABD’den farklı olarak ÇHC’nin oynadığı bu rol Soğuk Savaş literatüründe özellikle Orta Do-
ğu özelinde ihmal edilmiş görünmektedir. Bu ihmalin birkaç nedeninden bahsedilebilir. Her şeyden ön-
ce ÇHC çoklukla bölgeye coğrafi olarak son derece uzak ve kültürel olarak farklı bir güç olarak görül-
müştür (Calabrase, 1991). Buna ek olarak Soğuk Savaş’ın büyük kısmında Orta Doğu, SSCB ve ABD 
arasındaki güç mücadelesinin aşırı politikleştirdiği ve üçüncü bir siyasi aktöre alan bırakmadığı bir böl-
ge olarak düşünülmüştür (Zhang, 1999). Özellikle Soğuk Savaş’ın erken döneminde Sosyalist devlet-
ler tek blok hâlinde hareket etmiş ve bunların ideolojik yönelimini belirleyen ana aktör SSCB olmuştur. 
Dolayısıyla Orta Doğu’da ideolojik pozisyonlar ABD ve SSCB arasında tutulan saflar üzerinden tanım-
lanmıştır. Bu dönemde ÇHC gerek Orta Doğu devletleri gerekse Orta Doğu halklarının büyük kısmı için 
anlamlı bir ideolojik etki üretememiştir. Ancak 1960’ların ortalarından başlayarak dönemin iki büyük 
Sosyalist gücü olan ÇHC ve SSCB arasındaki ideolojik ayrılık uluslararası ilişkilerde de kısmen etkisi-
ni göstermiştir. Bu ayrılmanın sonucu olarak ÇHC küresel ideolojik etkisini arttırmaya çalışmış ve bu 
etki Orta Doğu’ya da yansımıştır. 

Çalışmada 1960-1980 arası dönemde Türkiye ve İran’da ÇHC’nin ideolojik etkisi tartışılacaktır. İki 
ülkede ÇHC ile siyasi ünsiyet kurmuş yapılar ve bu yapıları ortaya çıkaran uluslararası ve bölgesel et-
kenler dönemin siyasi tartışmaları ile ilişkili biçimde analiz edilecektir. Çalışma büyük oranda ticari ve 
askerî ilişkilere yoğunlaşmış ÇHC-Orta Doğu ilişkileri literatürüne ideolojik etkiyi işin içerisine kata-
rak katkıda bulunma iddiasındadır. Böylelikle ilgili dönemde ÇHC’nin bölgeye yönelik kullandığı “soft 
power” araçları da anlaşılmaya çalışılacaktır. Çalışmada Türkiye ve İran’ın seçilmesinin birkaç nedeni 
vardır. Birincisi söz konusu dönemde iki ülke bölgede, toplumsal siyasi alanın en canlı olduğu örnekle-
ri oluşturmaktadır. Bu anlamda kolonyal dönemden yeni çıkmış ve siyasetin büyük oranda askerî darbe-
ler üzerinden işlediği Arap Orta Doğu’sundan farklı konumdadırlar. İdeolojik etkinin büyük oranda top-
lumsal siyasi alanda işlediği düşünülürse bu seçimin nedeni anlaşılabilir. Gene bununla ilişkili olarak iki 
ülke de benzer biçimde bu dönemde büyük siyasi dönüşümler yaşamışlar ve bunun sonraya yansıyan et-
kileri ile karşılaşmışlardır. Bu dönem iki ülkenin siyasi tarihinde kurucu önemdedir (Shambayati 1994). 
Son olarak Türkiye ve İran karşılaştırmaları büyük oranda mezhep ve modernleşme düzeyleri arasında-
ki farkların siyasi yansımalarına yoğunlaşmıştır (Hazır 2015). Siyasi süreçleri bu iki fark üzerinden an-
lamanın üreteceği kısıtlılıklar açıktır. Bu anlamda çalışma bu literatüre de daha önce bakılmamış bir ala-
na bakarak da katkıda bulunma iddiasındadır. 

Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle ÇHC’nin uluslararası ideolojik etkisinin genel bir tar-
tışması yapılacaktır. Bu anlamda Küresel Maoculuk’un ortaya çıkışı, ideolojik bileşenleri ve propagan-
da araçlarının genel bir tasviri yapılacaktır. Sonra İran ve Türkiye özelinde bu etkinin yansımaları iki ül-
kenin bulunduğu siyasi şartlar ve uluslararası dinamikler hesaba katılarak tartışılacaktır. 
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1. ÇHC Orta Doğu İlişkilerinde İdeoloji ve Propaganda 

ÇHC Orta Doğu İlişkilerine dair genel kanı bu ilişkilerde rol oynayan temel etkenleri birkaç başlıkta 
toplar: Orta Doğu’nun jeopolitik önemi, bölgenin İslami siyasetin merkezi olması dolayısıyla ÇHC’de 
yaşayan Müslüman nüfus üzerinde olası etkileri, Çin’in yükselen petrol ihtiyacı ya da ekonomik ve si-
yasi güvenlik ihtiyaçları. Gene yaygın bakış açısı ÇHC’nin bölgeyle ilişkilerini yürüttüğü temel araçla-
rı diplomatik, ticari ve askerî ilişkilerden ibaret görür. Hiç kuşkusuz bütün bu etkenler önemli olmakla 
beraber ideoloji de ÇHC Orta Doğu ilişkilerinde bir başka değişken olarak rol oynamıştır. ÇHC 1949’da 
kuruluşundan beri ideolojiyi bir dış politika aracı olarak kullanmıştır. Bunun hem yapısal hem ÇHC’nin 
tarihsel-siyasi koşullarından ileri gelen nedenlerinden bahsedilebilir. Yapısal olarak hemen akla gelen 
neden devrim ihracı politikasıdır. Bir siyasi devrim ile iktidarın değiştiği her bağlamda devrim ihracı bir 
ideolojik seçim olarak devrimci öznelerin önüne düşer. 1789 Fransız Devrimi’nin Avrupa’nın geri ka-
lanına yayılması çabalarından, 1917 Bolşevik Devrimi’ne, Küba Devrimi’nin Latin Amerika’ya yöne-
lik hamlelerinden ve devrimin ileri gelenlerinden Che Guavera’nın devrim ihracı için gittiği Bolivya’da 
öldürülmesine, daha yakın dönemde ise Ayetullah Humeyni’nin bütün dünyanın mustazaflarına yönelik 
devrimci çağrılarına kadar bu dinamik birçok devrimin genel karakteristiğidir Devrimci ülkeler başka 
ülkelerdeki siyasi hareketleri bazen bu siyasi hareketlerin gerekliliklerinin hilafına kullanma ve yönet-
me çabasına girmişlerdir. SSCB’nin 1920’lerde Sosyalist hareketleri Bolşevikleştirilme çabaları buna 
örnek gösterilebilir (Halliday 1999). Bu anlamda ÇHC de devrim ihracına yönelik politikalar gütmüş ve 
özellikle çalışmanın ele aldığı dönem olan 1960’lar ve 70’lerde Küresel Maoculuk’u siyasi alanda yay-
mak için çaba göstermiştir. Bu politikanın sembolik bir örneğini 1965’de ÇHC Savunma Bakanı Lin Bi-
ao’nun Maocu Devrim’in küresel ihracını savunduğu “Çok Yaşa Halkın Savaşının Zaferi” adlı propa-
ganda broşüründen alıntılayabiliriz:

Yoldaş Mao Zedung’un kırsal devrimci alanlar kurma ve şehirleri kırsal alandan çevreleme teori-
si devrimci mücadele içinde bulunan bütün dünyanın ezilen halkları için son derece önemli ve pratik 
bir öneme sahiptir ... Eğer Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dünyanın şehirleri olarak düşünülürse o za-
man Asya, Afrika ve Latin Amerika’da dünyanın kırsalı olarak düşünülebilir... Çağdaş dünya devrimi 
bize şehirlerin kırsal alanlar tarafından çevrilmesinin bir resmini çizmektedir... Mao Zedung düşünce-
sinin büyük uluslararası anlamı burada yatar.. ABD’nin emperyalist saldırganlığından, baskı ve yağma-
sından eziyet çeken herkes birleşin. Adil Halk Savaşı Bayrağını yükseltin ... Zafer kesinlikle dünya hal-
kının olacaktır (Biao, 1965). 

Bu amaca ulaşmak ve Küresel Maoculuk’u desteklemek için ÇHC birçok ideolojik propaganda araç-
larından faydalanmıştır. Ancak ÇHC’nin bu dönemdeki ideolojik hamlelerini sadece devrim ihracı po-
litikaları bağlamında düşünmemek gerekir. Bu dönemde ÇHC yönetici eliti ideolojik propagandayı ül-
kenin dış politika amaçlarını gerçekleştirmek için bir amaç olarak da kullanmıştır. Özellikle 1960’ların 
Çin-Sovyet ayrılığı sonrasında ülke hem batı hem de sosyalist bloklardan izole olmuştur. Dolayısıyla 
ÇHC yönetici eliti ülkenin dış politikadaki etkisini arttırmak için propaganda araçlarına ihtiyaç duymuş-
tur. Bir başka deyişle, ÇHC’nin resmî devletlerarası bağlantılarını yitirmeye başladığı oranda dış propa-
ganda araçlarına ihtiyacı artmaya başlamıştır (Üngör, 2009: 5). 

Bu dış politika araçlarının başlıcası radyo yayınlarıdır. 1950’lerin ortalarından başlayarak ÇHC’nin 
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resmî radyosu Radyo Pekin Orta Doğu dillerinde yayın yapmaya başlamıştır. Özelikle 1956 Suez krizi 
ve bunun Orta Doğu’ya etkileri ile ilişkili olarak 1957 senesinde sırasıyla Farsça, Türkçe ve Arapça dil-
lerinde yayınlar başlamıştır. Bu yayınlarda özellikle vurgulanan ÇHC’nin emperyalist politikalara karşı 
olması ve bunun bir sonucu olarak da Arap-İsrail savaşlarında Arapları desteklemesidir. Gene aynı se-
nelerde büyük kısmı Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi, Filistin Kurtuluş Örgütü gibi ulusal bağımsızlık 
hareketleri ya da Irak ve Sudan Komünist Partileri gibi örgütlerden olmak üzere Arap akademisyen ve 
gazetecileri istihdam ederek onları propaganda araçlarında kullanmaya başlamıştır (Al Sudairi, 2014). 
1958’de Araplara yönelik özel bir program başlatmış ve adını “Arap Kardeşlerimiz sizinleyiz.” koymuş-
tur (Üngör, 2009: 294). Radyo Pekin sadece Araplara yönelik değil aynı zamanda Türk ve İranlılara yö-
nelik de özel programlar yapmıştır. Söz gelimi “Çin Müslümanları” diye Farsça ve Türkçe bir program 
yayınlamıştır (Üngör, 2009: 154). Bu programların ne kadar dinleyici çektiğine dair bir istatistik bulun-
mamakla beraber Çin Uluslararası Yayın İstasyonunun yayınladığı dinleyici mektupları istatistiklerine 
bakmak bize Radyo Pekin’in bölgedeki etkisine dair genel bir fikir verebilir.

Tablo 1: Radyo Pekin Yabancı Dil Servisine Gelen Mektup Sayıları 

Yıl Türkçe Farsça Arapça 
1958 0 0 44
1959 11 (1960 senesi dahil) 0 195
1960 0 409
1961 0 14 315
1962 28 7 216
1963 33 0 246
1964 7 14 310
1965 18 19 674
1966 15 15 1110
1967 8 18 1028
1968 6 15 514
1969 12 19 613
1970 11 11 675
1971 20 6 768
1972 7 10 775
1973 13 1 1736
1974 37 0 1093
1975 50 4 1606
1976 60 2 2209

Kaynak: (Üngor, 2009: 312-313)

Bu istatistiklere göre Arapça yayınların Türkçe ve Farsça yayınlara oranla daha çok ilgi çektiği söy-
lenebilir. Bunun Nasır Mısırı ile ÇHC’nin dönemsel yakınlaşması ve ÇHC’nin İsrail karşıtı tutumu ile 
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ilişkili olduğu düşünülebilir. Ancak ÇHC’nin ideolojik etkisini Radyo Pekin yayınlarının gördüğü il-
gi ile sınırlamamak gerekir. Türkiye ve İran siyaseti de Küresel Maoculuk’tan etkilenmiş ve özellikle 
1960-1980 arasında ÇHC ile gerek pratik gerekse ideolojik düzeyde ilişkiye girmiş birçok siyasi hare-
kete ev sahipliği yapmıştır. Bir sonraki bölüm bu siyasi hareketleri tartışacaktır. 

2. İran ve Türkiye’de Küresel Maoculuk

Gerek Orta Doğu gerekse Batı dünyasında Çin Devrimi’ni model almış Maocu siyasi hareketlerin 
yaygınlaşması 1960’ların ikinci yarısına tarihlenebilir. Bu dönemin uluslararası sol siyasetini belirleyen 
temel gelişme Çin-Sovyet ayrışmasıdır. Dolayısıyla Küresel Maoculuk biraz da bu ayrışmanın sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Ancak ne İran ne de Türkiye’de siyasi alana Küresel Maoculuk’un et-
kisi tek bir nedene indirgenemez. Dönemin siyasi gelişmeleri ancak iç ve dış siyasi gelişmelerin çok kat-
manlı bir biçimde incelenmesi ile anlaşılabilir. Bu kısımda bu amaca matuf olarak önce Maocu teorinin 
ana hatları tarif edilecek sonra Türkiye ve İran’da etkili olmalarına neden olan iç ve dış siyasi etkenler 
tartışılacaktır. Dönemin siyasetinde etkili olan örgütlerden kısaca bahsedildikten sonra bu yapıların za-
yıflaması ve bunun nedenleri de analiz edilmeye çalışılacaktır.

Maoculuk çok temel anlamıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un siyasi pratik 
ve düşüncelerinin toplamına işaret eder. İki noktada klasik Marksizm ve Sovyet modeli devrimcilikten 
ayrılır. İlk olarak toplumsal sınıflara yüklenen rol Maoculuk’ta genel kabul gören modelden farklıdır. 
Marksizm’de devrimci eylemin ana aktörü kent soylu işçi sınıfı olarak görülürken Maoculuk’ta bu sınıf, 
köylü ve kırsal kesimdir. Maoculuk’ta bu kitleler organik bir bütün olarak devrimci olarak görülürler. 
Bu düşünceye göre dünya büyük nüfusunun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşadığı için devrim potansiye-
lini buralarda aramak gerekir. Egemen sınıflar bu düşünceye göre klasik Marksist modelde olduğu gi-
bi sadece burjuvaziden ibaret değildir. Toprak ağaları, sömürge iş birlikçileri gibi gruplar da egemen sı-
nıfların üyeleri arasında sayılırlar. Maocular bu gruplara karşı topyekûn bir halk savaşı modeli önerirler. 
İkinci olarak Maocuların devrimci parti ve onun rolüne yönelik bakışları da Sovyet modelinden ayrılır. 
Klasik modelde “öncü parti” işçi sınıfı temelli teorilerin uygulanması için çalışırken, Maocu modelde 
teori “kitle çizgisi” içerisinden doğar. Yani Sovyet modelinde bulunan kitle-parti hiyerarşisi reddedilir. 

Maocu düşüncede devrim uzun süren kesintisiz bir süreç olarak tarif edilir. Bu sürece giden en uy-
gun yol gerilla savaşıdır. Kırsal bölgelerde kurtarılmış alanlar oluşturmak ve bu alanlardan kentleri çev-
relemek ana devrimci yöntem olarak tarif edilir. 

Maocu düşünce ve Sovyet modeli arasındaki ayrım her zaman bir düzeyde gerilim üretse de ulusla-
rarası alanda yansımasını bulması 1960’ların Çin-Sovyet ayrışmasının etkisiyledir. Bu ayrışmanın so-
nucu olarak ÇHC bu dönemde Asya Afrika ve Orta Doğu soluna yönelik destek ve propaganda çabala-
rını arttırmıştır. Özellikle 1960’ların ikinci yarısında başlayan Kültür Devrimi bu süreci hızlandırmış ve 
ÇHC “Üçüncü Dünya’nın savunuculuğuna soyunmuştur. ÇHC bu dönemde Maoculuk’u ezilen halkla-
ra bir yol haritası, ‘Kurtuluş İlahiyatı’ olarak yeniden formüle etti” (Galway, 2017: 125). ÇHC savun-
ma bakanı Lin Biau’nun 1965’de yazdığı, yukarıda da alıntılanan “Çok Yaşa Halkın Savaşının Zaferi” 
propaganda broşüründe Sovyet nükleer teknolojisine de atıfla gerçek gücün fiziksel atom bombası de-



112

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

ğil “ruhsal atom bombası” olduğu savunuluyordu. Biau’ya göre “Eğer bu silah kitleye ulaşır ve kitle ta-
rafından anlaşılırsa... hem Çin’de hem de diğer ülkelerde emperyalizmi ezip geçecekti.” (Biau, 1965). 
Bu dönemden sonra Sovyetler Birliği Komunist Partisi’nin uluslararası devrimci hareketlere destek için 
AK47 ihraç etmesi gibi Maocu düşünceyi sosyalizm düşmanları ile mücadele için ihraç etmeye başla-
dı (Galway, 2017: 127). Bu ihraç çabasının yoğunluk ve başarısının bir düzeyde coğrafi ve kültürel ya-
kınlıkla ilişkili olduğu söylenebilir. Güneydoğu Asya’da Kamboçya ve kısmen Vietnam gibi bölgelerde 
ÇHC tarafından daha yoğun biçimde desteklenen ve zaman zaman Pol Pot örneğinde olduğu gibi iktida-
rı ele geçirmeyi başaran Küresel Maocu hareketler olsa da Orta Doğu gibi uzak coğrafyalarda ÇHC des-
teği daha kısıtlı olarak hissedilmiştir. 

1960’lar Türkiye ve İran için sol hareketlerin göreli olarak yayıldığı, genişlediği ve kitleselleştiği dö-
nemlerdir. Bu döneme kadar devlet dışı siyasi alanda kısmen de olsa tutunabilen az sayıda hareket Sovyet 
yanlısı illegal sol örgütlerdir. 1920’lerde kurulmuş Türkiye Komünist Partisi ve 1941’de kurulmuş Tudeh 
(kitleler) partileri bu ülkelerde devlet dışı sol hareketlerin temsilcisi rolünde idiler. Dolayısıyla iki ülkede 
de temel olarak Maocu siyasi hareketler bu partilerden kopuş şeklinde kendilerini göstermişlerdir.

İran’da Tudeh’in içinden bir grup 1964 senesinde parti liderlik kadrosunu eleştirerek Maocu bir çiz-
giyi benimsediklerini duyurdu. Bu grup İran Tudeh Partisi Devrimci Örgütü adını aldı. Türkiye’de siyasi 
alanda Maoculuk’u benimseyen ilk örgüt ise 1969’da Doğu Perinçek’in başını çektiği Proleter Devrim-
ci Aydınlık Hareketi (PDA) oldu. Bu hareket de TKP merkez komite üyesi olan Mihri Belli ile ayrışa-
rak Aydınlık dergi çevresinden koptuğu için Sovyet yanlısı siyasi gruplardan ayrılmış sayılabilir. Daha 
sonra 1960-1980 arası süreçte bu gruplara yeni Maocu örgütler eklendi. Bunların en önemlileri arasın-
da İran’da İslamcı Sosyalist bir çizgiyi benimseyen Halkın Mücahitleri Örgütü’nden bölünerek ayrılan 
Peykar der Rah-Azadi’yi Tabakayı Karger (kısaca Peykar) ve Amerika’daki İranlı öğrencilerin kurdu-
ğu İran Komunistler Birliği Örgütleri bulunmaktadır (Behrooz, 1999; Vaghefı, 2016)1. Türkiye’de Mao-
culuk ise PDA çizgisinden devam etti. Bunların arasında iki grup önemli sayılabilir. Bunlar özellikle 12 
Mart muhtırası sonrası dönemde PDA’dan Garbis Altunoğlu önderliğinde ayrılan ve daha sonra Halkın 
Birliği adını alan grup ve gene PDA’yı kırsal kesimde halk savaşı vermediği için yeterince Maocu ol-
mamakla eleştirerek ayrılan İbrahim Kaypakkaya’nın başını çektiği TKP/ML (Türkiye Komunist Parti-
si Marksist Leninist)’dir (Üngör, 2013). 

Bu hareketler her ne kadar farklı saiklerle ve farklı toplumsal tarihsel koşullar altında kurulsalar da 
benzer temellerden hareket ediyordu. Her şeyden önce bulundukları uluslararası ortam benzerdi. Bu 
uluslararası ortamı sol siyaset açısından belirleyen ana gelişme Çin-Sovyet yarılması idi. Dolayısıyla 
Çin’den taraf olup Sovyetlere karşı olmak bu hareketlerin ortak bir noktasıydı.

Bu dönemin İran ve Türkiye açısından bir diğer özelliği siyasal hareketlerin genişlediği ve toplum-
sal katmanlara doğru yayıldığı bir dönem olmasıdır. Bu genişleme toplumun genel duyarlılıklarının si-
yasi alanda da kendini göstermesi ile sonuçlanmıştır. Hem Türkiye hem de İran toplumları için Rus kar-

1 Yabancı bir ülkede sol bir örgüt kuracak kadar öğrenci bulunmasına şaşırmamak gerekir. İran devleti bu dönemde yurt dışına 
gönderdiği öğrenci sayısı bakımından dünya birincisidir. Öyle ki 1960’lar boyunca İranlı üniversite öğrencilerinin yarıya 
yakını ABD ve Batı Avrupa’da okuyordu. 1070’lerde ABD’deki her dokuz yabancı öğrencinin bir tanesi İranlı’dır (Bavifard, 
2010: 24). 
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şıtlığı tarihsel kökenleri de olan bir duyarlılıktır. Kaçar ve Osmanlı Rus savaşlarından başlayan ve İran 
özelinde Anayasa Devrimi ve dünya savaşlarında Rus etkisinin de katkıda bulunduğu bu karşıtlık Sosya-
lizmin genel olarak ateizm ile özdeşleştirilmesi ile beraber sol siyasi hareketlerin bu ülkelerde taban bul-
masını zorlaştıran etkenlerin başında gelir. Dolayısıyla Maoculuk bu noktada Sovyet yanlısı hareketler-
den ayrışmış ve toplumun içine nüfuz eden Sovyet Rus düşmanlığını kullanarak kendine alan açmıştır.

İki ülkede de Maoculuk’un taban bulmasını kolaylaştıran bir diğer etken ise Sovyetlerin bu dönemde 
bir yumuşama sürecine girmesidir. SBKP genel sekreteri Kruşçev’in Stalin’in politik mirasını reddetme-
si ve akabinde yürüttüğü “Destalinizasyon” politikası, Mao tarafından “revizyonism” olarak adlandırıl-
mıştır. Gene aynı dönem içinde SSCB’nin kapitalist dünya ile barış içerisinde bir arada yaşam söylemi 
de Maocu muhalefet ile karşılaşmıştır. Bu yumuşama yeni yeni kitleselleşmeye başlamış ve büyük ço-
ğunluğunu gençlerin oluşturduğu muhalif kitleler tarafından benimsenmemiştir. Bu kitlelerin bir kısmı 
için Sovyet revizyonizmine karşı gerçek devrimci muhalefeti ÇHC temsil etmekteydi. Kendisi de aynı 
dönemde sol siyasi hareketin içerisinde yer almış Ergun Aydınoğlu’ndan aktarırsak: 

...Türkiye gibi bir ülkede, Çin’in radikal görünümlü tezlerinin güçlü bir çekiciliği vardır. Sovyetlerin 
kimi “revizyonist” tezlerini savunmak ise, radikallik yarışına girmiş sol kadrolar için pek kolay de-
ğildir. O nedenle Sovyetlerin Çin’le tartışmalarında çok sık sözü edilen “barış içinde bir arada yaşa-
ma” ya da “sosyalizme barışçı geçiş” gibi tezleri genellikle eski TKP’li kadrolar tarafından görmez-
den gelinir ... Özellikle genç kadrolar için radikalizm, devrimci kesinlik, emperyalizmle uzlaşmazlık 
gibi değerler, artık daha çok Çinli ya da Kübalı komünistlerce temsil edilmekteydi. 

(aktaran Üngör, 2013: 174) 

Aynı şekilde İran için de Sovyet yönelimini temsil eden Tudeh Partisi’nin özellikle İran’ın seçilmiş 
Başbakanı Muhammet Musaddık’ın devrilmesi ile sonuçlanan 1953 darbesinde tutunduğu pasifist tutum 
ve sonrasında yaşadığı tasfiye radikalliği temsil eden Maoculuk’a yönelimi arttırdı (Vaghefi, 2016: 83).

Gene iki ülkede benzer olarak Maoculuk’a ilgiyi arttıran bir diğer unsur da Çin’in toplumsal-iktisadi 
koşulları ile bu ülkeler arasında kurulan benzerliktir. Dönem itibarı ile İran da Türkiye de büyük oranda 
kırsal nüfustan oluşan toplumlardı.2 Dolayısıyla Maocu teorinin kırsal nüfusa verdiği önem Çin ve bu 
ülkeler arasında bir iktisadi paralellik kurulmasına yol açmıştır. Maocu örgütler hem İran hem de Türki-
ye için yarı feodal-yarı sömürge oldukları yönünde tespitlerde bulunmuşlar daha sonra bu tahlil üzerin-
den köy çalışmaları ve kır gerillası tarzı faaliyetlere başlamışlardır (Üngor, 2013; Vaghefi, 2016). 

İran ve Türkiye’de siyasi hareketlerin Maoculuk’tan ideolojik olarak etkilendiklerini söyledikten 
sonra bu hareketlerin ÇHC ile pratik ilişkilerine bakmak gerekir. Bahsedilen yapılar genel olarak ille-
gal olduklarından ve bir yabancı ülkeyle siyaseten angaje olsalar da maddi ilişkiye girmek hem yasal 
hem de siyasi etik açısından sıkıntılı olduğundan bu konularda açık kaynak bulmak zordur. Ancak ara-
dan epey zaman geçtiği için kısmen dönemin aktivistlerinin anılarında bu ilişkinin izlerini bulmak müm-
kün olmaktadır. Söz gelimi o dönem İran Tudeh Partisi Devrimci Örgütü’nde yönetici pozisyonda bulu-
nan İrec Keşkuli’nin anlatımına göre örgüt 1960’ların ortalarından itibaren 7-8 kişilik gruplar oluşturup 

2 Türkiye’de kent nüfusu oranı 1960’da yüzde 31,9’ken 1980’de yüzde 43,9’a yükselmiştir. Aynı oran İran’da 1960’da yüzde 
33,7 iken 1980’de yüzde 50’ye yükselmiştir. İstatistikler Türkiye için TÜİK İran için Dünya Bankasından alınmıştır. 
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bunları Pakistan üzerinden ÇHC’ye göndermektedir. Bu gruplar orada gerilla savaşına dair pratik ve te-
orik eğitimden geçmişlerdir. Çince tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu eğitimler patlayıcı kul-
lanma, gerilla taktikleri gibi başlıklardan oluşmaktaydı. Keşkuli’nin eğitimlerde en çok vurgulanan ko-
nu olarak hatırladığı Sovyet siyasetinin revizyonist olduğuna dair Maocu görüşün İranlı grup tarafından 
kabulü için hassas olunmasıdır (Vaghefi, 2016: 89-90). Yani verilen eğitimin devrimci dayanışma dışın-
da uluslararası alanda ÇHC tezlerine destekçi bulma amacı da güttüğü görülmektedir. 

Yine benzer temada bir başka tanıklık Pekin Radyosunda tercüman olarak çalışan bir muhalif İranlı-
dan gelmektedir. Bu İranlı muhalif, bir komünist olarak çalışmaya başladığı radyoda İran Şahı’nı kişisel 
olarak rahatsız edecek şeylerin söylenemediğini çünkü İran Şahı-o dönemde- ÇHC’yi tanımasa da Tay-
van’ı da tanımadığı için arada bir çeşit karşılıklı ilişki bulunduğunu dolayısıyla İran’ın kaybedilemeye-
cek bir müttefik olarak görüldüğünü söylemektedir (Üngor, 2000 271). 

Türkiyeli Maocuların ÇHC’den askerî ve teorik eğitim aldığına dair bir tanıklık bulunmamaktadır. 
Bunun bir nedeni Çin’in Türkiye’ye İran’a kıyasla daha uzak olması bir diğer nedeni de Türkiye Mao-
culuk’unun ana gövdesini oluşturan PDA hareketinin hiçbir zaman kır gerillası tarzı bir hareketin içe-
risine girmemesidir. Ancak hareketin ileri gelenlerinden olan Gün Zileli anılarında partinin resmî tem-
silcisi olarak ÇHC’ye davet edildiğini, Çin devleti tarafından ağırlandığını ve bu konuklukta ÇHC’nin 
resmî tezlerinin kendisine anlatıldığını belirtmektedir (Zileli, 2013). Yani PDA ve ÇHC arasında İranlı 
Maocular kadar olmasa da pratik ve maddi bir ilişkinin olduğu söylenebilir. 

Türkiye ve İran’da Maoculuk’un statü kaybetmesi de kısmen uluslararası dinamiklerle ilişkili olarak 
açıklanabilir. ÇHC 1970’lerin başlarında formüle ettiği “üç dünya teorisi” çerçevesinde SSCB’yi ana 
düşman kabul edip ABD ve müttefikleriyle yakınlaşmaya başlamıştır. Bu durum ÇHC’nin çeşitli dış po-
litika bağlamlarında SSCB taraftarı partilerin güç kazanmasını engellemek için ABD ile iş birliğine gir-
mesine yol açmıştır. Söz gelimi Şili’de Sosyalist Başkan Salvador Allende’yi deviren Pinochet rejimini 
tanıdılar. Ya da Orta Doğu’da Uman ile diplomatik ilişki kurmak için Körfez’de desteklediği devrim-
ci muhalefetten desteğini çektiler. Bunlardan daha önemli olarak ÇHC Dışişleri Bakanı İsrail devletinin 
varlığını bir fait accompli olarak tanıdı (Bütün bu uluslararası gelişmeler Türkiye’de Maocular ve di-
ğer sol örgütler arasındaki ilişkilerin gerilmesi ile sonuçlandı.). Farklı düşman tarifleri üzerinden fark-
lı gruplar kendi aralarında çatıştılar ve Maoculuk 1960’ların başında kazandığı prestiji yitirmeye başla-
dı. Bu durum İran ve ÇHC arasındaki ilişkilere daha doğrudan bir şekilde yansıdı. 1971 yılında İran ve 
ÇHC arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. 1978 yılında Çin Komünist Partisi lideri Hua Guafeng ÇHC 
tarihinde ilk olarak komünist olmayan bir ülkeyi ziyaret etti. Bu ülke İran’dı (Calabrese, 1991: 232). 
Bütün bu gelişmeler İran’da sol siyasi hareketler arasında Maocuların gücünü kırdı. Tudeh bu dönemde 
İran Maocularını karşı devrimci ve SAVAK ajanı olmakla suçlamaya başladı (Matin-Asgari, 2014: 21). 
Dolayısıyla bu dönemde SSCB düşmanlığı üzerinden taraftar toplayan ÇHC, İran rejimi ile yakınlaşa-
rak İran içerisindeki müttefiklerinin gücünün azalmasına sebep olmuştur. 

Sonuç 

Bu çalışmanın konu edindiği dönem olan 1960-1980 arası hem ÇHC hem de Türkiye ve İran için bir-
çok temel önemde değişimin yaşandığı bir dönem olmuştur. ÇHC’de iç siyaset Kültür Devrimi’nin ra-
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dikalizminden yumuşamaya giden bir süreçten geçmiş, Türkiye ve İran’da ise 1970’lerin sonlarına doğ-
ru giderek artan bir biçimde keskinleşmiştir. Bu ülkeler kültürel ve coğrafi olarak birbirlerine uzak da 
olsalar bu dönemde kısmi bir siyasi etkileşim içerisine girmişlerdir. Bu etkileşim çok katmanlıdır. Bu 
katmanlar ekonomik ve askerî boyutları kapsadığı kadar bu çalışmanın konu edinmeye çalıştığı ideolo-
jik boyutları da içermektedirler. Bu ideolojik boyutun kendisi de tek katmanlı değildir ve sadece ideo-
lojik alanla sınırlı kalmamıştır. Çalışma ideolojik alanın bazen ekonomik bazen kültürel bazen de askerî 
alanla iç içe geçtiğini göstermektedir. Bu çalışmanın göstermeye çalıştığı bir başka şey ise bu ideolojik 
etkileşimi belirleyen temel etkenlerden bir diğerinin uluslararası ilişkiler olduğudur. Bir başka deyişle 
Küresel Maoculuk’un Türkiye ve İran’daki siyasi serencamı Sovyet-Çin ayrışması, ÇHC’nin ABD ile 
ilişkilerindeki iniş çıkışlar gibi dinamiklere bakmadan anlaşılamaz. Kamran Matin’in kavramsallaştır-
ması ile söylersek “Her ülkenin tarihsel gelişmesi temel olarak onun uluslararası ilişkileri ile kurulur.” 
(Matin, 2013: 145). Küresel Maoculuk da bir uluslararası ideolojik etken olarak Türkiye ve İran’ın tarih-
sel toplumsal dönüşmesinde bir rol oynamıştır. Bu çalışma bu rolü anlamayı amaçlamaktadır. 
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Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Çin-Ermenistan 
İlişkilerine Genel Bir Bakış

Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş*

Özet
Kafkasya bölgesi tarihten günümüze küresel ve bölgesel güçlerin büyük bir mücadele alanı olmuştur. Bu noktada 
Kafkasya bölgesinde ABD, AB, Çin, Rusya gibi küresel güçler ile Türkiye, İran, Hindistan vb. bölgesel güçler ba-
zen karşı karşıya gelmiş, bazen de iş birliği içinde hareket etmişlerdir. Tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de 
bu bölge çok sayıda sorunla mücadele etmektedir. Soğuk Savaş döneminde bir süreliğine de olsa Sovyet baskısıy-
la bölgedeki ülkelerin küresel ve bölgesel ülkelerle olan teması sınırlandırılmıştır. Ancak Soğuk Savaş döneminin 
sona ermesiyle birlikte Kafkasya’da özellikle de Güney Kafkas ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlik-
te, Kafkas ülkeleri dünya ile ilişki kurma noktasında yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Güney Kafkas ülkelerinin 
özellikle de Ermenistan’ın Batı ve Batının dışında yer alan küresel güçlerle iyi ilişkiler kurma arayışına girdiği gö-
rülmektedir. Bu noktada yeni dönemde özellikle de Sovyetler döneminde Batıya karşı Rusya’nın yanında yer alma 
çabaları ile bilinen Çin’in bölgeye yatırımları ve bölgeyle ilgili uluslararası kuruluşlardaki yeri ile ön plana çıktı-
ğı görülmektedir. Bu çalışmada Çin’in Sovyetler Birliği döneminden başlayıp Sovyet sonrası süreçte bölgeye yö-
nelik artan ilgisinden hareketle özellikle Ermenistan’a yönelik politikaları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bilindi-
ği üzere Çin günümüzde sadece Ermenistan için değil Güney Kafkasya’daki diğer devletler tarafından da oldukça 
önemli bir yatırımcı olarak görülmektedir.1 Bu noktada Kafkasya’ya yönelik politikalarında Ermenistan’ın ayrı bir 
önemi olduğunu söylemek mümkündür. Çin’in Orta Asya’daki demir yolu, enerji, altyapı2 çalışmalarındaki etkisi-
ni benzer şekilde Kafkasya’da da uygulamaya çalıştığı ve bu anlamda bölge ülkelerine yönelik yatırımlara büyük 
bir önem verdiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Çin, Ermenistan, Kafkasya, Rusya, Türkiye.

* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kafkasya Çalışmaları Güvenevler Mah. Cinnah Cad. 16/A, Çankaya-Anka-
ra-Türkiye, yildizdeveci@gmail.com

1 Emil Sanamyan, China in the Caucasus, https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ (E.T.12.10.2018).
2 Eduard Abrahamyan, The China-Armenia Declaration and Beijing’s Prospects in the South Caucasus, https://www.cacia-

nalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-pros-
pects-in-the-south-caucasus.html (E.T.12.10.2018).
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Giriş

Kafkasya bölgesi tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de bölgesel ve küresel güçler açısından je-
opolitik yapıya sahip önemli bir bölgedir. Tarihte büyük oranda dönemsel olarak Osmanlı-Safevi, Os-
manlı-Rus İmparatorluğu arasında bir çekişme alanı olan bu coğrafyada XIX. yüzyılda yavaş yavaş 
Batılı Devletler ya da Büyük Güçler olarak bilinen devletlerin de bölgeye girmeye çalıştığı bir alana dö-
nüşmüştür. Gelinen noktada her ne kadar tarihsel bağlamdaki bölgesel aktörler aynı kalmış olsa da kü-
resel aktörlerin de burada etkili olmaya başladığını söylemek mümkündür. Bu noktada her ne kadar bir 
dönem renkli devrimler aracılığıyla bölgede birtakım “denemeler ve girişimler” yaşanmışsa da henüz 
Batılı devletlerin bölgede istedikleri düzeyde bir etkilerinden bahsedilemez. Bu noktada Kafkasya böl-
gesinde bölgesel ve küresel güçlere tabiri caizse sonradan eklenen güçlerden biri olarak Çin, Soğuk Sa-
vaş dönemi sonrasında dikkat çekici bir güç olarak yer almaya başlamıştır. 

Tarihî İpek Yolu’nu günümüzdeki küreselleşme hareketinin temeli olarak kabul eden araştırmacılara 
göre Tarihî İpek Yolu ticaretinin hakimiyeti konusunda nasıl ki tarihte birçok mücadele verilmişse günü-
müzde de bu mücadeleler Doğu Batı kavramları üzerinden devam etmektedir. Soğuk Savaş döneminde-
ki çift kutuplu dünya sisteminden çok kutuplu dünya sistemine geçişin yaşandığı bu dönemde ABD’nin 
AB ile yakınlaştığını, Çin’in ise Modern İpek Yolu Projesi ile yanına aldığı gelişmekte olan 65 ülke-
nin de desteğiyle Doğu merkezli bir küreselleşme girişimi başlattığı ileri sürülmektedir.3 Ancak ABD 
ve AB’den farklı olarak Rusya’nın da Çin’in “Kuşak-Yol” Girişimi’nden uzun vadede ortaya çıkması 
muhtemel etkilerinden dolayı rahatsızlık duyacağını söylemek mümkündür. Rusya’nın, Çin’in Orta As-
ya’daki etkisini arttırmasından kaynaklı endişeleri olduğunu, Hindistan’ın da Hint Okyanusu’ndaki et-
kisine gelebilecek olası tehditler nedeniyle de proje konusunda kaygılı olduğuna vurgu yapılmaktadır.4

Ermeni kaynaklara göre Ermenistan her ne kadar Azerbaycan ve Gürcistan’la benzer şekilde tarih-
sel olarak yüzünü batı ve kuzeye yöneltmiş olsa da uzun tarihî geçmişi dolayısıyla, doğuya ulaşabilmek 
için de tarihinde önemli izler taşımaktadır. Bu noktada Ermeni uzmanlara göre Çin Devlet Başkanı Xi 
Jinping’in, günümüzde Avrupa’nın başlıca dış politikası ve ticaret inisiyatifinin Antik İpek Yolu’nu ha-
tırlattığı ve Ermeni tüccarların da tarihte hem Batı hem de Kanton ve Hint Okyanusu üzerinden Çin-Ba-
tı ticareti tarihinde önemli bir rol oynadıklarına dikkat çekilmektedir.5

Çin-Ermenistan ilişkileri Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ve 1991 yılında Ermenistan’ın bağım-
sızlığını kazanmasının ardından siyasi anlamda Ermenilerin ifadesiyle “samimi” bir boyut kazanmış-
tır.6 Ermenistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasındaki ilk diplomatik ilişkiler 6 

3 Cüneyt Camgöz, Füsun İstanbullu Dinçer, Modern İpek Yolu Projesi Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları, 
https://www.researchgate.net/publication/322405475_MODERN_IPEK_YOLU_PROJESI_CERCEVESINDE_ULASTIR-
MA_AGLARININ_TURIZME_KATKILARI_IN_THE_FRAMEOF_MODERN_SILK_ROAD_PROJECT_TOURISM_
CONTRIBUTIONOF_TRANSPORTATION_NETWORKS E.T.11.11.2018.

4 Arzu Durular, “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etüdleri 49/2016-1 (77-97).
5 Emil Sanamyan, China in the Caucasus,https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ (E.T.12.10.2018).
6 China has built a state-of-the-art school in Yerevan where hundreds of Armenian children will study the Chinese language 

in addition to subjects taught in secondary and high schools across Armenia, https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chine-
se-school-inaugurated-in-armenia/ E.T.12.10.2018.

https://www.researchgate.net/publication/322405475_MODERN_IPEK_YOLU_PROJESI_CERCEVESINDE_ULASTIRMA_AGLARININ_TURIZME_KATKILARI_IN_THE_FRAMEOF_MODERN_SILK_ROAD_PROJECT_TOURISM_CONTRIBUTIONOF_TRANSPORTATION_NETWORKS
https://www.researchgate.net/publication/322405475_MODERN_IPEK_YOLU_PROJESI_CERCEVESINDE_ULASTIRMA_AGLARININ_TURIZME_KATKILARI_IN_THE_FRAMEOF_MODERN_SILK_ROAD_PROJECT_TOURISM_CONTRIBUTIONOF_TRANSPORTATION_NETWORKS
https://www.researchgate.net/publication/322405475_MODERN_IPEK_YOLU_PROJESI_CERCEVESINDE_ULASTIRMA_AGLARININ_TURIZME_KATKILARI_IN_THE_FRAMEOF_MODERN_SILK_ROAD_PROJECT_TOURISM_CONTRIBUTIONOF_TRANSPORTATION_NETWORKS
https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/
https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chinese-school-inaugurated-in-armenia/
https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chinese-school-inaugurated-in-armenia/
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Nisan 1992’de kurulmuştur. Temmuz 1992’de Erivan’da Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği faaliyete 
başlamış, daha sonra 10 Ekim 1996’da ise Pekin’de Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği açılmıştır.7 

Ermenistan, Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte bağımsızlık sürecinin ardından her ne 
kadar eski dönemlerde olduğu gibi tarihsel olarak Rusya’ya olan bağımlılığını devam ettirse de yeni dö-
nemde bazı yeni arayışlar içinde de yer almıştır. Bu kapsamda yakın dönemlerde 2017 yılında Ermenis-
tan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan’ın 4 Eylül’deki Çin ziyareti, Çin ile Ermenistan arasındaki iliş-
kilerde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bazı araştırmacılar tarafından bu ziyaret Ermenistan 
dış politikasındaki değişikliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilirken aynı zamanda “Soğuk Sa-
vaş’tan sonra birbirini ihmal eden iki tarafın arasındaki ilişkilerin tarihî derinleşme sürecinde atılan en 
yeni adımlardan sadece biri” şeklinde de tanımlanmıştır. 8 Başbakan Paşinyan’a göre Çin-Ermenistan 
arasındaki yakınlaşmanın temelinde, her ne kadar birbirlerinden uzak olsalar da iki ülkeyi yakınlaştıran 
temel konu stratejik zihniyettir. Bu ifade iki ülke arasındaki yakınlaşmanın “stratejik temelli” olduğunu 
göstermesi açısından önemlidir.9

1. Modern İpek Yolu Projesi veya Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) 

Çin’in Ermenistan’la son dönemlerde artan ilişkileriyle ilgili bölüme geçmeden önce iki ülke ilişki-
lerinde temel odak noktasını oluşturan Tarihî İpek Yolu ve Modern İpek Yolu Projesi kısaca bilgi veril-
mesinde yarar vardır. Çin lideri Şi Jinping tarafından 2013 yılında “Bir Kuşak, Bir Yol” adıyla başlayan 
bu proje Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alan Modern İpek Yolu olarak da adlandırılmaktadır. Bu kapsam-
da proje güzergahında yer alan tüm ülkelerin Çin önderliğinde projeye davet edildiği, Asya, Afrika ve 
Avrupa’yı kapsayan ve ekonomi temelli bir proje olduğunu söylemek mümkündür.10 Projede toplam 65 
ülkenin yer alması planlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu proje ile Çin’in hem büyüme hızını arttır-
mayı hem de azalan iç tüketimini canlandırmayı hedeflediğini söylemek mümkündür.11 Proje kapsamın-
da öngörülen güzergahları genel hatlarıyla şöyle sıralamak mümkündür; 

Çin-Moğolistan-Rusya

Çin-Bangladeş-Hindistan-Myanmar

Çin-Merkez ve Batı Asya

Çin-Hindi Çini Yarımadası

Çin-Pakistan12

Projenin uzun vadede gerek Çin gerekse güzergâh üzerinde yer alan ülkeler açısından küresel ekono-
miyle entegrasyonu sağlayacağı için ekonomik refah sağlayacağı da öngörülmektedir. Projede yer alan 

7 Bilateral Relations, http://china.mfa.am/en/bilateral-cn/ E.T.15.10.2018.
8 Teoman Ertuğrul Tulun, Kafkasya Dağlarinda İpek’in Dayanikliliği: Çin ve Ermenistan, Analiz No: 2017 / 18, https://avim.

org.tr/tr/Analiz/KAFKASYA-DAGLARINDA-IPEK-IN-DAYANIKLILIGI-CIN-VE-ERMENISTAN E.T.12.10.2018.
9 Pashinyan Says Armenia and China Share Many Interests, https://hetq.am/en/article/92384 E.T.12.10.2018.
10 Modern İpek Yolu Projesi: Beklentiler ve Kuşkular, 14.05.2017, https://www.dw.com/tr/modern-ipek-yolu-projesi-beklenti-

ler-ve-ku%C5%9Fkular/a-38832963 E.T.12.11.2018.
11 Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi, http://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html E.T.12.11.2018.
12 Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi, http://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html E.T.12.11.2018.

http://china.mfa.am/en/bilateral-cn/
https://avim.org.tr/tr/Analiz/KAFKASYA-DAGLARINDA-IPEK-IN-DAYANIKLILIGI-CIN-VE-ERMENISTAN
https://avim.org.tr/tr/Analiz/KAFKASYA-DAGLARINDA-IPEK-IN-DAYANIKLILIGI-CIN-VE-ERMENISTAN
https://hetq.am/en/article/92384
https://www.dw.com/tr/modern-ipek-yolu-projesi-beklentiler-ve-ku%C5%9Fkular/a-38832963
https://www.dw.com/tr/modern-ipek-yolu-projesi-beklentiler-ve-ku%C5%9Fkular/a-38832963
http://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html
http://insamer.com/tr/cinin-yeni-ipek-yolu-projesi_1111.html
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65 ülke kapsamında Ermenistan ve Türkiye Avrupa güzergâhında yer almakta olup diğer bölgeleri ise 
şöyle sıralamak mümkündür; 

Doğu Asya: Çin, Moğolistan

Güneydoğu Asya: Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, 
Tayland, Timor-Leste, Vietnam

Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Ka-
tar, Suudi Arabistan, Filistin, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen

Güney Asya: Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Avrupa: Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Hırvatistan, Çekya, Estonya, 
Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Karadağ, Polonya, Rusya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna13

2. Çin’in Güney Kafkasya Politikası

Soğuk Savaş döneminin son ermesinin ardından bölgede Ermenistan’la olan ilişkilerinde ivme ka-
zandıran Çin, bölge ülkelerinden farklı olarak Ermenistan’a ekonomi alanında özel bir ilgi göstermekte-
dir. Çin’in Ermenistan büyükelçisi Tian yaptığı bir konuşmada Çin’in Ermenistan’la son derece iyi iliş-
kileri olduğunu ve bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde eğitim, kültür ve IT (Information Technology) 
alanları başta olmak üzere hızla gelişeceğine işaret etmiştir.14 İki ülke arasında ayrıca yol inşaatı, oyun-
culuk, fuarlar, bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde de ciddi iş birliği çalışmalarının yapılacağı 
vurgulanmaktadır. Özellikle Çin şirketleri tarafından yürütülen Kuzey-Güney ulaşım koridoru yatırım 
programları konuları ile bilişim sektöründeki iş birliğinin de çok umut verici olduğunu ve bu konuda 
hâlâ kullanılmayan olasılıkların bulunduğuna dikkat çekilmiştir.15 

Çin’in Kafkasya bölgesinde özellikle Ermenistan’ı IT alanında bölgesel potansiyel olarak gördüğünü 
ve uzun vadede Ermenistan’ı bölgenin IT merkezi hâline getirmeyi düşündüğünü de söylemek mümkün-
dür.16 Konuyla ilgili olarak Ermenistan’da teknoloji alanında bir yükselmenin olduğu ve Çin’in Ermenis-
tan’ı “Eski Sovyetler Birliği’nin yeni Silikon Vadisi” olarak değerlendireceği de ileri sürülmektedir.17

Ekonomi konusunda Çin’in, Ermenistan’a 2015 yılında 155 milyon yuan (25 milyon $) yumuşak 
kredi de sağladığı bilinmektedir. Ermenistan Maliye Bakan Yardımcısı Pavel Safaryan, söz konusu kre-
di geri ödeme süresinin ise 20 yıl olduğunu belirtmiştir. Çin-Ermenistan hükûmeti tarafından onayla-
nan başka bir anlaşmaya göre ise Çin Ermenistan’a teknik yardım olarak 60 milyon yuan (9,6 milyon 

13 ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ Nedir? Projeye Dahil 65 Ülke Hangileri?, 12 Ocak 2018, http://iktibasdergisi.com/2018/01/12/
bir-kusak-bir-yol-projesi-nedir-projeye-dahil-olan-65-ulke-hangileri/ E.T.15.11.2018.

14 Ambassador Tian: China Will Continue Implementing Projects in Armenia, 18.10.2018, https://news.am/eng/news/476514.
html E.T.11.11.2018.

15 Armenia’s Transport, Communication and IT Acting Minister, Chinese Ambassador Discuss Cooperation Issues, 12.11.2018, 
https://www.aysor.am/en/news/2018/11/12/chinese-ambassador/1489488 E.T. 21.11.2018.

16 Korea and China Considering Establishment of IT Excellence Centers in Armenia, 9.07.2012, 
17 Armenia’s Rising Tech Scene: The New Silicon Valley of the Former Soviet Union, 17.03.2018, https://thenextweb.com/

asia/2017/03/17/armenias-rising-tech-scene-new-silicon-valley-former-soviet-union/ E.T.21.11.2018. 

http://iktibasdergisi.com/2018/01/12/bir-kusak-bir-yol-projesi-nedir-projeye-dahil-olan-65-ulke-hangileri/
http://iktibasdergisi.com/2018/01/12/bir-kusak-bir-yol-projesi-nedir-projeye-dahil-olan-65-ulke-hangileri/
https://news.am/eng/news/476514.html
https://news.am/eng/news/476514.html
https://www.aysor.am/en/news/2018/11/12/chinese-ambassador/1489488%20E.T
https://thenextweb.com/asia/2017/03/17/armenias-rising-tech-scene-new-silicon-valley-former-soviet-union/
https://thenextweb.com/asia/2017/03/17/armenias-rising-tech-scene-new-silicon-valley-former-soviet-union/
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dolar) borç vermeyi de kabul etmiştir.18 Bu noktada Çin’in Ermenistan’la olan ilişkilerde ekonomi baş-
lığının diğer alanlara oranla ilk sırada geldiğini söylemek mümkündür. Bu anlamda uluslararası ticare-
te ilişkin Birleşmiş Milletler COMTRADE veri tabanına göre Ermenistan’ın Çin’e olan ihracatı 2017 
yılında 123,02 milyon dolar olmuştur. 19 Ermenistan’ın Çin’den 2017 yılındaki ithalatı ise yine ulusla-
rarası ticarete ilişkin Birleşmiş Milletler COMTRADE veri tabanına göre 478,9 milyon dolara ulaştığı 
kaydedilmiştir. 20

Çin bölgede Modern İpek Yolu Projesi kapsamında birtakım arayışlarının sürdürürken Güney Kaf-
kasya devletleri ise uluslararası iş birliğini ilerletmek ve Rusya’nın yanı sıra Batı ile de ilişkilerini geliş-
tirmek istemektedir. Rusya’nın Sovyetlerin dağılmasının ardından bölgedeki politikalarının Güney Kaf-
kasya coğrafyasına henüz beklenen düzeyde barış, refah ve ekonomik istikrar getirmemiş olması ister 
istemez bölge ülkelerinin de birtakım arayışlar içine girmesine neden olmaktadır. Bu noktada Rusya’nın 
mevcut ekonomik yapısı, Avrupa Birliğinin içinde bulunduğu çalkantılı süreç, bölge ülkelerinin dikka-
tini Çin’e yoğunlaştırmasında etkili olmuştur. Bölge ülkelerinin uzun ve kısa vadede Bir Kuşak-Bir Yol 
Projesi’nin kendi ülkelerine sağlayacağı yararları da göz önünde bulundurarak Çin’le olan ilişkilerine 
özel bir anlam yükledikleri söylenebilir. Güney Kafkasya genelinde ve Ermenistan özelinde Çin’le iliş-
kilerde ekonominin ilk sırada geldiğini söylemek mümkündür. 2015 yılı verilerine göre Ermenistan’ın 
ihracat yaptığı temel ülkeler arasında Çin’in Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor olması bu durumun 
göstergelerinden biri olarak kabul edilebilir. Yine benzer şekilde 2015 yılı verilerine göre Ermenistan’ın 
ithalat yaptığı ülkeler arasında da Rusya’dan sonra ikinci sırada olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Ermenistan’ın İhracat Yaptığı Temel Ülkeler21

18 China Gives $25 Million Soft Loan to Armenia, 19.03.2015, https://armedia.am/eng/news/15048/china-gives-$25-milli-
on-soft-loan-to-armenia.html E.T.21.11.2018.

19 Armenia Exports by Country, https://tradingeconomics.com/armenia/exports/china E.T.11.11.2018.
20 Armenia Imports from China, https://tradingeconomics.com/armenia/imports/china E.T.11.11.2018.
21 Charles James Frank Dowsett G. Melvyn Howe Ronald Grigor Suny Aleksey Aleksandrovich Mints, “Armenia”, https://www.

britannica.com/place/Armenia E.T.21.11.2018.

https://armedia.am/eng/news/15048/china-gives-$25-million-soft-loan-to-armenia.html
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Tablo 2: Ermenistan’ın İthalat Yaptığı Temel Ülkeler22

Çinli iş adamları Ermenistan’da genellikle yenilenebilir enerji, altyapı, madencilik ve işleme endüstrile-
ri de dahil olmak üzere gelecek vaat eden yatırım projelerine ilgi duymaktadır. Çinli iş adamlarının ayrıca 
genellikle Ermenistan’ın güvenliği konusunda da bazı endişelerinin olduğu sık sık vurgulanarak bu alana 
ciddi yatırımlar yapma arzusunda olduklarını beyan ettikleri görülmektedir. Çin’in Ermenistan’dan aldı-
ğı ürünler arasında şarap ve diğer alkollü içecekler, değerli taşlar ve yarı değerli taşlar ana ihracat ürünleri 
arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu noktada Ermenistan ile Çin arasındaki ticari ciro hacmi 2018 yılının 
Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 40 büyüdüğü de kaydedilmiştir.23

Çinli resmî yetkililer tarafından Çin-Ermenistan ilişkileri değerlendirilirken Çin’in ekonomi açısın-
dan bir süper güç olduğuna ve 130’dan fazla ülkenin Çin’i bir numaralı ortak olarak kabul ettiklerine de 
sık sık vurgu yapılmaktadır. Bu nedenle istisnasız tüm ülkelerle ilgilendiklerine ve Ermenistan’ı da böl-
gedeki ortak dost olarak gördüklerine de dikkat çekilmektedir.24 

Çin’in Kafkasya bölgesinde daha etkin bir politika izleme arzusu gereği Ermenistan’la yakınlaşma-
sı kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer husus da Erivan’da inşa ettikleri yeni elçilik binası olmuş-
tur. Araştırmacılara göre yapım aşamasındaki 40.000 metrekarelik Çin Büyükelçiliği kompleksinin, eski 
Sovyetler Birliği coğrafyasındaki ikinci en büyük Çin diplomatik misyonu olacağı yönündeki varsayım-
lar da Çin’in bölgeye verdiği önemi ortaya koymaktadır.25

22 Charles James Frank Dowsett G. Melvyn Howe Ronald Grigor Suny Aleksey Aleksandrovich Mints, “Armenia”, https://www.
britannica.com/place/Armenia E.T.21.11.2018.

23 Stepan Kocharyan, “Armenia-China trade turnover grows 40%”, 22.06.2018, https://armenpress.am/eng/news/938512.html 
24 Aneta Harutyunyan, Armenia is China’s Friendly Partner in the Region: Conference on 40th Anniversary of Chinese Refor-

ms and Opening-up Held in Yerevan”, 21.11.2018, https://www.armenpress.am/eng/news/955338.html E.T 20.11.2018. 
25 Armenia, China did Everything for Development of Relations: New Embassy of China to be Built in Armenia https://armenp-

https://www.britannica.com/place/Armenia
https://www.britannica.com/place/Armenia
https://armenpress.am/eng/news/938512.html
https://www.armenpress.am/eng/news/955338.html%20E.T
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123

Uluslararası Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Sempozyumu

Resim 1: Çin’in Ermenistan’daki Yeni Büyükelçilik Binasının Temel Atma Töreni26

Araştırmacılara göre Çin’in Ermenistan özelinde ve Kafkasya genelindeki ilgisi uzun vadeli bir po-
litika içermektedir. Ancak Çin’in Ermenistan’la olan yakınlaşmasının bölgesel anlamda Kafkasya’nın 
yanı sıra daha büyük bir coğrafyayı da hedeflediği söylenebilir. Bu noktada Çin Kafkasya’nın yanı sıra 
Türkiye, Rusya ve İran gibi büyük devletlerin tarihsel anlamda söz sahibi olduğu ve günümüzde de je-
opolitik ve jeostratejik bir konumda olan ülkelerle de ilişkilerini farklı bir zemine taşımayı arzulamaktadır.27 

Rusya’nın tarihsel süreçte Ermenistan ve Ermenilerle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda 
kendisi dışında bölgede söz sahibi olmaya çalışan aktörlerle ilgili olarak pek de olumlu bir tavır içinde 
olmayacağını söylemek mümkündür. Özellikle Güney Kafkasya açısından konuya bakıldığında bura-
da Azerbaycan ve Gürcistan’dan farklı olarak Ermenistan’la olan ilişkilerinin ayrı tutulması gerektiği-
nin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak son dönemlerde Çin’in Avrupa’ya gelişmiş bir altyapıyla bağlan-
masını sağlaması planlanan Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin de etkisiyle zaten stratejik bir öneme sahip 
olan bölgenin daha sık gündemde yer alması öngörülmektedir. Bu noktada Bir Kuşak Bir Yol Girişi-
mi’nin de etkisiyle Doğu Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin büyük bir kısmının Güney Kafkasya böl-
gesi üzerinden yapılacağı ve bu nedenle bölgedeki aktör sayısında da buna bağlı olarak bir artış yaşana-
cağı söylenebilir. Bu durumun ise beraberinde Rusya’nın bölgesel etkisini olumsuz yönde etkileyeceği 

ress.am/eng/news/901280/armenia-china-did-everything-for-development-of-relations-new-embassy-of-china-to-be-bu-
ilt-in-armenia.html E.T.12.10.2018.

26 Armenia, China did Everything for Development of Relations: New embassy of China to be Built in Armenia” https://armenp-
ress.am/eng/news/901280/armenia-china-did-everything-for-development-of-relations-new-embassy-of-china-to-be-bu-
ilt-in-armenia.html E.T.12.10.2018.

27 Teoman Ertuğrul Tulun, Kafkasya Dağlarinda İpek’in Dayanikliliği: Çin ve Ermenistan, Analiz No: 2017 / 18, https://avim.
org.tr/tr/Analiz/KAFKASYA-DAGLARINDA-IPEK-IN-DAYANIKLILIGI-CIN-VE-ERMENISTAN E.T.12.10.2018.
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için Rusya’nın bu gelişmeler karşısında pek de hoşnut olmayacağını veya bu duruma sessiz kalmayaca-
ğını söylemekte yarar vardır. 28

Çin’in Kafkasya genelinde ve Ermenistan özelindeki politikalarının temel olarak Ermenistan ve Gü-
ney Kafkasya’yı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’na dahil etme odaklı olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
noktada Güney Kafkasya’daki Çin yatırımlarını büyük oranda hem AB hem de Asya ile entegre olacak 
bir ticaret koridoruna yönelik girişimler olarak değerlendirmek mümkündür.29

Çin’in Güney Kafkasya politikasının, özellikle de Ermenistan ve Çin arasındaki gelişmekte olan bağ-
ların, uzun vadede Rusya’nın yararına olmayacağı aşikardır. İlerleyen zamanlarda Çin’in bölgedeki var-
lığının uzun vadede Rusya’nın Ermenistan’ın siyaseti ve ekonomisi üzerindeki baskın etkisini azalta-
cağı kaygısı, Çin’in bölgedeki varlığı açısından bir sorun olarak görülmeye başlayacağı kaçınılmazdır. 
Her ne kadar Çin bölgede her şeyden önce ekonomik ve jeopolitik olarak bulunuyor olsa da bu duru-
mun beraberinde uzun vadede Ermenistan’ın AB’ye giden süreci açısından da olumlu adımlar içerece-
ğini de söylemek mümkündür.30 

2.1. Ticaret

Çin-Ermenistan ilişkilerinde ticaret konusu ayrı bir öneme sahiptir. Çin’in 2011 yılından bu yana Er-
menistan’a yaptığı yardımların en az 50 milyon dolara ulaştığı ve Çin-Ermenistan ilişkilerinin temelle-
rinin yüzyıllar öncesine dayandığını kaydeden yetkililere göre bu iş birliği sürekli ve güçlü bir şekilde 
devam edecektir.31 Özelikle son 10 yılda Çin’in Ermenistan’ın önde gelen ticaret ortağı olarak görül-
meye başlandığı ve sadece 2011’de bu ticaretin 16 milyon dolardan 2014’te 171 milyon dolara ulaştığı 
görülmektedir. Benzer şekilde Ermenistan’ın Çin’e ihracatında da kayda değer bir artış olduğu ve Erme-
nistan’ın komşu İran’a ihracatı ile karşılaştırıldığında bu miktarın ancak yarısının İran’a yapıldığı söyle-
nebilir. Ayrıca Ermenistan’ın yanı sıra 2014 yılında Gürcistan ve Azerbaycan’dan Çin’e yapılan ihracat 
kaleminde de ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekilmiştir. Çin’in Kafkasya genelinde iş birliği içinde 
olduğu konular arasında Ermenistan’ın kimya sanayi, Azerbaycan’daki otomobil sanayi ve Gürcistan’da 
bankacılık ve inşaat sektörleri ilk sırada yer almaktadır. Çin’in Kafkasya bölgesindeki yatırımları sadece 
Ermenistan’la sınırlı olmamakla birlikte kültürel ve eğitim alanında değişim programlarının da önemli 
bir yeri bulunmaktadır. Bu noktada bölgede Çin destekli Konfüçyüs Enstitülerinin kurulduğu, 2009 yı-
lında Erivan’da, 2010 yılında Tiflis ve 2011’de Bakü’de faaliyete başladığı ve söz konusu Enstitülerde 
Çinli öğrenciler için çeşitli burslar verildiği de görülmektedir. 32

Ekonomik açıdan bakıldığında resmî Ermeni kaynaklarına göre Çin’in, son birkaç yıldır Ermenistan’ın 

28 Salih Işık Bora, “Ermenistan-Rusya ilişkilerinin geleceği ne?”, Agos, 13.09.2017, http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19307/erme-
nistan-rusya-iliskilerinin-gelecegi-ne E.T.12.10.2018.

29 Eduard Abrahamyan, The China-Armenia Declaration and Beijing’s Prospects in the South Caucasus, https://www.caci-
analyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospe-
cts-in-the-south-caucasus.html (E.T.12.10.2018).

30 Eduard Abrahamyan, The China-Armenia Declaration and Beijing’s Prospects in the South Caucasus, https://www.caci-
analyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospe-
cts-in-the-south-caucasus.html (E.T.12.10.2018).

31 China Donates More Ambulances to Armenia, https://www.azatutyun.am/a/29549062.html E.T.12.11.2018.
32 Emil Sanamyan, China in the Caucasus, https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ (E.T.12.10.2018).

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19307/ermenistan-rusya-iliskilerinin-gelecegi-ne
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19307/ermenistan-rusya-iliskilerinin-gelecegi-ne
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
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https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/


125

Uluslararası Çin’in Yükselişi ve Bir Kuşak Bir Yol Girişimi Sempozyumu

ikinci büyük ticaret ortağı olduğu ve Çin-Ermenistan ticaretinin 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 
50 oranında artarak 342 milyon dolara yükseldiği de ifade edilmektedir.33 Çin’in Güney Kafkasya’ya yö-
nelik izlediği politikalarını ekonomik ve politik bir nüfuz arayışı olarak değerlendiren Ermeni araştırma-
cılara göre Çin, Orta Asya’da ulaşım, altyapı, demir yolları ve boru hatları konularında elde ettiği baskın 
gücünü Kafkasya’da da belirgin kılma arzusundadır. Bu nedenle Kafkasya genelinde ve Güney Kafkas-
ya özelinde bu konuda ciddi adımlar atmaktadır. Çin coğrafi olarak Güney Kafkasya yoluyla ticaret yolla-
rını yani Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayabilir. Bu durum ister istemez uzun vadede Rusya’ya bir alterna-
tif olacağından bölgedeki dengeleri derinden etkileyecektir. Pekin’in Güney Kafkasya’ya olan ilgisinin bu 
noktada öncelikle bu coğrafya üzerinden Avrupa’ya bağlanmak odaklı olduğunu söylemek mümkündür.34

2.2. Savunma Sanayi

Son birkaç yıl içerisinde Çin-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan başlıklar arasında savunma sana-
yinin de önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda Çin Savunma Bakanı’nın 
Ermenistan’a 1,5 milyon dolarlık askerî destek anlaşması imzalaması önemli bir adım olmuştur. Taraf-
lar arasında savunma alanında ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda da bazı anlaşmalar yapılmıştır.35

Resim 2: Çin Savunma Bakanı Chang Wanquan ve Ermeni Mevkidaşı Vigen Sargsyan36

Çin-Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın doğal bir durum olduğunu belirten Ermenistan Savunma 
Bakanı Vazgen Sarkisyan, Pekin’e ilk ziyaretinde, Ermenistan’ın “büyük ve genellikle düşmanca kom-

33 China Donates More Ambulances To Armenia, https://www.azatutyun.am/a/29549062.html E.T.12.11.2018.
34 Eduard Abrahamyan, The China-Armenia Declaration and Beijing’s Prospects in the South Caucasus, 15 April 2015, 

https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijin-
g%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html E.T.12.11.2018. 

35 “China’s Defense Minister Chang Wanquan and his visiting Armenian counterpart Vigen Sargsyan reportedly agreed to 
deepen military ties between their countries when they met in Beijing on Monday, September 4.”, https://mirrorspectator.
com/2017/09/07/armenian-defense-chief-visits-china/ E.T.12.10.2018. 

36 https://mirrorspectator.com/2017/09/07/armenian-defense-chief-visits-china/ E.T.12.10.2018.

https://www.azatutyun.am/a/29549062.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13175-the-china-armenia-declaration-and-beijing%E2%80%99s-prospects-in-the-south-caucasus.html
https://mirrorspectator.com/2017/09/07/armenian-defense-chief-visits-china/
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şularla uğraşırken, küçük bir ülke olarak destek arayışında bulunmasının” ya da dışarıdan “özel bir or-
taklık” arayışında olmasının doğal bir durum olduğuna dikkat çekmiştir.1 Bu açıklama Ermenistan’ın 
içinde bulunduğu durum ve komşularıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin ile yakınlaşma arzusunda ol-
duğu yönünde bir algı oluşturmaya yönelik bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Benzer şekilde 2017 
yılında bakan Sarkisyan’ın, Çin’e yaptığı resmî bir ziyaret sırasında Rusya ile imzalanmış bulunan bir-
çok anlaşmaya rağmen Erivan’ın Çin’in silahlarına ilgi duyduğunu ifade etmesi de iki ülke arasındaki 
ilişkilerde savunma alanının önemli bir yere sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Kuşkusuz 
bu yakınlaşma Rusya tarafından yakından izlenmektedir. Ancak Ermeni tarafı açısından konuya bakıl-
dığında Ermenistan’ın savunma alanında Çin’le yakınlaşmasında Rusya’dan aldığı savunma alanındaki 
fiyatları daha da aşağıya çekme arzusunun da etkin olduğu şöyle ileri sürülmektedir:2 

“Moskova merkezli Siyasi ve Askerî Analiz Enstitüsü Başkan Yardımcısı Aleksandr Hramçihin, Sput-
nik’e verdiği mülakatta Erivan’ın yaptığı açıklamaların ve attığı adımların Rusya’ya, kendisinin tek 
modern silah ihracatçısı olmadığını hatırlatmaya ve teorik olarak Ermenistan’a satış fiyatlarını bi-
raz daha düşürtmeye yönelik olduğunu söyledi... Tabii ki bu tür açıklamalar Rusya’ya şantaj yapma-
ya yönelik. Ermenistan silaha gelince bizim hem en iyisini hem daha fazlasını hem de en düşük fiyat-
tan satmamızı istiyor. Çin’den silah satın alabileceği olasılığını dışlayamam, fakat bu çok düşük bir 
ihtimal ve ancak sunulan teklifin son derece uygun olması hâlinde gerçekleşebilir. Daha önce de Eri-
van Çin’den birkaç çok namlulu roketatar sistem almıştı ve tüm alışveriş bununla sınırlı kalmıştı...”3

2.3. Eğitim

Çin-Ermenistan arasındaki yakınlaşmayla ilgili dikkat çekici bir diğer konu da eğitim alanında ger-
çekleşmiştir. Günümüzde Çin’de öğrencilerin Ermeni dilini öğrendikleri ve yeni bir dünya düzeninin 
kurulması umuduyla Ermeni dili gibi yerel dillerin bilinmesinin öneminin farkına vardıklarına işaret 
edilmektedir. Ayrıca Xi Jinping’in en büyük dış politikası olarak, İpek Yolu ticaret yollarını canlandır-
mak için tasarlanan Bir Kuşak-Bir Yol Girişimi projesinin Ermeni ve Çin dilinin öğrenilmesinde önem-
li bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda projenin 2013’teki ilk kuruluşundan bu ya-
na, Çinli şirketlerin üye ülkelere en az 50 milyar dolarlık yatırım yaptıkları da kaydedilmiştir.4 Çin’de 
Ermeni dilini öğrenen öğrencilerle benzer şekilde Ermenistan’da da Ermeni öğrencilerin Çince öğren-
mesine büyük önem verildiği görülmektedir. Bu noktada Çin, Ermenistan’daki orta ve lise öğrencileri-
ne ek olarak yüzlerce Ermeni çocuğun Çin dilini öğreneceği, Erivan’da en son teknolojiyle donatılmış 
bir okul açmış ve bu okulun inşası için Ermenistan’a 15 milyon dolar tahsis etmiştir. Okulun 22 Ağus-
tos 2018’daki açılışında Paşinyan yaptığı açıklamada, Çin dilinin öğrenilmesinin Ermenistan için hem 
turizm hem de Ermenistan’a yatırım yapan Çinli yatırımcılar açısından önemli olduğuna işaret etmiş-

1 Emil Sanamyan, China in the Caucasus: For Armenia, Azerbaijan, and Georgia, China is an Important Investor and Possible 
Regional Stabilizer, 6 February 2016, https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ E.T.11.11.2018.

2 Ermenistan, Çin’den Silah mı Satın Alacak?, 07.09.2017, https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenis-
tan-cin-silah/ E.T.12.10.2018.

3 Ermenistan, Çin’den Silah mı Satın Alacak?, 07.09.2017, https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenis-
tan-cin-silah/ E.T.12.10.2018.

4 Coco Liu, Why Students in Beijing Are Learning Armenian, 29 Temmuz 2017, https://www.scmp.com/week-asia/artic-
le/2104522/why-students-beijing-are-learning-armenian 

https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/
https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenistan-cin-silah/
https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenistan-cin-silah/
https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenistan-cin-silah/
https://tr.sputniknews.com/rusya/201709071030045798-ermenistan-cin-silah/
https://www.scmp.com/week-asia/article/2104522/why-students-beijing-are-learning-armenian
https://www.scmp.com/week-asia/article/2104522/why-students-beijing-are-learning-armenian
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tir.5 Bu açıklamadan da görüldüğü üzere önümüzdeki dönemlerde Çin-Ermenistan arasında sadece sa-
vunma değil, eğitim, kültür, ekonomi ve stratejik pek çok konuda iş birliğin giderek artacağını söyle-
mek mümkündür. Çin’in Ermenistan’la ilişkiler noktasında savunma ve eğitimin yanı sıra tarım ürünleri 
ve işleme, bilgi teknolojisi, inşaat, turizm ve diğer alanlarla ilgili konularda da iş birliği yapılması ön-
görülmektedir.6

Resim 3: The Chinese school in Yerevan7

Araştırmacılara göre Çin’de çok sayıda öğrencinin Ermeni diline yönelmesinde Çin’in dünya ile 
bağlantı kurma noktasına verdiği önemin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu konuda Pekin’de Ermeni 
dili uzmanı olarak görev yapan Meri Knyazyan’a göre Çin’de çok sayıda öğrencinin ve akademisyenin 
Ermeni araştırmalarına yönlendirilmeleri de bu konudaki politikalar ile bağlantılı bir durumdur. Nitekim 
Knazyan’a göre dil, “yumuşak güç” kapsamında önemli bir sacayaktır ve yerel halkın kültürünü anla-
mada etkin bir güce sahiptir.8 Bu kapsamda Çin’deki üniversitelerde Ermeni dili eğitimi verilen dersler-
de hem Ermenilerin tarihinin ve kültürünün yakından tanınması hem de Çinli öğrencilerin Ermenistan’a 
giderek bu toplumu yakından tanımalarının önü açılmaktadır. 

5 China has built a state-of-the-art school in Yerevan where hundreds of Armenian children will study the Chinese language 
in addition to subjects taught in secondary and high schools across Armenia, https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chine-
se-school-inaugurated-in-armenia/ E.T.12.10.2018.

6 China, Armenia discuss future trade collaborations, http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/31/WS5a716ed2a3106e7dc-
c139f67.html E.T.11.11.2018.

7 China has built a state-of-the-art school in Yerevan where hundreds of Armenian children will study the Chinese language 
in addition to subjects taught in secondary and high schools across Armenia, https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chine-
se-school-inaugurated-in-armenia/ E.T.12.10.2018.

8 Coco Liu, Why Students in Beijing Are Learning Armenian, 29 Temmuz 2017, https://www.scmp.com/week-asia/artic-
le/2104522/why-students-beijing-are-learning-armenian 
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2.4. Ulaşım
Çin’in Ermenistan’a olan ilgisi kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer konu da Çin’in ulaşım 

araçları konusundaki bağış ve destekleri olmuştur. Çin’in 2012 yılından bu yana Ermenistan’a en az 37 
milyon dolarlık ekonomik yardım sağladığını belirten kaynaklara göre Erivan’a yüzlerce halk otobüsü 
ve 200 adet ambulans aracı bağışlayarak Ermeni toplumunun takdirini kazanmaya özen göstermiştir.9 
Konuyla ilgili yapılan açıklamada Çin’in bu desteği, Güney Kafkasya ülkelerine devam eden ekono-
mik yardımın bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Yaklaşık 13 milyon dolar tutarında yapılan bu ba-
ğışın yanı sıra Çinli uzmanların yaklaşık 350 Ermeni doktor, hemşire ve ambulans şoförünü eğittikleri-
ne de yer verilmiştir.10

3. 1915 Olayları ve Dağlık Karabağ Sorunu
Çin-Ermenistan arasındaki ikili iş birliği konularında atılan bir diğer adım da 1915 Olayları konu-

sunda Çin’in verdiği destek olmuştur. Çin hükûmeti Ermenistan’a Ermeni Soykırımı iddialarının yüzün-
cü yılını anma törenlerinde uluslararası canlı yayın yapılabilmesi için 40 tonluk ekipman desteği gön-
dermiştir.11

Çin’in Ermenistan’la olan ilişkilerinde dikkat çeken bir diğer husus da Dağlık Karabağ konusundaki 
tutumu olmuştur. Ermeni uzmanlar tarafından her ne kadar Çin’in 2008 yılında BM Genel Meclisi’nde 
Dağlık Karabağ sorunundaki bir oylamada çekimser kaldığını belirterek bu konuda tarafsız bir politika 
izlediği ileri sürülse de aslında durum bunun tam tersidir.12 Nitekim 5 Eylül 2017 tarihinde resmî bir zi-
yaret için Çin’de bulunan Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan Ermenistan ile Çin’in, savun-
ma alanı başta olmak üzere çeşitli sektörlerde verimli bir iş birliği içinde olduklarına, iki ülkenin kendi-
leri için hassas konularda da dengeli bir tutum gösterdiğine ve Dağlık Karabağ sorununda Çin’in yapıcı 
bir tutum içinde olduğuna dikkat çekilmiştir.13 Bu durum Çin’in Dağlık Karabağ Sorunun konusunda Er-
menistan yanlısı bir politika izlediğini göstermesi açısından önemlidir.

Sonuç
Sonuç olarak Çin’in İpek Yolu ve Kuşak-Yol Girişimi projeleri kapsamında Ermenistan önemli bir 

konumdadır. Çin’in böylesine büyük bir uluslararası girişimi başlattığı bir dönemde Ermenistan’ın ya-
nı sıra Türkiye ve diğer 65 ülke ile de ilişkileri sürdürme konusunda kuşkusuz çok hassas davranaca-
ğı aşikardır. 

Çin-Ermenistan ilişkilerinde son dönemlerde hızla gelişen yakınlaşmanın temelinde yukarıda da de-
ğinildiği üzere Ermenistan tarafı için Rusya’ya olan bağımlılığın mümkün olduğu oranda azaltılmasının 
önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Çin açısından ise bu yakınlaşmanın temelinde büyük oran-
da ekonomik ve stratejik faktörlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Çin’in Ermenistan’a açılma politikasında yumuşak güç politikası kapsamında dil, kültür, tarih vb. 
konuların etkin bir biçimde kullanıldığını da söylemek mümkündür. Bu noktada iki ülke arasındaki ya-

9 China has built a state-of-the-art school in Yerevan where hundreds of Armenian children will study the Chinese language 
in addition to subjects taught in secondary and high schools across Armenia, https://mirrorspectator.com/2018/08/30/chine-
se-school-inaugurated-in-armenia/ E.T.12.10.2018.

10 “China Donates More Ambulances To Armenia”, https://www.azatutyun.am/a/29549062.html E.T.12.11.2018.
11 Emil Sanamyan, China in the Caucasus: For Armenia, Azerbaijan, and Georgia, China is an Important Investor and Possible 

Regional Stabilizer, 6 February 2016, https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ E.T.11.11.2018.
12 Emil Sanamyan, China in the Caucasus: For Armenia, Azerbaijan, and Georgia, China is an Important Investor and Possible 

Regional Stabilizer, 6 February 2016, https://thediplomat.com/2016/02/china-in-the-caucasus/ E.T.11.11.2018.
13 Çin General Xu Qiliang: Ermenistan Güvenilir Bir Dost ve Ortak”, https://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/09/05/%-

C3%87in-General-Ermenistan/112261 E.T. 12.10.2018.
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kınlaşmanın Soğuk Savaş sonrası süreçte hız kazandığını ve uluslararası konjonktürün de bu yakınlaş-
mada önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Çin’de öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların Ermeni dilini öğrenmeleri ve Ermenistan’a yaptık-
ları ziyaretler kuşkusuz uzun vadeli yatırımlardır. Ancak bu yatırımların iki ülke arasındaki ilişkilerin 
şekillenmesinde nasıl bir etki yaratacağı ise ilerleyen zamanlarda daha net bir biçimde görülebilecektir.

Çin açısından Ermenistan’ın bölgede diğer ülkelere oranla özellikle de Güney Kafkasya’da ön pla-
na çıkmasında Ermenistan’ın içinde bulunduğu coğrafî durum ve komşularıyla yaşadığı sorunların da 
önemli bir etkisi vardır. Bu noktada bölge ülkeleri bakımından ekonomik açıdan daha iyi konumda olan 
Azerbaycan’ın zaten Rusya, Türkiye ve Batı ile tarihsel, enerji, ekonomi, kültürel vb. alanlarda gerekli 
bir bağa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Benzer şekilde Gürcistan’ın da bölgede Türkiye ve Ba-
tılı devletlerle olan ilişkileri, konumu itibariyle yer aldığı uluslararası projeler, bölgesel iş birlikleri vb. 
konularda Ermenistan’a oranla daha iyi bir konumda olması Çin’in ister istemez bölgede izlediği politi-
kalar nedeniyle her geçen gün biraz daha yalnızlaşan Ermenistan’a yönelmesine neden olmuştur. Nite-
kim Ermenistan’ın bölgedeki işgalci durumu, Azerbaycan’la olan ilişkiler, Türkiye ile 1915 Olayları ve 
Gürcistan ile ayrılıkçı bölgeler konusunda yaşadığı sorunlar, Ermenistan’ın bölgede tek kurtuluş yolu 
olarak Çin’i görmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak Rusya’nın bu durumdan orta ve uzun vadede 
pek de memnun olmayacağını şimdiden söylemek mümkündür.
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ABD’nin Olası İran Operasyonunun Bölgesel 
Güvenliğe ve İran Türkleri Üzerine Etkisi

Dr. Ufuk Cerrah∗

Özet
Suriye krizi bağlamında Rusya’nın Orta Doğu’ya etkili bir şekilde geri dönüş yapması, Türkiye’nin bağımsız poli-
tika ve stratejiler üretmesi ve İran’ın Şii jeokültürel ekseni üzerinden Orta Doğu’da etkinliğini arttırması bölgesel 
jeopolitik durumu radikal bir şekilde değiştirmiştir. Bu jeopolitik durum değişikliği ABD tarafından olumsuz kar-
şılanmış ve Washington yönetimi radikal politika değişikliklerine gitmiştir. Uluslararası gündemin en önemli mad-
delerinden birisi ABD’nin olası İran operasyonu ve bunun nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak gerçekleşeceği 
konusu olmuştur. İran’ın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve iç karışıklıklar üzerinden ABD’nin İran üzerinde ope-
rasyonlara başladığı da görülmektedir. Yaklaşık 25 milyon Türk’ün yaşadığı İran’a yönelik olası operasyon Türki-
ye’yi de her yönden ve doğrudan etkileyecektir. 
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Giriş

İran’ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Joint Comprehensive Plan of Acti-
on – JCPOA) bilinen adıyla “İran Nükleer Anlaşması” 20 ay süren müzakerelerden sonra bir tarafta İran, 
diğer tarafta BM Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa) ve Alman-
ya arasında 2015 yılında imzalanmıştır. Müzakere sürecinde ve anlaşmada AB Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi moderatör olarak yer almış ve AB de kurumsal olarak bu süreç içerisinde 
temsil edilmiştir. Anlaşma Tahran’ın nükleer programını sona erdirmesine karşılık olarak bu ülkeye uy-
gulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştür.

Plan, 2015 yılının Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve 2016 yılının Ocak ayında Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumunun (IAEA) İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu açıklamasıyla uygulamaya 
konulmuştur. Böylece BM’nin ve Batılı ülkelerin İran’a uyguladığı mali, ticari, enerji ve diğer alanlar-
daki yaptırımlar peyder pey kaldırılmıştır. Anlaşma uyarınca İran’ın dondurulmuş olan milyarlarca do-
lar hacmindeki ticari mal varlığına erişimi yeniden sağlanmıştır.1

İran’ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda yaptırımların yeniden devreye girmesi şartı da getirilmiş-
tir. Anlaşmanın gidişatını denetlemekle görevli Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) şimdiye 
kadar İran’ın anlaşmanın tüm şartlarına uyduğunu saptamıştır. Anlaşma İran’ın sivil amaçlı uranyum 
zenginleştirme çalışmalarını en aza indirmesini, barışçıl nükleer programını sadece ticari, tıbbî ve sana-
yisinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmasını öngörmüştür.

Anlaşma ABD’nin bir önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. Donald Trump’ın 
başkanlık görevine seçilmesinden sonra ise Trump, İran ile varılan Nükleer Anlaşma’yı “utanç veri-
ci” olarak nitelemiştir. Yeni ABD yönetimi anlaşmanın “yeteri kadar sert olmadığı” ve “İran’ın nükleer 
programını frenlemeye yetmeyeceği” gerekçesiyle 8 Mayıs 2018 tarihinde anlaşmadan çekildiğini açık-
lamıştır. Trump tarafından yapılan bu açıklama sonrası Obama döneminde yapılan Nükleer Anlaşma ile 
uluslararası sisteme entegre edilmeye çalışılan İran, yeniden bir kriz konusu olarak uluslararası günde-
min ilk sırasında kendine yer bulmuştur. İran dâhil anlaşmayı imzalayan diğer taraflar anlaşmaya bağlı 
kalacaklarını açıklasalar da Trump tarafından yapılan bu açıklama yeni bir krize yol açmıştır.

Trump yönetiminin bu kararının birçok sebebi bulunmaktadır. İsrail’in Nükleer Anlaşma’dan duy-
duğu rahatsızlık ve İran’ı tehdit olarak algılaması, Körfez’de İran-Suudi Arabistan (Şii-Sünni) stratejik 
dengesinin bozulması, İran’ın bölgede artan etkisi, Rusya’nın Suriye krizi ile birlikte Orta Doğu’ya et-
kin bir aktör olarak girmesi ve oluşturduğu ittifak sistemleri ile bölgede ABD’yi dengeleyecek bir ak-
tör olarak belirmesi bu nedenler arasında sayılabilir. Arap Baharı süreci sonrası ABD’nin Orta Doğu’da 
inisiyatifi kaybetmiş olması ve tekrar inisiyatif elde etme çabaları da bu kararın alınmasında etkili olan 
bir faktör olarak değerlendirilebilir. Her ne olursa olsun ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesi ka-
rarı yeni bir krize ve zaten istikrarsız olan Orta Doğu’nun daha da istikrarsızlaşmasına neden olduğu da 
bir gerçektir.

İran meselesi ve Orta Doğu’da son yaşanan gelişmeler Türkiye açısından da büyük önem taşımak-
tadır. İran, Türkiye’nin doğu komşusu, bölgenin önemli ülkelerinden biri ve içinde yaklaşık 25 milyon 

1 Stephen Dorril, “MI6-Inside the Cover World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service”, Free Press, 2002, p.592.
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Türk’ün yaşadığı bir coğrafyadır. Bu nedenle bu sorunun doğru bir şekilde anlaşılması ve analiz edilme-
si gerekmektedir. İran’daki Türk varlığının korunması ve İran’ın istikrarı ülkemiz açısından önem arz 
etmektedir. Bu düşünce ile tarihsel perspektifi de ortaya koyarak son gelişmeler ışığında İran meselesi-
ni ele alan bir çalışma yapma ihtiyacı belirmiştir. Bu çalışmanın amacı ortaya çıkan bu yeni kriz karşı-
sında karar vericilere bilgi alt yapısı sağlamak ve çözüm önerileri sunmaktır.

1. İran Krizi Bağlamında Orta Doğu’nun Değişen Jeopolitik Durumu

İran, nüfusu Arap olmayan, çoğunluğu Farsça konuşan büyük bir ülkedir. Yüzölçümü açısından 
Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ın birleşiminden daha büyük bir ülkedir ama bu ülkelerin nüfusla-
rı toplamı yaklaşık 200 milyon iken İran sadece 80 milyondur. Sınırlı yaşanabilir alanı bulunan ülkede 
halk büyük oranda ülkenin dağlık kesimlerinde yaşamaktadır. İran’ın merkezindeki büyük çöller ve tuz 
ovaları insan yaşamına elverişli değildir.

İran’da iki dev sıradağ vardır: Zagros ve Elbruz. İran’ın Türkiye ve Irak sınırlarından 1.450 km. aşağı 
inen Zagros, neredeyse Körfez’deki Hürmüz Boğazı’nda bitmektedir. Zagros dağlarının güney yarısının 
batı tarafında, Şattülarap’ın İran ve Irak’ı böldüğü bir ova vardır. Burası aynı zamanda İran’ın en önem-
li petrol sahalarının olduğu yerdir çünkü diğerleri kuzeyde ve merkezdedir. Bu petrol sahaları potansi-
yel olarak dünyanın üçüncü en büyük rezervini oluşturmaktadır. Doğal gaz açısından da İran dünyanın 
en büyük dördüncü rezervlerine sahiptir.2 Bu potansiyele rağmen yönetim hataları, yolsuzluk, taşıma-
cılık hatlarının birbirine bağlanmasını engelleyen dağlık arazi ve bazı sanayi türlerinin modernleşmesi-
ni bir parça engelleyen ekonomik yaptırımlar yüzünden İran görece fakir bir ülkedir.

Elbruz sıradağları ise kuzeyde Ermenistan sınırında başlayıp Hazar Denizi’nin güney kıyısı boyunca 
devam ederek Türkmenistan sınırından geçip Afganistan’a doğru uzanmaktadır. Başkent Tahran’ın ku-
zeyinde görülen bu sıradağ, aynı zamanda İran’ın nükleer projesinden daha iyi saklanmış bir özellikler 
taşımaktadır. Muhteşem doğal güzellikleri ile birlikte mükemmel kayak sahalarına da sahiptir.

İran üç tarafındaki dağlar ile dördüncü yanındaki bataklık ve su tarafından korunmaktadır. Moğollar 
1219-1221’de bu topraklarda belirli bir yere kadar ilerleyebilmiş son yabancı güçtür ve o zamandan be-
ri saldırganlar dağları aşmaya çalışırken burada mahvolmuşlardır.3 2003’teki İkinci Körfez Savaşı’nda 
bile dünyanın gördüğü en büyük savaş gücüne sahip ABD, Irak’a güneyden girdikten sonra sağa dön-
me gafletine düşmemiştir çünkü üstün ateş gücüne rağmen İran’ı işgal edemeyeceğini çok iyi bilmek-
tedir. Hatta, ABD ordusunda o sıralarda şöyle bir yaygın söylem vardır: “Çöller bizimdir, dağlar değil.”

Irak, 1980’de İran savaşı çıktığında, Huzistan Eyaleti’ni ilhak etme çabasıyla Şattülarap’ı geçmek 
için altı tümenini seferber etti ama Zagros’un eteklerine varmak şöyle dursun, bataklık ovalarını bile ge-
çemedi. Sekiz yıl süren savaş en az bir milyon cana mal oldu.

İran’ın dağlık arazisi, ülke içinde birbirine bağlı bir ekonomiye izin vermemekte ve kendilerine has 
keskin özellikleri olan sayısız azınlık grubun yapısını korunmasını sağlamaktadır. Örneğin Huzistan’da-
ki etnik çoğunluk Araplardan oluşur; bununla birlikte Türkler, Kürtler, Beluçlar da geniş etnik azınlıkları 

2 Stephen Kinzer, “All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror”, Wiley, 2008, p.134.
3 Dorril, age, p.592.
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oluşturmaktadır. Baskın İranlı çoğunluğun dili olan Farsça, ülkede en fazla %60 oranında konuşulmak-
tadır.4 Bu çeşitliliğin bir sonucu olarak, İran’da gücün merkeziliği bir gelenektir. İç istikrarın korun-
ması adına güç kullanılmakta ve ürkütücü bir istihbarat ağıyla halk baskı altında tutulmaktadır. Tahran, 
kimsenin İran’ı işgal etmeyeceğinin farkındadır ama düşman güçlerin azınlıkları kullanarak huzursuz-
luk çıkartıp İslam Devrimi’ni tehlikeye düşürebileceği gerçeğini de göz ardı edememektedir..

İsrail başta olmak üzere birçok ülke, İran’ın nükleer sanayisini silah yapımına hazırlık için kullana-
cağını düşünmektedir. Bu düşünce de bölgedeki gerilimi arttırmaktadır. İsrailliler bu ihtimal yüzünden 
kendilerini tehdit altında hissetmektedir. Sorun yalnızca İran’ın İsrail cephaneliğine rakip olma ve İsra-
il’i tek bombayla ortadan kaldırabilme ihtimali değil; İran kendi bombasını yaparsa Arap ülkelerinin de 
panikleyip kendi bombalarını yapma ihtimalidir. Örneğin Suudiler, ayetullahların Orta Doğu’da lider-
lik koltuğuna oturup tüm Şii Arapları etkileri altına almak istediklerinden ve hatta Mekke ile Medine’yi 
kontrol etme amacında olduklarından korkmaktadır. Nükleer silah sahibi İran bölgenin tartışmasız süper 
gücü hâline gelirse bu tehlikeye karşı Suudiler de muhtemelen sıkı ilişkiler içinde olduğu Pakistan’dan 
nükleer silah satın almaya kalkışabilir. Mısır ve Türkiye de onları takip edebilir.

Bu da İran’ın nükleer tesislerine İsrail’in hava saldırısı düzenlemesi tehdidinin sürekli olduğu anla-
mına gelir. Tabii bunu engelleyen faktörler de vardır. Bunlardan biri, İsrail’le İran’ın arasındaki uzak-
lığın düz bir çizgiyle dahi 1.500 km.’nin üstünde olmasıdır. İran’ı vurmak için İsrail hava kuvvetleri-
nin iki farklı bağımsız ülkenin hava sahasına girmesi gerekmektedir: Ürdün ve Irak. Saldırının geldiğini 
Irak’ın İran’a bildirmeme ihtimali de pek gerçekçi görünmemektedir. Başka bir rota izlemesi hâlinde 
örneğin kuzeye gidilirse yine başka bir ülkenin hava sahasına girilirse yakıt ikmali gerekir ki İsrail’in 
bunu başarması mümkün olmayabilir. Bir de İran’ın elinde tutuğu Hürmüz Boğazı kozu vardır. Teorik 
olarak, İranlılar burasını kapatırlarsa, dünyanın petrol ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayan gemileri 
engellemiş olur.5 Dünyanın en stratejik boğazı kabul edilen Hürmüz’ün en dar yeri 34 km’dir. Sanayi-
leşmiş dünya, Hürmüz Boğazı’nın aylarca kapalı kalmasının petrol fiyatlarını inanılmaz seviyelere tır-
mandırabileceğinden endişelenmektedir.6 İsrail’in İran’a saldırmaması için birçok ülke bu yüzden İs-
rail’e baskı yapmaktadır.

2000’lerde İranlılar ABD ablukasından çekinmişlerdi. ABD donanması Körfez’de, birlikler ise Irak 
ve Afganistan’daydı. İki ülkeden de ABD askerlerinin yavaş yavaş çekilmesinden sonra İran’ın korku-
ları yavaş yavaş dinmeye başlamıştır. Şiilerin baskın konuma geçtiği Irak’taki müttefiklerine doğrudan 
uzanan bir hat da İran’a kalmıştır. Irak’ın güneyi de önce İran’ın Şam’daki Alevi müttefiklerine, sonra 
da Akdeniz kıyısındaki müttefikleri Lübnan Hizbullahı’na uzanan bir köprü görevindedir.

4 John Coleman, “Conspirators’ Hierarchy: The Committee of 300”, World Intelligence Review, 2010, p.129.
5 John Coleman, What Really HappenedIn Iran, Special Report, World In Review Publications, Nevada, 1984, p.7.
6 Daniel Burwen and Mike De Seve, Operation Ajax: the Story of the CIA Coup That Remade the Middle East, New York, 

Verso, 2011, p.212.
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Harita 1: Şii Hilâli

MÖ 6 ila 4. yy.’larda, Pers İmparatorluğu Mısır’dan Hindistan’a kadar uzanmaktaydı. Modern İran’ın 
böyle yayılmacı amaçları yok ama nüfuzunu arttırmak istemektedir. Bunun için bariz şekilde batısındaki 
ovalara yönelmesi gerekmektedir. Yani Arap dünyasına ve buradaki Şii azınlıklara. ABD, Irak hükûme-
tini Şii çoğunluğa devrettiğinden beri İran buradaki etkisini arttırmıştır. Bu da Sünnilerin hâkim olduğu 
Suudi Arabistan’ı panikletip merkezinde Suudi-İran ilişkisi olan Körfez Soğuk Savaşı’nı körüklemiştir.

Suudi Arabistan, İran’dan yüzölçümü olarak daha büyük, petrol ve doğal gaz kaynaklarından dola-
yı daha zengindir ama nüfusu çok daha azdır (yaklaşık 28 milyon). Soğuk savaş bir gün sıcak çatışma-
ya dönerse, İran’la askerî bakımdan başa çıkabileceğinden pek emin değildir. İki ülke de bölgede bas-
kın güç olma amacındadır ve ikisi de İslam’ın kendilerine göre yorumunda dünyaya liderlik ettiklerini 
söylemektedirler.7

Irak, Saddam’ın boyunduruğundayken, Suudi Arabistan ile İran’ın arasında güçlü bir tampon vardı 
ama şimdi iki ülke, birbirine Körfez’in iki yanından kötü gözle bakmaktadır. 2015 yazında Amerika’nın 
öncülüğünde İran’ın nükleer tesisleri hakkında imzalanan anlaşma, Körfez ülkelerini İran’dan gelen teh-
didin yok olduğuna dair ikna edememiştir. Ayrıca Suudi Arabistan ile İran arasındaki tartışma sürmekte 
ve Yemen gibi yerlerde de temsilen savaşmaktadırlar. Batı medyası, Nükleer Anlaşma’ya İsrail’in ver-

7 Mike Evans, Jimmy Carter, The Liberal Left and World Chaos, Crossstaff Publishers, 2009, p.251.
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diği tepki üzerine odaklanmaktadır ama bölgenin tüm Arap medyası da buna karşıydı. Hatta bazı gaze-
teler 1938’deki Münih Anlaşması’nı hatırlatmıştır.8

Bunların üstüne de 2016’nın başındaki beklenmedik olaylar yaşandı. Suudi Arabistan bir gün için-
de 47 mahkûm idam etti ve bunların arasında ülkenin üst düzey Şii şeyhi Nimr el-Nimr de vardı.9 Suu-
di hanedanı, Nükleer Anlaşmadan bağımsız şekilde, İran’la karşı karşıya gelmekten çekinmediğini tüm 
dünyaya göstermek için bu idamları kasten yapmıştır. Şii dünyası buna büyük protestolarla karşılık ver-
di. Tahran’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği yağmalandı ve kundaklandı. İki ülke arasında iletişim ke-
sildi. Sünni-Şii savaşı için sahne hazırdı. Bu durum birkaç şekilde zuhur etti ve hatta Sünni devletleri bi-
le diplomatik olarak birbirine düşürdü. 2017’de Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır; Katar’la olan 
ilişkilerini kestiler, Katar’ı terörizme destek vermekle suçladılar. Ekonomik yaptırımlar da bunu izleyin-
ce, Katar mecburen İran’dan gelen yardımı kabul etti.10

Harita 2: Orta Doğu

20 Ocak 2017 tarihinde ABD başkanlık görevine başlayan Donald Trump selefi Barack Obama’nın 
büyük zorluklarla ve uzun müzakere süreci sonunda inşa ettiği İran nükleer anlaşmasından 8 Mayıs 
2018 tarihinde çekildi. Bu karar son derece istikrarsız olan Orta Doğu’nun jeopolitik durumunda önem-

8 Trita Parsi, Treacherous Allieance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, Yale University Press, 2007, 
ss. 79-81.

9 Alexander Cockburn, Lulian Assange, İmparatorlık Tarafından ranıyor, Ölü veya Diri, CounterPunch, 5 Aralık 2010. 
10 Sohrab Sobhani, The Pragmatic Entente: Israeli-Iranian Relations:1948-1988, Praeger, New York, 1989, ss. 141-151.
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li bir değişiklik yarattı. Trump’ın bu kararı başta İran olmak üzere anlaşmanın tarafları olan İngiltere, 
Fransa, Almanya, Rusya ve Çin tarafından da tepki ile karşılandı. Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mı-
sır ve İsrail ise Trump’ın kararını desteklediler. Bu ülkeler haricindeki bölge ülkeleri ise Trump’ın bu ka-
rarının bölgeyi yeni bir çatışmaya sürükleyeceğini ifade ederek tepki gösterdiler.

2. İran Üzerindeki Jeopolitik Rekabet ve İran Krizinin Temelleri

ABD Başkanı Trump’ın, P5+1 ülkeleri ile imzalanan ve 1 Ocak 2016’da uygulamaya konulan Nük-
leer Anlaşma’dan çekilmesi ile yeni bir boyut kazanan İran krizinin temelleri 20. yüzyılda yaşanan olay-
lara dayanmaktadır. Bu olaylar kapsamlı ve objektif bir şekilde değerlendirilmeden bugün yaşanmak-
ta olan İran krizi tam olarak anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle bu olayları kapsamlı ve detaylı 
bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme bize hem İran krizinin gerçekte ne oldu-
ğunu anlamamızı sağlayacak hem de bu kriz karşısında ne tür politika ve stratejiler üretmemiz gerekti-
ğini bize gösterecektir.

İngilizler, 1901 yılında İran petrolünü 60 yıllığına kontrollerine almışlardı. 1933’te Şah ile yaptık-
ları anlaşma ile bir 60 yıl daha almayı garanti ettiler. Anglo-İran Petrol Şirketi, İran’a 20. yüzyılın ba-
şında geldi. İngilizler 1950’lere kadar tekellerine aldıkları en önemli gelir kaynağı petrolün kazancın-
dan ancak %16’sını İranlılara veriyordu ama halka neredeyse hiçbir şey yansımamaktaydı.11 Böylece 2. 
Dünya Savaşı sonrasında İran’da milliyetçi duygular gelişti ve yapılan ilk demokratik seçimlerde Mu-
saddık başbakan seçildi. Dr. Muhammed Musaddık, hayatını İngiliz emperyalizmi ile mücadeleye ada-
mış milliyetçi biriydi. Musaddık, ülke petrolünü millileştirirken İngilizlere kârdan %25 tazminat ver-
meyi teklif etmişti. Görüşmeyi reddeden İngilizler, deniz ablukasına ve ekonomik boykota başladılar. 
Parlamentonun petrolü millileştirme kararı üzerine İngilizler BM’den istediği sonucu alamazken, Mu-
saddık da İngiliz elçiliğini kapatıp diplomatlarını kapı dışarı edince İngilizler İran’da darbe yapmak 
için ABD ile iş birliği yaptılar. CIA kuruluşundan itibaren İngiliz istihbaratı ile çok yakın ilişkiler için-
de oldu. İran’da 1953’te Musaddık darbesi ile ilgili tüm detaylı bilgileri CIA’ye İngiliz istihbaratı MI6 
sağladı.12 İran’daki darbe Batı’nın İslam ile ilişkisinin ikinci safhasının başlangıcını temsil etmektey-
di. CIA’nin Orta Doğu bölümünden Kermit Roosevelt, İngiliz MI6’dan John Sinclair ile birlikte Mu-
saddık’ı devirmeye karar verdiler. Truman, daha önce hükûmet devirmedikleri için bu işi kabul etme-
yince Dwight Esenhower’ın başkan seçilmesini beklediler. Amerikan şirketlerine İran petrolünden %40 
pay sözü verildi. Darbe için gösterileri kışkırtmak üzere İngilizler Ayetullah Bihbani ve Ayetullah Qa-
natabdi’ye 100 bin dolar, CIA ise Ayetullah Kashani’ye 100 bin dolar verdi. 15 Ağustos’ta Musaddık’ın 
Dışişleri Bakanı kaçırıldı, 16 Ağustos’ta Şah sözde bazı dinî mollaların Tudeh Partisi üyelerince asıldı-
ğı bahanesi ile Musaddık’ı başbakanlıktan aldı. 17 ve 18 Ağustos’ta ise Şah’ı destekleyen dinî fanatik-
ler Tahran meydanında gösterilere başladılar ve kalabalık sonunda Musaddık’ın evine ulaştı.13 Sonraki 

11 Trita Parsi, Unveiling Iran: “Teheran and Jerusalem Are Not Natural Enemies”, Gruppo Editoriale L’Espresso, Cassan Press, 
4/2005, ss. 46-51.

12 Steven Roberts,” Reagan Sees: Fiction, in Book on CIA Chief”, The New York Times, 1 October 1987.
13 Isabel Kreshner, “Sammy Ofer, Magnate and Israeli Power Broker, Dies at 89”, The New York Times, 4 June 2011. 
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25 yıl boyunca Şah’ın geleceği bu mollaların elinde kaldı. Radikal İslam, İngilizler için yararlı bir ma-
nipülasyon aracı olmuştu.

Darbenin mimarı olarak İran’a gönderilen Kermit Roosevelt üç haftadan az süre içinde İran’da şun-
ları yaptı. İran’da kaos ortamı yaratmak için pek çok politikacı, meclis üyesi, dinî lider, editör ve muha-
bire rüşvet vererek Musaddık aleyhine yalan haberlerle kampanya başlattı. Sokak gösterileri kiralanan 
kişiler tarafından belirli bir safhaya gelince rüşvet verilen subaylar, birlikleri ile Musaddık’ın evini çe-
virdiler. Musaddık’ın yerine getirilmesine karar verilen Şah, CIA’in Musaddık’ı görevden alma talebini 
reddedince, bir gece Roosevelt ve bir asker Musaddık’ı tutuklamaya giderken Musaddık’a sadık asker-
ler tarafından tutuklandılar. Roosevelt planını değiştirdi ve bu sefer isyancıları sokaklara sanki Musad-
dık taraftarı imiş gibi gönderdi. Dükkânlar, camiler yağmalandı. Ülke kaosa girmiş havası yaratıldı ve 
nihayet 19 Ağustos 1953’te ordu tamamen duruma el koydu.14

Böylece darbe tamamlandı. Musaddık önce kaçtı sonra tutuklandı ve Şah’ın 25 yıl sürecek despot re-
jimi başladı. ABD, Orta Doğu’da demokrasileri değil, kendi çıkarlarını koruyacak güçlü adam rejimleri-
ni destekleme yolunu seçmişti. Amerikan halkı diğer pek çok darbe gibi İran’da gerçekte olanları yakın 
zamana kadar öğrenemedi ama İran halkı 1979’da devrimi yaptığında her şeyi çok iyi biliyor ve zulmü 
yaşıyordu. Amerikan elçiliğinde rehine krizi çıktığında 1953’te olanlar ile ilgili kendi medyası bile bir 
bağlantı kuramadı.15

İslamcı hareketlerin en önemli başarısı İran’da Şah’ın devrilmesi oldu. İngilizler, Musaddık döne-
minden beri molla ve ayetullahlar ile temaslarını sürdürüyordu ve devrim esnasında da bu grupları kul-
landılar. Humeyni’nin İslam Devrimi, ani ve halk tarafından desteklenmiş olsa da arkasındaki diğer bir 
adres ABD idi.16 Musaddık’tan sonra gelen Şah da bazı milliyetçi girişimlerde bulunmuştu. Önce İtal-
yan petrol şirketi ENI ile bir anlaşma imzalamış, 1963’te halkın istediği bazı reformları (Beyaz Dev-
rim) yaparak Nasır olmaya özenmişti. Beyaz Devrim içinde zenginlerden alınan toprakların ucuz fiyat 
ile köylülere satılması, kadınlara oy hakkı, 90 milyar dolarlık nükleer enerji programı vardı. Ancak ka-
dınların peçe kullanmasının yasaklanması dinî kesimlerin, afyon sanayinin kapatılması ise yüzyıldır bu 
işten para kazanan İngiltere’nin hoşuna gitmedi. 1973’te İran’ın Orta Doğu’nun Japonyası olacağı, yıl-
da %7-8 büyüdüğü ile ilgili haberler çıkınca bundan Anglo-Amerikan Teşkilatı memnun kalmadı. Teşki-
latın stratejisi dünyada nüfusun azaltılması ve üçüncü dünyanın sanayileşmemesi idi. Bu teşkilatın kilit 
adamları Kissinger, Brzezinski, Robert McNamara ve İngiliz eliti idi. Şah’a saldırı İngilizlerin yönlen-
dirdiği molla ve ayetullahlar üzerinden Müslüman Kardeşlerden geldi. Müslüman Kardeşler, İngilizle-
rin Orta Doğu istihbaratından T.E. Lawrence, E.G. Browne, Arnold Toynbee, St. John Philby ve Bert-
rand Russell tarafından bölgenin geri kalması, doğal kaynaklarının yağmalanması için kurulmuştu.17

Şah, sonraki 25 yıl boyunca İran’da bir korku rejimi kurdu. Rejimin sürmesinde acımazsız bir istih-
barat teşkilatı olan SAVAK etkili oldu. SAVAK içinde başta CIA ve MOSSAD olmak üzere yoğun bir 
sızma vardı. CIA, SAVAK’ın kurulması ve eğitilmesinde rol aldı. İran’daki CIA darbesinin nedeni ucuz 

14 “CIA Kokulu Suikastler”, Yeniçağ Gazetesi, 12 Ocak 2010.
15 Lauren Williams, “Will the Iran Deal Destroy Iraq?”, National Interest, 13 April 2015.
16 AA: Nasrallah: Suudi Arabistan’ın Yenilgisi Büyük Olacak, 7 Nisan 2015.
17 George Friedman, “The Middle Eastern Balance of Power Matures”, Stratfor, 31 March 2015.
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petroldü ama 1979’da olacaklar akıllarına gelmemişti. İran, Şah Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in müt-
tefiki ve bölgedeki jandarmasıydı. İran gizli servisi SAVAK’ı İsrail gizli servisi MOSSAD eğitiyordu. 
CIA, 1979 İslam devrimi öncesi Humeynicilere yanaşıp köstebekler elde ediyordu. Carter’ın Pers Kör-
fezi Amerikan Politikası Komisyonu başkanı olarak görevlendirdiği George Ball, ABD’nin Şah reji-
minden desteğini çekmesini öneriyordu ama gerçekte arka planda Anglo-Amerikan Teşkilatının radikal 
İslam’ı geliştirme planı vardı.18 1970’lerin sonuna gelindiğinde Şah’ın dört düşmanı vardı: İsrail istih-
baratı Shin Bet tarafından satın alınan İranlı politikacılar, CIA’nin ajan ağı, feodal toprak sahipleri ve 
Masonlar ile Müslüman Kardeşler.19

Şah’ın 1963 yılında modernizasyon planını açıklamasından sonra Ayetullah Humeyni dinî muhale-
fetin lideri olarak ortaya çıktı. 1964’te sürgün edilene kadar İngilizlerle sürekli temasta oldu ve ona ay-
lık maaş verdiler. İran’dan sonra Irak’a yerleşti ve oradan da 1978 yılında Fransa’ya gönderildi. Burada 
BBC, CIA ve İngiliz istihbaratından sürekli ziyaretçileri oldu. BBC, Humeyni’nin konuşma kasetlerini 
mollalara dağıtıyor, onlar da köylüleri ateşliyordu. BBC, Şah’ın istihbarat örgütü SAVAK’ın işkenceleri 
ile ilgili yayınlara başlamıştı. BBC İran servisi, adı “Ayetullah BBC”ye çıkacak kadar Humeyni’nin ko-
nuşmalarını yayınlıyordu.20 Sonunda İran halkı Şah’ın şeytan olduğuna ve Humeyni ile saf Şiiliğe dö-
nüleceğine ikna oldu.

3. İran İslam Devrimi Sonrası İran’ın Uluslararası Sistem İçindeki Konumu

Amerika, 1979’da Şah’ın devrilmesine resmen göz yumdu. Fransa bu dönemde Ayetullah Humey-
ni’yi Paris’te -tıpkı ABD’nin Pensilvanya’da Fetullah Gülen’i kontrol ettiği gibi- elinde tutuyordu. Ocak 
1979’da Guadalupe’da yapılan ve Orta Doğu’nun Yalta’sı olarak adlandırılan zirveye ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya gibi Batılı ülkelerin devlet ya da cumhurbaşkanları katılmıştı. Fransa Devlet Başkanı 
Valery Giscard d’Estaing, bu zirvede ABD Başkanı Jimmy Carter’a Humeyni’yi İran’ın başına getirmek 
için şu öneri ile geldi: “İran’da iç çatışmalar devam ederse Sovyetler müdahale edebilir. İran’ın kuzeyi 
koparılabilir ve ülkeye komünist rejim gelebilir.” Carter, Brzezinski’ye danışarak Humeyni’nin komü-
nistleri bertaraf etmesi şartı ile İran’da rejim değişikliğine onay verdi.21 Ayetullah Humeyni 1979’da Pa-
ris’ten Tahran’a getirilirken üç ayrı suikast planı tertip edildi. Şah’ın generalleri tarafından tertiplenecek 
olan suikastı MOSSAD, Humeyni’nin adamlarına ihbar etti. Yale Üniversitesinden akademisyen olan 
İran asıllı Trita Parsi geniş diplomatik belgelere dayanarak hazırladığı Hain İttifak adlı kitabında İsrail 
ile İran arasındaki gizli ilişkilere dair ciddi bilgiler vermektedir.22

Air France uçağı ile Tahran’a giden Humeyni de kısa zamanda komünistleri öldürttü. Ancak yakın-
da seçim olacağı için rehine krizi olayını yarattı. Humeyni’nin CIA ile olan bağları 1979’da ABD Tah-
ran Büyükelçiliğinin İranlı öğrenciler tarafından basılmasıyla ortaya çıktı. İsrail, Humeyni’nin halk na-

18 David Andrew Weinberg, “Doomsday: Stopping a Middle East Nuclear Arms Race, Foundation for Defense of Democra-
cies”, 31 March 2015. 

19 Fahad Nazer, “Revealed: Saudi Arabia’s Plan to Transform the Middle East”, The New York Times, 1 April 2015.
20 Dov S. Zakheim, “The Spin Zone: Don’t Buy Obama’s Hype on Iran”, The National Interest, 3 April 2015.
21 Doug Bandow, Donald Trump Is About to Become America’s President, Here’s What His Foreign Policy Should Be, Cato 

Institute, 10 November 2016.
22 Jonathan Beaty, S.C. Gwynne, The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Secret Herat of BCCI, Beard Books, 1993, ss. 48-49. 
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zarında itibarını kaybetmemesine ve ABD müttefiki olduğunu gizlemesine yardımcı oldu. Humeyni’nin 
İran’da iktidara gelmesini Amerika’dan daha çok İsrail istiyordu. ABD ve Rockefeller ailesi bundan 
başlangıçta zararlı çıktı. Askerî anlaşmaların iptal edilmesi nedeniyle ABD tarafının kaybı 10-12 milyar 
dolar civarındaydı. 1979’da İran’dan kaçan Şah, sıkı müttefiki olduğunu sandığı ABD tarafından kabul 
edilmedi ve Mısır’a gitti. Sonrasında ABD elçiliği personelinin 444 gün süren rehin alınması esnasında 
İran’ın Batı düşmanı olduğunu tüm dünya anladı. Ama Anglo-Amerikan Teşkilatı, radikal İslam’ı des-
teklemeye ve büyütmeye devam etti.23

Kasım 1979’da İranlı öğrenciler ABD Dışişleri Bakanlığının, Savunma Bakanlığı İstihbarat Örgütü-
nün ve CIA’nin gizli arşivlerini Tahran’daki Amerikan elçiliğinde ele geçirmişlerdi. Paramparça edile-
rek imha edilmiş birçok belge büyük emeklerle birleştirildi. Ama aslında bu imha edilmiş belgelerdeki 
sırlar İran’dan çok daha fazlasını ilgilendiriyordu. CIA için bölgesel bir üs vazifesi gören Tahran elçili-
ği, başta Mısır, İsrail, Sovyetler Birliği, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve Afganistan 
olmak üzere birçok ülkedeki gizli operasyonların kayıtlarını tutuyordu. İran, 1982’den başlayarak Tah-
ran’daki Amerikan Elçiliğinin arşivinde ele geçen ABD hükûmeti belgelerini ve CIA raporlarını ABD 
Casusluk Odasından Belgeler adıyla 60 cilt hâlinde yayımladı.24 ABD istihbarat örgütleri üzerine bir 
tarihçi olan Edward Jay Epstein’ın yıllar önce yazdığı gibi ele geçirilen bu kayıtlar İkinci Dünya Sava-
şı’nın sonundan bu yana bir süper gücün yaşadığı en kapsamlı gizli bilgi kaybını temsil etmekteydi. Bü-
tün bunlar ABD gazetecilerinin ABD hükûmet kuruluşları ile karmaşık ilişkilerinin, petrol diplomasisi-
nin çetrefilliklerinin, istihbarat operasyonlarının ve tekniklerinin canlı bir portresini sunuyordu. Ortaya 
çıkan ve etrafa saçılan gerçekler ABD Savunma Bakanlığı ve CIA’nin algı operasyonlarıyla ve istihba-
rat teknikleriyle çabucak karanlığa geri gömüldü.

Devrimin hemen ertesinde 31 Temmuz 1979’da Florida’dan bir gemi ile yasa dışı 75 milyon dolar 
değerindeki silah Humeyni rejimine gönderildi. ABD Başkanı Jimmy Carter’ın ulusal ve istihbarat da-
nışmanlarına göre 1980 Amerikan seçimleri öncesi, MOSSAD ve bazı CIA görevlileri Tahran Büyü-
kelçiliğinde rehin alınan elçilik görevlilerini serbest bırakması karşılığında Humeyni rejimine yasa dışı 
silah sattı.25 Bunun nedeni ABD Tahran Büyükelçiliğinin devrimci öğrenciler tarafından baskına uğra-
ması ve rehin tutulan çalışanların bırakılması için Humeyni yönetimindeki İran ile CIA arasında yapıl-
mış gizli bir anlaşmaydı. CIA’nin elçilikteki rehinelerin kurtulması için Tahran’a yaptığı Çöl-1 Harekâtı 
başarısızlığa uğramıştı. Artık büyü bozulacak ve İsrail, İran üzerinde istediği politikayı izleyebilecek-
ti. Reagan ve idaresindeki yetkililer İsrail’in İran’a Amerikan yapımı silah, yedek parça ve mühimmat 
satma izni verdi. Tahran’daki ABD Büyükelçiliğinde ele geçirilen rehinelerin 1981’de serbest bırakıl-
ması üzerine İran’a silah satışı hız kazandı. ABD’nin iznini alan İsrail, 6 ila 18 aylık dönemlerde fark-
lı hesaplardan İran’a satış yapmaya başladı. Humeyni döneminde İran-İsrail ilişkilerinde mevcut karşıt-
lık görünürde kaldı. İkilinin pragmatik ilişkileri bağlamında 1980’de yapılan bir anlaşmaya göre İsrail 

23 Adam East, The Anglo-American Support Apparatus Behind the Afghani Mujahideen, Executice Intelligence Report, 13 
October 1995.

24 Fred Halliday, “Revolution in Afghanistan”, New Left Review, No:112, 1978, ss. 3-44.
25 John Ryan, Terrorists or “Freedom Fighters”? Recruited by the CIA, Global Research, 20 December 2015.
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1980-1987 yılları arasında İran’a 500 milyon dolarlık silah sattı. İzak Rabin, Ekim 1987’de yaptığı ba-
sın açıklamasında İran’ın İsrail’in en iyi dostu olduğunu vurgulamıştır.26

Başkan Reagan dünya çapında İran’a tutarsız bir şekilde yapılan silah satışına karşı “Sadık Operas-
yonu” adı altında bir halk kampanyası başlatmıştır. Yayımlanan raporlarda 1980’lerin başından beri İs-
rail’in kontrolsüz bir şekilde Amerikan yapımı silah ve yedek parçaları kamu yetkisi dâhilinde İran’a 
sattığı ortaya çıkmıştır. 1986 yılında Beyaz Sarayın Lübnan’daki ABD üssünde esir alınan rehinelerin 
İran’ın girişimleri ile serbest bırakılmasından sonra İran’a yapılan silah satışı İran-Kontra skandalının 
sebebini teşkil etmiştir. İran-Kontra skandalı, Humeyni Dönemi’nde İsrail-İran ilişkilerinde yaşanan en 
çarpıcı gelişmelerden biri olarak kaydedilmiştir. İran’a silah sevkiyatları Suriye ve Türkiye üzerinden 
yapılmıştır.27 Humeyni’nin 1989’da ölümünden sonraki dönemde Arapların ortak tehdit olarak gördü-
ğü İsrail, İran ile ittifakını devam ettirmiştir. 1991 yılında ABD’nin köklü gazetelerinden The New York 
Times’ta gazeteci Seymour M. Hersh tarafından kaleme alınan bir yazıda ABD, İsrail ve İran arasındaki 
silah satışları ve bağlantılar hakkında çarpıcı bilgiler verilmekteydi. Soruşturmada İran’dan elde edilen 
paranın Nikaragua’daki solcu Sandinista hükûmetiyle çatışan Kontralara gönderildiği ortaya çıkmıştır. 
Daha sonra Reagan İran’a gizlice silah satışına onay verdiğini doğrulamıştır. Satışı düzenlediği gerek-
çesiyle Yarbay Oliver North görevden alınmıştır. Washington Post gazetesi muhabiri Bob Woodward’ın 
elindeki gizli kayıtlara göre İran’a satışları planlayan CIA Direktörü William Casey’di. Casey planı bili-
yordu ve onaylamıştı. ABD, İran-Kontra skandalından sonraki dönemlerde İran’a silah satmaya devam 
etmiştir. İsrail ile İran’ın gizli ilişkileri 2011’de yeniden patlak vermiştir. İsrail’in en zengin iş adamı Sa-
mi Ofer’in, ABD’nin ambargo koyduğu İran’a gemi sattığı ortaya çıktıktan bir ay sonra Tel Aviv’deki 
evinde hayatını kaybetmiştir.28

İran’da 12 Haziran 2009’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Ahmedinejad karşıtla-
rının simgesi hâline gelen Nida Sultani’nin CIA tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. ABD ve AB 
ülkelerinin eliyle yürütülen “sivil darbe” oyunlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Başkent Tahran’da Ba-
tı destekli “reformcu”lara yakın bir isim olan nükleer fizikçi Prof. Dr. Mesud Ali Muhammedi bombalı 
saldırıda öldürülmüştür. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Muhammedi’nin öldü-
rülmesinin arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğuna dair ipuçları olduğunu söylemiştir.29

4. İran Nükleer Anlaşması Sonrası Orta Doğu

2011 yılı sonunda ABD’nin Irak’tan çekilmesi Orta Doğu’yu İran’a açtı. ABD bu çekilmeyi de 
İran’a, onun Şiileri kontrolde tutması ile sağladığı istikrara borçludur. İran, bugüne kadar ABD’nin böl-
geye silah satması ve güvenlikleştirme rolü oynaması için güç dengesinin olmazsa olmaz aktörü oldu.

Ancak ABD, Orta Doğu politikasında esaslı bir değişikliğe gitti ve İran’ı oyuna entegre etti. 2012’den 
beri devam eden yumuşama süreci sonrası ABD-İran Nükleer Anlaşması’nın imzalanması, İran’a Irak’ta 

26 Washington Post, 23 December 1979, A8.
27 Le Nouvel Observateur (France), “How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen: Interview of Zbigniew Brzezinski”, 

Counter Punch, 15 January 1998, p.76.
28 George Friedman, Amerika’nın Gizli Savaşı, Pegasus Yayinlari, İstanbul, 2014, p.28.
29 Eqbal Ahmad, Terrorism: Theirs and Ours, A Presantatioan at the University of Colorado, Boulder, 12 October 1993.
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daha fazla özgürlük anlamına geliyordu. Çünkü böylece İran’ın Irak’tan Suriye ve Lübnan’a Orta Do-
ğu’daki varlığı ile Şii eksen, kalıcı olarak hayata geçebilir.

Harita 3: Orta Doğu Şii Haritası

Sünni Tıkrit’in geri alınmasında DEAŞ’a karşı Irak kuvvetleri, Iraklı Kürtler, Bedr Tugayları ve Asa-
ibal el-Hak dâhil olmak üzere Şii militanlar ve Amerikan Hava Kuvvetleri iş birliği yaptılar. Şii lider-
liğindeki orduların Diyala ve Kerkük gibi yerlerdeki zaferleri de sorun olmadı. ABD, İran ile yaptığı 
Nükleer Anlaşmanın bu ülkeyi amacından saptırmayacağının farkındadır. Ama Orta Doğu’da DEAŞ’ı 
frenlemek için iş birliği dışında İran ile ilişkilerin başkaca çok önemli boyutları vardır. ABD, İran’ı daha 
fazla uluslararası düzene entegre etmekle bir yandan ekonomik nedenlerle zaman kazanmayı diğer yan-
dan içeriye daha fazla nüfuz edebilmeyi hedeflemekteydi. İran, şimdilik Sünnilerin ve Kürtlerin sopası 
olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Sonra sıranın İran ile bölgedeki Şii uzantıları arasındaki bağ-
ların kesilmesine gelmesi beklenmektedir.

ABD tarafından oyunun içine İran’ın da dâhil edilmesi bölgedeki aktör ülkelerin kendi özel gündem-
lerinin frenlenmesi ile sınırlı değildir. ABD-İran Nükleer Anlaşması ile yaptırımlar kalkmamış bekleme-
de tutulmuştur. Şimdi ise Trump ile birlikte yaptırımlar geri gelmektedir.

Kaddafi de Batı ile benzer bir anlaşmayı 2003’te yapmıştı ve 2011’de sonu kötü oldu. Aynı hatayı Su-
riye de yaptı ve sınırlarını Batı’ya açınca Libya senaryosu bu ülkede de oynandı. Özetle anlaşmalar hep 
vardır ama Batı’nın emperyalist hedefleri ve hevesleri asla son bulmamakta, derinlerden çalışmaya de-
vam etmektedir. Şimdi de yeni dönem, İran’da bir rejim değişikliği denemek için fırsat olarak kullanıl-
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mayı beklemektedir. Özetle CIA, iç savaş için alt yapı çalışmalarına başlamış görünmektedir. İran için-
deki Türk ve Kürtlerin ayaklanması için çalışmalar başlamıştır. ABD, İran’ı ön cepheye koyarak sadece 
Asya-Pasifik’in değil Orta Asya’nın kaynaklarına da rahatça ulaşabilir ve Rusya, kendi etki bölgesinde 
ABD ile karşılaşmak durumunda kalabilir. Irak lideri Haydar Abadi ve Kürt gruplar, yardımını istemek-
le beraber İran güçlerinin bölgeye hâkim olmasından mutlu görünmemektedirler. Gerçekte İngiliz ajanı 
olan Abadi, İran’ın desteğine ve iyi niyetine muhtaç ama İran’a da çok güvenememektedir. İran, Irak’ta-
ki etki mekanizmasını yenilerken Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında yeni bir yapılanma sağlamaktadır. 
Hürmüz Boğazı’ndan gönderilecek Irak petrolü için yeni planlar yapılmaktadır. Böylece Yemen’e ce-
vap vermeye hazırlanmaktadır.

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın “Suudi Arabistan’ın Yemen’deki yenilgisi 
büyük olacak ve bu kraliyet ailesine yansıyacak.”30 ifadesi bu anlamda önemliydi. Irak’ta aşırı Şii militan-
lara karşı bile İran, ABD’ye destek verirken Yemen’deki savaşta ABD, Suudilere istihbarat ve lojistik des-
teği verdi. Ancak Tikrit’te karadaki Şii güçleri havadan destekledi. Bu ileri-geri stratejisi Suudiler ile İran 
arasındaki denge ile Orta Doğu’nun bir köşesinden diğerine yeni ittifaklar ile yürütülecektir. İkinci değişim 
on yıllardır aldıkları silah, araç ve teçhizatla Körfez ülkeleri artık en azından Yemen gibi konularda kendi 
başının çaresine bakacak hâle getirildi. Üçüncüsü ise Tikrit örneğinde olduğu gibi artık Sünni-Şii çatışma-
larını ABD arkadan izleyebilecek yani iki tarafı da idare edebilecek duruma gelmiştir.

Harita 4: Orta Doğu Sünni Haritası

30 Yossef Bodansky, Bin LADEN: The Man Who Declared War ON America, Blackstone Audiobooks, 2002, ss. 101-102.
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Ancak İran ile anlaşma bu ülkeyi ABD ile müttefik yapmadı hatta düşman olarak kalmaya devam et-
tiler. Cihatçılara ve DEAŞ’a karşı ortak düşmanlık olsa da Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan’da bu iki ül-
ke hâlâ karşı karşıyadır. Üstelik terörizm, balistik füze ve insan hakları gibi konularda yaptırımlar bir 
yandan devam etmektedir.

Suudi Arabistan yıllardır ABD’den en çok silah alan ülkedir. Onu bir kez 2013’te Hindistan geçmiş-
tir. 2014’te Suudi Arabistan ABD’den 6.000 adet yer altına etki edebilen mühimmat, milyonlarca radar, 
uçak savar ve kara füzesi almıştır.31 İsrail de ondan geri kalmamıştır. ABD ile İran anlaşması sonrası 
Suudi Arabistan, ABD ile müttefiklik ilişkilerini yeniden gözden geçirmiştir. Suudi Arabistan’a göre en 
büyük düşman cihatçılar ve DEAŞ’tır. Buna göre de Suriye’de Esad rejimi devam ettikçe El Kaide ve 
DEAŞ kendilerine gerekli ortamı bulacaktır.

Madalyonun öbür yüzünde ise bugün gittikçe Suudi Arabistan’ı çevreleyen İran tehdidi görünmek-
tedir. Suudiler, İran-ABD anlaşması sonrası İran özel kuvvetlerinin tüm bölgeye yayılacağından kork-
maktaydı. Bu yüzden Kerry, Mart 2015’te Suudi Arabistan’a gelerek İran ile anlaşmanın Suudi gü-
venliği için hiçbir şeyi değiştirmeyeceği garantisini vermiştir. Suudi Arabistan, o dönemde Müslüman 
Kardeşler ile bile yakınlaşmayı düşünmüştür. Yemen savaşı ile aslında Suudiler üç mesaj vermiştir. 
İran’a “Dur.” denmekte, kendi kamuoyuna “silaha harcanan paraların boşa gitmediği” gösterilmekte ve 
ABD’ye “Sen istesen de istemesen de ben işime bakarım.” iması yapılmaktadır. Irak’tan sonra Yemen 
ve Bahreyn’in de Şiiler tarafından kuşatılması Suudi Arabistan’ı endişelendirmektedir.

Harita-5: Orta Doğu’da İran-Suudi Arabistan Rekabeti

31 Alexander Kuztensov, “The CIA and Arms Deals in the Middle East”, Strategic Culture, 14 June 2016, s.33.
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Yeni ABD Başkanı Trump’a göre Orta Doğu’da pek çok uyumsuzluk vardır. Türkiye ve Irak’ın arası 
iyi değildir. İran DEAŞ’a karşı savaşmakta ama ABD’ye düşman gözü ile bakmaktadır. Türkiye ve Kürt 
gruplar arasında amansız düşmanlık vardır. ABD’nin desteklediği ılımlı İslamcılar, El Nusra ve El Ka-
ide gibi radikal gruplara kaynak olmaya devam etmektedir. Körfez ülkeleri çoğunlukla DEAŞ ile mü-
cadeleyi bırakıp Yemen’e saldırıya odaklanmıştır. Rusya ise ABD’nin gitmesini istediği Esad rejimini 
askerî alanda yoğun olarak desteklemektedir. ABD’nin bu denklemleri çözmeye kalkması dostlardan zi-
yade düşman üretecektir.

Trump, İran ile Nükleer Anlaşma’yı iptal edebileceği sinyalini vermişti ve bunu gerçekleştirdi. 
Trump Nükleer Anlaşma’yı bir felaket ve utanç belgesi olarak tanımladı ve İran’ı da büyük bir sorun 
olarak gördüğünü belirtti. ABD, İran konusunda şimdilik acele etmemektedir. İsrail’e Geliştirilmiş Gü-
venlik İş Birliği Anlaşması kapsamında gelişmiş mühimmat ve havadan yakıt ikmali kabiliyeti satmak-
tadır. Bu kabiliyetler ile İsrail’in, İran hava saldırısına hazırlandığı sonucu çıkmaktadır. Fakat böyle bir 
saldırı imkân kabiliyetine ulaşılsa da bunun birçok zorluk içerdiğini önceki bölümlerde açıklamıştık.

Trump ayrıca Suudi Arabistan ile de anlaşarak onlara 300 milyar dolar değerinde silah satmayı ba-
şarmıştır. Trump, Obama’nın İran’ı sisteme entegre etme stratejisinden vazgeçince Suudi Arabistan ve 
İsrail ile ABD arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar da çözülmüş oldu. Bu ülkeler için artık tek düşman 
İran olarak görünmektedir. Gelinen noktada Trump Nükleer Anlaşma’dan çekilmiş ve bölge İran bağla-
mında yeni bir istikrarsızlık sürecine girmeye başlamıştır.

ABD şimdilik doğrudan İran’a askerî bir müdahaleyi öngörmemekte ama İran üzerinde de ciddi bas-
kı oluşturmaktadır. Bölgede İsrail’i destekleyerek İsrail’in askerî kapasitesini arttırmaktadır. Bölgede-
ki PKK/PYD/YPG teröristlerini silahlandırmaktadır. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkele-
rinden oluşan müttefiklerini İran üzerinde siyasi, askerî, ekonomik ve diplomatik baskı yapmaları için 
kullanmaktadır. Bununla birlikte İran içerisinde yaşayan Türkler, Kürtler ve Arapları da Tahran yöne-
timine karşı ayaklandırmak için yoğun faaliyetler icra etmektedir. Bu kapsamda İran’da son zamanlar-
da ciddi iç karışıklıkların ve halk hareketlerin olduğu görülmektedir. Fakat İran’ın içinde bulunduğu is-
tikrarsızlık ve iç politik mücadele de ABD etkisi olmadan çeşitli halk hareketlerinin doğmasına neden 
olabilmektedir. Bu nedenle bu halk hareketlerinin de doğru okunması ve analiz edilmesi gerekmektedir.

5. İran’da Yaşanan Son Halk Hareketleri

28 Aralık 2017 tarihinde İran’ın Meşhed ve Kum kentlerinde yaşadıkları ekonomik sıkıntıları bahane 
eden halk sokaklara döküldü ve Hasan Ruhani hükûmetine karşı gösteri yapmaya başladı. Bu gösterile-
rin kısa sürede mahiyeti değişti ve rejim karşıtı bir hâl aldı. Ayrıca İran’ın diğer şehirlerine de sıçrayan 
gösterilere ABD, AB, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır destek verdi. Rusya, Türkiye, Katar ve Irak’tan 
ise yaşananların İran’ın iç sorunu olduğu ve dış müdahalenin kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar 
geldi. Bu kapsamda İran’da 2017 yılının son haftasında başlayan ve kapsamı ve yoğunluğu giderek aza-
lan halk hareketlerine yönelik tespitlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

1. İran’da benzer sokak gösterileri daha önce de yaşanmıştır. 2003 yılında yaşanan gösterilerde üni-
versite öğrencileri sokaklara dökülmüş ve rejim karşıtı gösteriler yapılmıştır. Öğrencilerin temel tale-
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bi özgürlük ve demokrasi olarak ortaya çıkmıştır. Bu gösterilere İran Türkleri, Kürtler, Araplar ve Be-
luçlar da katılmıştır. Bu gösteriler başta ABD ve AB olmak üzere Batı tarafından da desteklenmiştir. Bu 
gösterilerde tam bir organizasyon yoktu ve kitlelere liderlik edebilecek bir figür de ortaya çıkmamıştır. 
2000’li yılların başlarındaki öğrenci hareketleri rejim tarafından çok sert bir şekilde bastırılmış ve bir-
çok İranlı yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır.

2. 2009 yılında tartışmalı seçim sonuçlarının ardından rejimin desteğini arkasına alan Mahmud Ah-
medinejad ikinci defa cumhurbaşkanı olmuş ve İran’da tekrar sokak hareketleri başlamıştır. “Oyum Ne-
rede?” sloganı ile özdeşleşen rejim karşıtı gösterilere başta ABD ve AB olmak üzere Batı destek vermiş-
tir. Batı medyası bu gösterileri günlerce canlı yayın olarak televizyonlara yansıtmış ve sosyal medya bu 
gösterilerin yönlendirilmesinde etkin bir şekilde kullanılmıştır. Gösterilere liderlik eden isimler ise Mir 
Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi olmuştur. Bu gösteriler de çok sert bir şekilde bastırılmıştır. Musa-
vi ve Kerrubi ev hapsine alınmış, göstericilerin bir kısmı yurt dışına kaçmış, kalanlar ise ağır cezalara 
çarptırılmıştır.

3. İran’da geçtiğimiz dönemlerde yaşanan bu sokak hareketleri reformistler (rejim karşıtları) ve mu-
hafazakârlar (rejim taraftarları) arasındaki rekabetten kaynaklanmış ve rejim güçleri tarafından bu tür 
gösteriler çok sert bir şekilde bastırılmıştır.

4. 2017 yılının son haftasında başlayan ve hâlen devam etmekte olan gösteriler ise geçmişte İran’da 
yaşanan gösterilerden farklılık arz etmektedir. Her şeyden önce bu gösteriler ekonomik sıkıntı çeken 
halk kitleleri tarafından başlatılmıştır. Göstericilerin hedefinde rejim değil Hasan Ruhani yönetimi bu-
lunmaktadır.

5. Hasan Ruhani 2013 yılında ilk defa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ülkesini ambargolardan kur-
taracağı ve uluslararası topluma açacağı sözünü vermiştir. Bu kapsamda P5+1 ülkeleri ile nükleer anlaş-
mayı imzalamış ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren İran’a uygulanan ambargo tedricen kalkmaya baş-
lamıştır. Bu gelişme İran halkında büyük bir umut ve beklenti yaratmıştır. Hasan Ruhani’nin bu başarısı 
onu 2017 yılında reformistlerin adayı olarak tekrar iktidara taşımıştır.

6. Fakat ABD’de Trump’ın iktidara gelmesi ve nükleer anlaşmayı askıya alması ile durum biraz 
farklılaşmıştır. Trump yönetimi İran’ı 2017 yılında açıkladığı ulusal güvenlik strateji belgesinde tek-
rar düşman ülke ilan etmiştir. Trump’ın iktidara gelişi ile birlikte Obama döneminde geliştirilen İran’ın 
uluslararası topluma entegrasyonu projesi başarısızlığa uğramıştır. Bu durum muhafazakârların elini 
güçlendirirken, reformistlerin elini zayıflatmıştır. Ambargolardan tam anlamıyla kurtulamayan İran eko-
nomisi daha da kötüleşmiştir. Ağırlaşan ekonomik şartlar İran halkında huzursuzluk yaratmıştır.

7. Başlangıçtan bu yana hem nükleer anlaşmaya hem de Ruhani yönetimine karşı olan Devrim Reh-
beri Hamanei, Ruhani yönetimini iktidardan uzaklaştırmak için bu durumu değerlendirmiştir. Öncelik-
le ekonomik şartlardan rahatsız olan İranlılar kontrollü bir şekilde Meşhed ve Kum kentlerinde harekete 
geçirilmiştir. 28 Aralık 2017 tarihinde Meşhed ve Kum kentlerinde başlayan gösteriler tamamıyla re-
jim kontrolünde, ekonomik gerekçelerle ve Ruhani yönetimine karşı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.

8. Bilindiği üzere Meşhed ve Kum kentleri rejim için çok önemli merkezlerdir ve bu iki şehirde İran 
rejiminin sıkı bir kontrolü söz konusudur. Bu iki kentte İran istihbaratı ve onun kontrolünü elinde bu-
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lunduran Devrim Muhafızlarının haberi olmadan bir gösterinin yapılması mümkün değildir. Kısacası 28 
Aralık 2017 tarihinde Meşhed ve Kum kentlerinde başlayan ve diğer İran şehirlerine de yayılan gösteri-
lerde amaç Hasan Ruhani yönetiminin devrilmesidir.

9. Hasan Ruhani yönetimi rejim güçleri tarafından nükleer anlaşma nedeniyle ABD ile iş birliği yap-
makla suçlanmaktadır. Hasan Ruhani’nin vadettiği ekonomik kalkınma da Trump’ın iktidara gelmesi ile 
gerçekleştirilememiş ve İran uluslararası topluma entegre olamamıştır. Bunun yarattığı ekonomik sıkın-
tıların sorumlusu olarak Ruhani yönetimi gösterilmiştir. Kısacası bu gösteriler rejim güçleri ile Ruhani 
yönetiminin bir hesaplaşması şeklinde ortaya çıkmıştır.

10. Fakat sonrasında gösterilerin mahiyeti değişmiştir. Gösteriler özellikle Fars nüfusun yaşadığı şe-
hirlere yayılmış ve rejim karşıtı bir hâl almaya başlamıştır. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’dan gösteri-
lere destek açıklamaları gelmiştir. Bunun üzerine dış müdahale konusunda hassas olan İran halkı göste-
rilere olan desteğini çekmiş ve gösteriler başta Tahran olmak üzere cılız katılımların olduğu bir eylem 
niteliğine dönüşmüştür.

11. ABD’nin ve diğer ülkelerin bu açıklamaları olmasa belki de söz konusu gösteriler farklı bir şekil-
de devam edebilirdi. Açıkçası dış güçlerin bu müdahalesi rejim güçlerinin de elini rahatlatmış oldu. Söz 
konusu gösterilerin ABD ve İsrail tarafından organize edildiği söylemini kullanan rejim güçleri göste-
rilerin marjinalleşmesini sağladı.

12. Bugüne kadar söz konusu gösterilere bütün tahriklere rağmen İran Türkleri iştirak etmemiştir. 
İran Türkleri 27 Aralık 2017 tarihinde başlayan ve kapsamı ve içeriği gün geçtikçe farklılaşan gösterile-
rin İran içerisinde bir iç hesaplaşma (Ruhani yönetimi-Rejim Güçleri) olduğunu kavramıştır.

13. Rejimin İran İstihbaratını ve Devrim Muhafızlarını sahada kullanarak başlattığı ve kontrol ettiği 
bu halk hareketini yanlış okuyan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan İran Türklerinin, İran Kürtlerinin, İran 
Araplarının ve İran Beluçlarının bu gösterilere iştirak etmelerini istemekte ve bu toplumları bu yönde 
tahrik etmektedir. İran’da yaşanan gelişmelerin İran’daki etnik grupların bir davası olmadığı en iyi bu 
gruplar tarafından görülmektedir.

14. İran’ın istikrarsızlaşması başta Türkiye olmak üzere diğer bölge ülkelerini de etkileyecektir. Bu 
nedenle İran’ın istikrarının korunması ülkemizin millî menfaatleri açısından elzem bir konudur.

15. İran’da yaşayan Türklerin haklarının ve varlıklarının korunması İran’ın toprak bütünlüğü içeri-
sinde olmalıdır. İranlı Türkler demokratik yollarla İran yönetimine büyük ortak olarak katılmanın yolla-
rını aramalıdır. İran’ın demokratikleşmesi bu noktada bizim için önemlidir. Bunun dışında İran Türkleri 
ABD, AB, İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin tahriklerine kapılıp bağımsızlık söylemini kullanma-
malıdır. Kanaatimizce İran konusundaki en büyük tehlike İran Türklerinin Batı tarafından İran içerisin-
deki çatışmanın tarafı hâline getirilmesidir. Bu konuda hassas davranılması Türkiye’nin millî menfaat-
leri ve bölgesel barışısın tesisi ve idamesi açısından büyük önem arz etmektedir. İran ile ilgili yaşanan 
son gelişmeleri göz önünde bulundurarak, İran Türkleri konusunu daha da detaylandırmanın uygun ola-
cağını değerlendiriyoruz.
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6. İran Krizi ve İran Türkleri

İran coğrafyasında son günlerde meydana gelen sosyal ve siyasi hareketlilik dünyanın dikkatini sa-
yısı 25 milyon civarında olan İran Türklerinin üzerine çekmektedir. İran iktidarına karşı nükleer güç el-
de etmemesi için mücadele veren ABD-İsrail ekseninin pratik bir mücadele olarak İran Türklerinin üze-
rinden hareket etme hesapları gün yüzüne çıkmaktadır.

Irak’ın işgali sürecinde o coğrafyada kendilerine yardımcı kuvvet olarak Irak Kürtlerini değerlendi-
ren ABD, İran’a karşı verdiği mücadelede İran Türklerini devreye sokmaya çalışması üzerinde iyi dü-
şünmek gerekir. Irak’taki Kürtlerin geldiği son nokta ve Suriye’de mücadele eden Özgür Suriye Ordusu 
modeli ABD’nin ortaya koyduğu iki mücadele biçimidir.

Bu model İran Türklerine de uyarlanmaya çalışılarak İran’ın içerden çökertilmesi böylece ABD’nin 
İran’a karşı yapacağı olası bir operasyonda İran’ın direncinin kırılacağı beklentisi söz konusudur. Irak 
modelinde Kürtler yerli iş birlikçi konumuna düşmüş, bugün ABD Irak’tan çekilme sürecini yaşarken 
Kürtler Şii Arapların boy hedefi hâline gelmiştir. Her ne kadar Türkiye’de bir Kürt devleti kuruluyor en-
dişesi ortaya çıksa da bölgede böyle bir oluşumun yaşamayacağı, hatta Türkiye’nin desteği ile bu mode-
lin şu an ayakta durduğu gerçeğini görmek gerekir.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) modeli henüz neticelenmemiş bir mücadele içerisinde olmakla beraber 
bu hareketi oluşturan yapıların bazıları halk nezdinde bir karşılıkları olmayan profesyonel terör grupla-
rı olarak mücadele etmektedir. Bu mücadelenin neticesinde kimin başarı elde edeceği, hangi halkın ba-
ğımsız olacağı belli değildir. Başarı elde edemeyen bu iki model İran Türklerine dayatılmaya çalışıl-
maktadır. Türk milliyetçileri Irak’ta Kürtlere iş birlikçi gözüyle, Suriye’de mücadele eden Özgür Suriye 
Ordusu’na ise taşeron gözüyle bakarken İran’da Türkler, onlara dayatılan bu iki modelden birini seç-
mek zorunda bırakılmaktadır. ÖSO’nun metodunu İran’da uygulamak isteyenlerin görmesi gereken en 
önemli nokta Türk milliyetçiliği tarihinde silahlı mücadelenin Türklere hiçbir hak kazanımı vermediği 
gerçeğidir. Bununla birlikte ABD’nin Suriye’de PKK/PYD/YPG terör örgütü ile iş birliği yapması da 
ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur.

Irak’taki iş birlikçi Kürt hareketi de medeniyet ve imparatorluk kurmuş bir millete yakışmayacak sı-
radan bir hareket olduğundan bu örnek de İran Türklerinin mücadelesine emsal olamaz. İran’daki Türk-
lere model dayatmaya çalışmak bölgeyi bilmemekten kaynaklanmaktadır. İran Türkleri 1924 yılına ka-
dar İran’da iktidardaydı ve Pehlevi sülalesi ile iktidara Farslar geçmişti. Yani İran Türkleri ne Irak’taki 
Kürtlere ne de Suriye’deki halk çoğunluğunu elinde bulunduran Sünni Araplara benzemektedir. Suri-
ye’nin ve Irak’ın tarihi incelendiğinde bu gerçek daha iyi anlaşılmaktadır. Dolayısıyla İran Türklerinin 
tarihî arka planı müthiş bir birikime sahiptir.

Onun için İran Türklerinin geleceği İran’da demokratik sistemin daha aktif bir şekilde hayata geç-
mesiyle orantılıdır. Bulgaristan’da yaşayan Türkler bundan 25 yıl önce vatanlarını terk etmek zorunda 
bırakılırken verilen demokratik mücadeleler neticesinde vatanlarından sürgün edilenlerin daha sonra ik-
tidara ortak oldukları örneği İran Türklerinin kabul edebileceği en güzel örnektir. İran’a yapılacak ola-
sı bir operasyonda iş birlikçi olmak İran Türklerini tarihten siler ve bir daha Şah İsmail geleneği varlık 
bulamaz.
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Türkler kendi aralarında tatlı bir rekabet geliştirir ve medeniyet sürecini başlatır. Eğer İran Türkleri 
iş birlikçi konuma itilirse bu rekabet ortadan kalkar ve hem İran Türkleri yok olur hem de Türk rekabeti 
ortadan kalkacağından Türk medeniyetinin geleceği kararır. İran Türklerinin ve Türk dünyasının mede-
niyet savaşının kaderi İran Türklerinin İran’da vereceği demokratik mücadelededir.

İran eninde sonunda demokratik düzene geçecek ve Türkler 1924 öncesine döneceklerdir. Bu İran’da 
yaşayan başta Farslar olmak üzere tüm halklar için bir çıkış yoludur. İran Türklerinin İran’da verdiği 
mücadele kültürel hakların demokratik sistem içerisinde daha aktif olarak kullanılmasına dönük bir mü-
cadeledir. Buna rağmen İran iktidarı ABD-İsrail cephesinin psikolojik operasyonlarına aldanarak İran 
Türklerine baskı yapmaya başlaması kabul edilebilir bir gelişme değildir. İran iktidarı geleceğini düşü-
nüyorsa İran Türklerinin tüm demokratik taleplerini yerine getirmek zorundadır.

ABD-İsrail ekseninin tertiplediği psikolojik harekât operasyonlarına aldanarak Türkleri yok sayma-
ya çalışması İran iktidarını kaosa sürükleyecek ve bu kaos ne Türklere ne de İran Fars rejimine bir fay-
da sağlayacaktır. İran Türkleri de ABD-İsrail eksenli psikolojik harekâtlara alet olmadan İran’da vermiş 
olduğu mücadeleyi devam ettirmeli ve İran’ın bölünmesine değil bütününe talip olmalıdır.

Zira İran’ın bölünmesi nereden başlar nerede biter bunu şimdiden kestirmek mümkün değildir. Ne 
İran’ın baskıcı iktidarı ne de İran’a operasyon yapmak isteyen güçler tarafından tek bir Türk’ün bile za-
rar görmemesi ancak demokratik mücadele ile olur.

ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesi ile birlikte İran konusu uluslararası sistemin gündemin-
de ilk sırada yer almaya başlamıştır. İran konusu gündeme gelince ülkemiz açısından bu konuda üretile-
cek politika ve stratejiler de tekrar masaya yatırılmıştır. İran Türkiye’nin doğu komşusudur ve iki ülke 
arasında ekonomiden dış politikaya, enerjiden kültüre kadar uzanan çok kapsamlı bir ilişki mevcuttur. 
Bununla birlikte İran’da yaşayan 25 milyon Türk soydaşımız da bizim için önemlidir. İran konusu ele 
alınırken konu bu iki açıdan ele alınmalı ve İran Türklerinin varlığının korunması için yukarıda açıkla-
dığımız hassasiyetlere dikkat edilmelidir. Şimdi İran konusunda son yaşanan gelişmeleri ortaya koyarak 
nelerle karşılaşabileceğimizi değerlendirelim.

7. Sonuç ve Değerlendirme: İran’ın Zamanı Geldi mi?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster’ın görevi-
ne Mart ayında son verdi. McMaster’ın yerine ABD’nin eski BM Daimî Temsilcisi Bolton atandı. 13 
Mart’ta ABD Dışişleri Bakanı’nın değiştirilmesinin ardından bu değişim “İran’ın Zamanı mı Geldi?” 
sorularına neden oldu. Bununla birlikte Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı zaten son 
derece istikrarsız olan Orta Doğu coğrafyasını daha da istikrarsız hâle getirdi. ABD ve müttefiklerinin 
İran’a müdahale edip etmeyecekleri konusu son günlerin en popüler tartışma konusu olarak belirdi. Bu 
tartışmanın ana teması ise bu müdahalenin doğrudan askerî bir müdahale şeklinde mi yoksa farklı yön-
temler uygulanarak mı yapılacağı üzerinde odaklandı.

ABD’de John Bolton, Trump tarafından yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı. Ulusal Gü-
venlik Danışmanlığı makamı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politikasını şekillendiren önemli bir ma-
kamdır. Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017’de oturan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael 
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Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak “yalan söylediği” gerekçesiyle 13 Şubat 2017’de görevinden 
istifa etmiş yerine Korgeneral McMaster getirilmiştir. McMaster göreve getirilirken seçenekler arasında 
John Bolton da vardı. Fakat Trump tercihini McMaster yönünde kullandı. McMaster Başkan ile uyum 
içerisinde çalışmış bir korgeneraldir. McMaster bu yaz ordudaki görevinden de ayrılacağını ve emekli 
olacağını açıkladı. Bu değişimin altında yatan neden McMaster ile yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 
arasında var olduğu iddia edilen kişisel sorunlardır. Pompeo görevi Nisan ayının başında devraldı. Mc-
Master da görevi 9 Nisan’da devretti ve böylece ABD ulusal güvenlik ve dış politikasını şekillendiren 
pozisyonlarda değişimler tamamlanmış oldu. Yeni Dışişleri Bakanı, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı ve 
yeni CIA Başkanlarının profillerine bakıldığında hepsinin Cumhuriyetçiler arasında yer aldığı ve şahin 
bir tutum takındıkları görülmektedir. Yine bu isimlerin uluslararası petrol ve silah şirketleri ile olan doğ-
rudan ve dolaylı bağlantıları bilinen bir gerçektir. Trump’ın yeni ekibi İran’a müdahaleyi ön plana alan 
bir bakış açısına sahiptir. Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını da bu görev değişikliklerinden 
sonra vermesi de tesadüf değildir.

Suriye’de belirli bir kazanım elde eden ABD’nin bundan sonraki hedefinin İran olması muhtemel bir 
senaryodur. ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını göz önüne aldığımızda böyle bir müdahalenin olma-
sı kaçınılmazdır. Orta Doğu’da İsrail varlığının korunması, Rusya’nın Orta Doğu’da sınırlandırılması, 
ekonomik olarak bölgeye girmeye çalışan Çin’in (Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında) kontrol altı-
na alınması ve Orta Doğu petrol ve doğal gazının uluslararası piyasalara istikrarlı bir şekilde taşınması 
ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarları açısından son derece önemli jeopolitik konular olarak karşımıza çık-
maktadır. Enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara serbest piyasa koşullarında, istikrarlı ve güven-
li bir şekilde ulaştırılması meselesi ve petrolün varil fiyatının 70 dolar seviyelerinde kalması ABD açı-
sından kritik bir konudur.

ABD’nin İran’a yönelik olası bir müdahalesini doğrudan askerî bir müdahale olarak beklemek ger-
çekçi olmayabilir. İran hava sahasının dış uçuşlara kapatılması, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na 
İran aleyhine abluka uygulanması, Nükleer Anlaşma sonrası hafifletilen ekonomik yaptırımların arttırıl-
ması ve sınırlı fakat stratejik hedeflere yönelik saldırlar yapılması ihtimal dâhilindedir. ABD’nin hede-
fi yapılacak bu tür bir müdahale ile İran’da bir iç karışıklık çıkarmak ve İran rejimini değiştirmektir. Bu 
girişim Büyük Orta Doğu ya da Genişletilmiş Orta Doğu Projesi olarak sunulan ve Arap Baharı süreci 
ile sahada kendine uygulama alanı bulan merkezi coğrafyada karışıklık yaratmak, bu coğrafyadaki ülke-
leri bölmek ve ABD yanlısı rejimleri iş başına getirmek stratejisinin bir parçasıdır.

ABD ya da İsrail tarafından İran’ın stratejik hedeflerine yönelik saldırının ilk hedefi Harg Adası’n-
daki petrol tesisleri olabilir. İran ihraç ettiği petrolün %85’ini buradan çıkarmaktadır. Petrol gelirleri 
ise İran bütçesinin %65’ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla Harg Adası’ndaki petrol tesisleri askerî açıdan 
stratejik niteliktedir. Bu stratejik hedefe yapılacak saldırı İran’ın sadece nükleer programının değil aynı 
zamanda rejiminin de sonunu getirebilir. Fakat böyle bir saldırının bedeli uluslararası ekonomik siste-
mi kısa süreli fakat etkili bir kriz ile karşı karşıya bırakabilir. Hâlihazırda 75 dolar civarlarında seyreden 
petrolün varil fiyatı 150 dolarlara kadar çıkabilir. Bu noktada uluslararası piyasa ciddi şekilde etkilenir. 
ABD, AB, Çin, Japonya ve Hindistan gibi dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ekonomiler bu tür 
bir girişimin sonucunu rasyonel bir şekilde değerlendirmek durumundadır. Petrol ve doğal gaz fiyatla-
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rında yaşanacak bir artış 2003 Irak Krizi’nde de olduğu gibi en çok Rusya’yı olumlu yönde etkileyecek-
tir. Enerjiden elde ettiği gelirleri arttıran Putin’in manevra alanı daha da genişleyecektir.

ABD İran’a yapacağı askerî ya da diğer müdahaleler öncesi bölgeyi de şekillendirmiştir. Irak ve Af-
ganistan’a yerleştirmiş olduğu askerî varlığı ile İran’ı iki taraftan kuşatmış durumdadır. Körfez’de Ka-
tar’da konuşlu Merkezi Kuvvetler Komutanlığının imkân ve kabiliyetleri dünya ordularının tamamını 
geride bırakacak niteliktedir ve Orta Doğu’daki bütün operasyonların planlama ve icra merkezi konum-
dadır. ABD Suriye’de Fırat’ın doğusunda önemli bir askerî kazanım da elde etmiş ve bu kazanımı pekiş-
tirmiştir. ABD Fırat’ın doğusuna 4-5 bin tır dolusu olduğu istihbarat raporlarında geçen silah, teçhizat, 
malzeme ve araç-gereç yığmıştır. Sayıları 50 bine varan PKK/PYD/YPG terörist unsurlarını silahlandı-
ran ABD bu terörist unsurları da kontrol altına almıştır. ABD ayrıca bölgede bulunan müttefikleri arasın-
daki safları da sıklaştırmış durumdadır. Suudi Arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn ve İsrail arasında önemli 
temaslar ve iş birlikleri de yapılmaktadır. Bu iş birliğin lideri ABD’nin hedefi ise İran’dır. Körfez’de Su-
udi Arabistan’ın İran ile olan rekabeti açık bir şekilde görülmektedir. Suudi Arabistan’da Prens Salman 
hem içeride hem de dışarıda Washington’un en önemli müttefiki olarak etkin bir şekilde çalışmaktadır.

ABD’nin Orta Doğu stratejisinde İsrail’in varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması önemli 
bir parametredir ve İsrail ABD’nin gerçek bir stratejik müttefikidir. Bunun dışında ABD Orta Doğu’da 
dört önemli Müslüman ülkenin en az 3’ü ile ilişkilerini iyi tutarak Orta Doğu stratejisini uygulamayı 
tercih etmiştir ve devam ettirmek istemektedir. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve İran’dır. 
ABD’nin şimdiki hedefi İran’dır. İran’da ABD taraftarı bir rejimin iktidara geçmesi için ABD askerî ve 
askerî olmayan bütün seçeneklerin masada olduğu bir strateji hazırlığı içindedir. Hâlihazırda Suudi Ara-
bistan ve Mısır ABD’nin kontrolünde bulunmaktadır. Türkiye ise NATO müttefiki olsa da hem PKK/
PYD/YPG ile olan iş birliği hem de 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ’ye verilen destekten ötü-
rü ABD’ye güven duymamaktadır. ABD Türkiye’yi kaybetmek istememektedir. ABD Türkiye’yi kay-
bederse Rusya’nın yanında yer alacağını düşünmekte ve bu durum da ABD’nin Orta Doğu çıkarlarına 
aykırı görünmektedir. Rahip Brunson krizine rağmen Türkiye ile ABD arasında hâlihazırda devam et-
mekte olan diplomatik temaslar ve müzakereler ABD’nin Türkiye’nin kaygılarını giderme ve Türkiye’yi 
yeniden kazanma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda nasıl bir sonucun çıkacağı ise iki ül-
ke arasında bulunan ve yukarıda ifade ettiğimiz sorunların çözümüne bağlı kalacaktır. Türkiye’nin haklı 
olduğu bu konularda bu zamana kadar devam ettirdiği ilkeli tutumunu bundan sonra da devam ettirme-
sinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

ABD’nin hem askerî açıdan hem de diplomatik açıdan İran’a yönelik olarak aldığı bu tedbirlerin ya-
nında İran’ın iç işlerini karıştırma noktasında CIA’nin de önemli operasyonlar yaptığını görmekteyiz. 
İran’da bir iç karışıklık çıkarma yönünde girişimler özelikle 2017 yılının sonları ile 2018 yılının başla-
rında artmış görünmektedir. Özellikle ekonomik refah, özgürlükler ve demokrasi taleplerinin dile ge-
tirildiği gösteriler İran’da devreye sokulabilir. Bu tür talepler uluslararası basında yapılan algı operas-
yonları ile şekillendirilebilir. Bu yolla hem İran hem de uluslararası kamuoyu şekillendirilebilir. CIA’in 
MOSSAD ve MI6 ile birlikte bu tür operasyonları özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Irak, Yemen, 
Libya, Tunus ve Mısır’da yaptığını bilinmektedir. Bunun en son örneği ise Suriye’de yaşandı ve Suri-
ye’nin durumu ortadadır. Türkiye’ye de CIA’in bu tür müdahaleleri açıkça görülmektedir. İran’da çok 
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ciddi ekonomik sıkıntıların olduğu, demokrasi ve özgürlükler noktasında problemlerin varlığı bir ger-
çek ama ülkelerin iç işlerine karışmak hiçbir ülkenin görevi değildir. Bu tür müdahalelerin sonucu Irak 
ve Suriye’de yaşanan krizler ülkemizi ciddi şekilde etkilemiştir. Başta mülteci sorunu olmak üzere siya-
si, askerî ve ekonomik olarak bu krizlerin bedelini Türkiye çok ağır bir şekilde ödedi ve ödemeye de de-
vam etmektedir. İran’a yapılacak olası bir müdahaleyi de bu noktadan okumanın önemli olduğunu de-
ğerlendiriyoruz.

CIA, İran içerisinde özellikle etnik grupları kullanarak bir iç karışıklık da çıkarabilir ve bunun için 
büyük bir çaba harcadığı görülmektedir. Bu noktada İran içerisinde yaşayan ve sayıları 25 milyon civa-
rında olduğu ifade edilen İran Türklerinin CIA’in bu manipülasyonuna kapılmaması önem taşımakta-
dır. İran içerisinde yaşanacak bir kargaşada İran Türkleri çatışmanın tarafı olmadan kendi pozisyonları-
nı korumalı ve bu durumdan zarar görmemelidirler. Sonuçta oluşacak durumda Tahran yönetiminde İran 
Türklerinin etkinliğinin artması önemli bir stratejik hedef olarak belirlenmelidir. Bilindiği üzere 1925 
yılına kadar yaklaşık bin yıl boyunca İran’da Türk kökenli hanedanlıklar yönetimde bulunmuştur. Bu 
konu ciddi bir şekilde tartışılmalı ve müzakere edilmelidir. Çeşitli fikir ve düşünceler değerli olmak bir-
likte bizim derdimiz ülkemizin bekası ve İran Türklerinin korunmasıdır. İran konusu şüphesiz önümüz-
deki günlerin en popüler konusu olacaktır.
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Abstract
Blessed with an unparallel geographical location, Pakistan enjoys a key position in the Belt and Road Initiative 
(BRI). Offering China the shortest land access to Indian Ocean, Pakistan not only connects the Asian giant with the 
world but also provides it with much needed strategic depth. With Pakistan on board, China no longer has to wor-
ry about its encirclement or the blockage of Malacca Straits. On the other hand, China Pakistan Economic Corridor 
(CPEC) is a series of projects that allows both countries to lay a solid foundation for future cooperation. Being one 
of the six corridors of BRI, CPEC is the only route that connects with the Maritime Silk Road. As a result, the im-
portance of Pakistan magnifies for the success of BRI both on regional and global front. The paper looks into de-
tail how the CPEC is changing the course of action for Pakistan and how it is the lynchpin for the success of BRI. 
Moreover, the paper will also analyze how Pakistan will connect the rest of the world with China and how a peace-
ful Pakistan is beneficial for everyone. 
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Introduction 

On the 14th of August 1947, Pakistan emerged as a new state after the British decided to leave South 
Asia 33. The newly established state was blessed with immense resources that needed to be explored. To-
day after 71 years of independence, Pakistan is in the center stage of world politics and continues to en-
joy the limelight due to its geo-strategic location. 

Located in South Asia, Pakistan neighbors four countries; India, China, Afghanistan and Iran. Apart 
from that Pakistan is connected to the Indian Ocean with a coast line of almost 1100 kilometers. What 
makes it an important littoral state of the Indian Ocean is its close proximity to one of the most busy 
sea routes in the world 34. This adds to the geo strategic importance of the country and has kept it in the 
limelight for decades. 

However, Pakistan has been home to a number of conflicts and as a result it has suffered heavily from 
the menace of terrorism. The rise of terrorism has multiple factors but it still hasn’t broken the resilient 
nation. Standing up to the challenge, Pakistan has effectively overcome terrorism. Now the nation is on 
a path to development and stability. Pakistan is teaming up with international regional powers like Chi-
na and Turkey to accelerate its road to prosperity.

The mega initiative of Belt and Road Initiative (BRI) was announced by the Chinese President Xi 
Jinping in 2015 35. Initially the project was supposed to interconnect 60 countries at an estimated cost of 
$ 5 trillion and the Chinese called it the project of century. However, by 2018 10 more countries have 
joined the project and the Chinese have agreed to invest $113 billion more into the project 36. The China 
Pakistan Economic Corridor commonly known as CPEC is an integral part of this project. It is the on-
ly corridor among the proposed six that is bilateral in nature. This is why Pakistan is a key stakeholder 
in the Belt and Road Initiative. 

This paper looks into detail, why Pakistan is a key country to this project and how the success of 
CPEC would ensure the success of Belt and Road Initiative. The paper also dwells into the strategic im-
portance of CPEC and how it would play a part in the politics of the Indian Ocean Rim. 

The China Pakistan Economic Corridor 

Pakistan in 2015 was badly tattered by the ongoing war against terrorism. The country was effective-
ly engaged in a two front war where it was dealing with internal menace of terrorism and the terrorism 
that was taking place from across the border. In this situation the number of terrorist incidents peaked to 
1571 and a political turmoil was further derailing the country 37. In this situation, China stepped up and 
announced the China Pakistan Economic Corridor.

The China Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a reflection of the relationship between the coun-

33 Ziring, Lawrence. Pakistan in the twentieth century: A political history. Karachi: Oxford University Press, 1997.
34 Humayun, Asaf, and Naghmana Zafar. “Pakistan’s ‘Blue Economy’: Potential and Prospects.” Policy Perspectives: The Journal of the Institute of Policy Studies 11, 

no. 1 (2014): 57-76.
35 Huang, Yiping. “Understanding China’s Belt & Road initiative: motivation, framework and assessment.” China Economic Review 40 (2016): 314-321.
36 Huang, Zheping. “Your guide to understanding OBOR, China’s new Silk Road plan” Quartz (2017) https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-

understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/ 
37 Johnston, Patrick B., and Anoop K. Sarbahi. “The impact of US drone strikes on terrorism in Pakistan.” International Studies Quarterly 60, no. 2 (2016): 203-219.

https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/
https://qz.com/983460/obor-an-extremely-simple-guide-to-understanding-chinas-one-belt-one-road-forum-for-its-new-silk-road/
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tries and the vision they share for economic growth and stability. It is one of the six corridors that have 
been announced under the banner of BRI and also the only one that is between the two countries. CPEC 
connects Gwadar, a deep sea port in Balochistan, with China and allows it a much shorter route to In-
dian Ocean 1. This is probably one of the reasons why the project has seen unmatched speed regarding 
its completion. It is being developed at a pace that supersedes the other corridors. The rationale behind 
CPEC is to connect Central and Western China with the rest of the world. Their current outlet is too long 
and poses challenges in the Indian Ocean region from international powers. Pakistan on the other hand 
offers a shorter, cheaper and safer route to China and helps it to avoid the straits of Malacca. 

Pakistan enjoys a very special place in BRI because it also connects CPEC with the maritime corri-
dor. On the other hand, all the other corridors are land corridors passing through a number of countries. 
CPEC on the other hand has only two countries i.e. China and Pakistan 2. 

CPEC is a systematic project is being done in phases. The first phase or the early harvest phase was 
to eliminate the energy crunch in the country. $34 billion are allocated to the energy sector only 3. The 
early harvest plans included energy generation power plants, infrastructure and Gwadar port. Presently 
the energy plants are almost completed, infrastructure is 70 to 80% complete and Gwadar port has been 
opened for test runs 4.

In the second phase, 9 industrial zones would be created and Gwadar port would be the outlet for 
these industrial zones. Then there are the long term plans which include agriculture, tourism and further 
infrastructure connectivity 5. This makes CPEC the flagship project of BRI. If CPEC fails then all the 
other corridors would also be at stake because this would question the Chinese model of development. 

It should be noted here that the project is financed in three different ways. Number one is the foreign 
direct investment by Chinese companies. Some of this is done in partnership with Pakistani companies 
as joint ventures. The second source is through loans provided by the Chinese government 6. All these 
loans are on soft terms and on preferential terms. An example of loan financing is the Orange Line Met-
ro Train that has received a lot of criticism from Pakistani researchers. The third form is grants that are 
extended by the Chinese government. Most of the grants are allocated for the early harvest programs to 
make the corridor functional. 

Terms of Loans 

Due to the previous trends, it is being argued that the CPEC is another debt trap by the Chinese and 
eventually they will take over a key resource in Pakistan. However, the Pakistani’s and Chinese are of 
a different view. They state that the loan offered to Pakistan is preferential and has soft terms. One such 
term is that the debt servicing won’t start till they project is functional for at least three years. This of-

1  Huang, Yiping. “Understanding China’s Belt & Road initiative: motivation, framework and assessment.” China Economic Review 40 (2016): 314-321.
2 Ibid.
3 Abid, Massarrat, and Ayesha Ashfaq. “CPEC: Challenges and opportunities for Pakistan.” Journal of Pakistan Vision 16, no. 2 (2015): 142-169.
4 Lim, Alvin Cheng-Hin. “The Moving Border of the China-Pakistan Economic Corridor.” Geopolitics (2017): 1-16.
5 Malik, Ahmad Rashid. “Pakistan: The Next Asian Tiger.” The Diplomat (2017).
6 Chaudhri, Taimur. “The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).” PhD diss., The Ohio State University, 2017.
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fers a much needed cushion to the Pakistani economy as it won’t have to immediately pay the interest 
and principle amount. Also these loans carry a small interest rate and the debt servicing won’t push Pa-
kistan against the wall 7. At the same time some of the Built Operate and Transfer Model. This way the 
Chinese companies which are investing in the country will eventually hand over the project to Pakistani 
government. The famous Gwadar port is also developed under this agreement and at the same time, Pa-
kistan will also be entitled to revenue sharing in these projects. 

The Concerns 

It is clear that CPEC is a need of both the countries. Therefore, both the countries would like this pro-
ject to be a success. However, there are certain ambiguities in the CPEC projects and on top of that there 
have been certain cases where the Chinese investments have proven to be disastrous for the home coun-
tries. In such scenario, there are a few valid concerns that need to be discusses. 

The first one is the Orange Line Metro Train built in Lahore as part of CPEC. Orange Line Metro 
Train is a mass transit project that runs within the provincial capital of Punjab and has a total length of 
27.1 kilometers. The project was initially formulated to be built on a partnership basis between the Pun-
jab government and the Chinese. However, it was fully built under the cover of CPEC due to a request 
by the Punjab government. This project was completed at a cost of $2 billion. 

There are serious concerns about the feasibility of the project. The metro train would run heavily on 
subsidies provided by the government. As a result it will remain a loss making unit throughout its run-
ning life. Due to this, it will remain an extra burden on the government and its debt servicing would al-
so be an issue. Moreover, the project has caused serious damage to the environment and it has contrib-
uted to the situation of air pollution in Lahore. 

The second concern is about the multiple coal fired plats being built across the country. One such 
plant is the Sahiwal coal power plant. Sahiwal is one of the most fertile lands of the Pakistan and erect-
ing a coal fired power plant is gross negligence. It will not only have negative impact on the environment 
but would also destroy the fertility of the soil. The Chinese company and the China Center of Excellence 
has argued that there won’t be a lot of damage to the environment as the plant uses a technology called 
“Super Critical”. This technology minimizes the carbon emission into the atmosphere. At the same time 
about 15,000 saplings have been planted to control the climate change and a further 15000 would be 
planted in due time. In addition the plant is running on imported coal from Australia. This is an addition-
al expense that adds to the final price of the electricity produced. 

The overall concerns in the nut shell are debt servicing of the projects and the lack of feasibility of 
the projects completed. As a result there is a lot of ambiguity and this is further fueled by Chinese cul-
ture of secrecy. 

7 Xie, Xiaoqing, Jiangfeng Li, Changqian Ma, Xia Yunjiao, Zhao Guowei, Preksha Shree Chhetri, and Mariam Ahmed. “Academic Session: Economic Dimensions 
of CPEC.” (2015).
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Why Pakistan is the Key Country? 

Despite the challenges and doubts in the CPEC, Pakistan remains one of the most important counties 
in BRI and regional connectivity. The country offers a route to China that is in line with the ancient Silk 
Route. Pakistan already offered China an access to the Indian Ocean from its Karachi Port but the exist-
ing infrastructure was not enough to cater to the massive movement of expected Chinese ships and car-
go. To ensure a smooth transit through Pakistan, Gwadar was selected. The port located in Baluchistan 
also provides an opportunity to inject much needed capital in a deprived province. This has resulted in 
infrastructure and job development. 

However, this is not the reason why Pakistan is the key country. Pakistan is a key country due to mul-
tiple factors that range from geo political to other regional linkages with West Asia. Pakistan is blessed 
with a unique geo strategic location. It is right in the middle of the most important sea route of the world. 
At the same time it also offers the shortest route to China to access warm waters. In addition to this, Pa-
kistan is also in close proximity to Central Asia, West Asia and a key state of South Asia. 

The geo strategic location of Pakistan has kept it in the bigger picture. In the late 70’s and 80’s it was 
the Afghan Jihad, prior to that it was cold war and now it is the war against terror. In short, in the sev-
enty years of its independence, Pakistan has been part of the international politics and global discourse. 
Pakistan cannot be bypassed or overlooked when global politics is being discussed or analyzed. 

 Pakistan has shared a special bond with the West Asian countries. It is the only Muslim country with 
nuclear capability and this adds to the amount of respect it gets from West Asia. As a result, Pakistan is 
taken seriously and at times it has played an important role in diffusing or containing West Asian con-
flicts. China would be highly interested in banking on the goodwill of Pakistan to make inroads into 
West Asia. The energy rich states of West Asia need to expand their investment in the region and this op-
portunity is provided through the Special Economic Zones developed under CPEC.

A high level delegation from Saudi Arabia has already visited Pakistan and expressed its interest in 
building an oil refinery in Pakistan. This would allow Saudi Arabia to not just export fuel to China but 
would also cater to the demands of Pakistan. At the same time Saudi Arabia would be in a position to 
export its refined product from outside its geographical borders. As Pakistan is maintaining a balanced 
approach in Middle East, by not being a party to the regional conflicts, it has also attracted Qatar to in-
vest in CPEC. 

At the end, despite the regional connectivity or economic cooperation, Pakistan is a test case for Chi-
nese that they will eventually sell to the world. The BRI project which is due to be completed by 2049 
will only be sellable when its premium corridor CPEC is a success. CPEC is being developed at a rap-
id pace so that the Chinese can sell it to the world and reinstate their goodwill that has been damaged. If 
due to multiple reasons CPEC fails, it will destroy the Chinese credibility and would become a big ques-
tion mark on the success of BRI. Chinese have already invested billions of dollars and billions more in 
human capital. At this time, when the stakes are too high, Chinese will ensure that CPEC is a success. 



158

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

This is a point that might also turn into a soft belly for China as it would not like to be held hostage to 
its own desires. 

Conclusion  

Pakistan and China share a time tested relationship. Chinese have helped Pakistan in almost all pos-
sible ways. The China Pakistan Economic Corridor which is part of the Belt and Road Initiative is a re-
flection of that friendship. Since Pakistan connects China with the rest of the world, through Gwadar, 
Karachi and Maritime Silk Road, its importance increases magnanimously. China Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) is one of the six corridors proposed in the Belt and Road Initiative (BRI). Currently, 
CPEC is being developed at an unprecedented rate. This Chinese are banking on the success of CPEC 
as it will cement its modus operandi and would send positive signals to the rest of the world. Chinese 
investment is the need of the hour for Pakistan and it would like to facilitate the Chinese. The mutually 
beneficial relationship of the two nuclear powers has not only drawn international criticism but a proper 
propaganda campaign has also been launched. The triumph of BRI is heavily dependent on the success 
of CPEC. Hence the Chinese will leave no stones unturned for its success. It is now up to Pakistan to fa-
cilitate Chinese and get on the road of development, international connectivity and prosperity. 
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Abstract 
At present, the Sino-Russian relations are the best in the history of relations between the two countries, the intera-
ction of these two countries in the international arena is one of the most important factors for ensuring stability in 
international affairs. Entering the Twenty-first century, despite the fact that the international situation is still diffi-
cult and the situation in the regions, as before unstable, the Sino-Russian relations continue to move forward, rea-
ching a higher level. Russia, as China’s largest neighbor and partner in comprehensive strategic cooperation, is an 
active supporter and an important participant in the construction of the “One Belt and One Road”, as well as a key 
partner in cooperation. Currently, the trend of positive development of Sino-Russian relations continues, but des-
pite the most positive development of political and economic relations, both sides are in no hurry to raise them to 
the rank of allies. 
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1. Introduction 

The World is currently experiencing a serious and deep changes, there is a profound impact of the 
international crisis, the global economy is recovering at a slow pace, the development is diversifying 
seriously governed by international investment patterns of trade and multilateral rules for trade and 
investment, hegemony and the policy forces continue to threaten humanity, to every state is facing 
serious problems of development. In such a situation, the country, relying on its own capabilities, will 
not be able to achieve prosperity, only through the integration of countries can contribute to the joint 
development and solution of human problems. The creation of a “One Belt, One Road” is a Chinese 
initiative and a Chinese version of the development of the world, which will be put forward to solve the 
world problems of mankind. 

The initiative “One Belt and One Road” is the union of two projects “economic belt of the Silk 

Road” and “Maritime Silk Road of the XXI century”, which borrows the history of the ancient Silk 
Road (abbreviated as “One Belt – One Road”, Belt and Road or One Belt, One Road) the Idea of the 
formation of the “economic belt of the Silk Road” was put forward by Chinese President XI Jinping 
and was first heard during his speech in Astana during his state visit to Kazakhstan in September 2013. 
The overall strategic goal is the stable development of the economy, prosperity and power of states. The 
Chinese leader stressed the need to “comprehensively strengthen practical cooperation” and convert 
the advantages of political dialogue, geographical proximity and economic complementarity into the 
advantages of cooperation, sustainable growth, creation of common interests on the basis of mutual 
benefit and common gain”. 

2. The Development of Sino-Russian Cooperation is For The Benefit of 
The Peoples of The Two Countries 

As China’s largest neighbouring country and an indispensable link in the process of promoting the 
Belt and Road Initiative, Russia responded to the initiative and expressed its intention to take an active 
part in its implementation. China and Russia have an ancient history of communication, according 
to historical records, in the middle of the XVII century, China and Russia have already established 
diplomatic relations, for more than three centuries, the relationship between China and Russia were 
stable. 

Sino-Russian relations are an old topic, but talk about them is often new. In history, the conflicts 
between China and Russia have been numerous; especially the borders of the conflict have always been 
the main state problem. For a long time, the two countries were in hostile relations, which was not in 
favour of the economic development, trade, culture, etc. of the two countries. The Union of Soviet 
Socialist Republics (USSR) was the first socialist state in the world to announce the establishment of 
new diplomatic relations with China. At the same time, China was in the period of socialist revolution, 
Chinese advanced intellectuals did not find the right revolutionary way, and the October Socialist 
Revolution, just gave a good experience. The USSR strongly supported China, which not only provided 
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material assistance to China, but also helped China to pass to independence and liberation1. The peoples 
of the two countries have established friendly contacts. The popularization of the studying the Russian 
language became widespread in China, which contributed to the strengthening of friendly relations 
among Nations close in spirit. These are important historical lessons for China and Russia: friendly 
relations contribute to the development of the two countries, hostile ones undermine the forces of 
Nations. 

Today, on the basis of friendly relations, stable Sino-Russian relations have become a classic example 
of interstate relations of a new type of modern era, as well as a stimulant of stability in the region and 
in the world. Sino-Russian relations are an important component of the modern system of international 
relations. The entire course of political processes, at least within Eurasia, will largely depend on how 
relations between China and Russia develop. 

China and Russia are friendly neighbours, reliable friends and important partners. Friendship 
between the peoples of the two countries has a long history. Russia is a world power, stretching 
across the continent Eurasia, the largest neighbouring state of China. As the largest neighbour, Russia 
supports the One Belt, One Road project and is actively involved in its implementation together with 
Chinese partners. After the signing of the agreement between Chinese President XI Jinping and Russian 
President Vladimir Putin on cooperation in the construction of the Silk Road Economic Belt and the 
Eurasian Economic Union, the countries managed to achieve new results in all areas of cooperation: 
energy, trade, investment, high technology, finance, infrastructure construction and agriculture, as a 
result of which the levels of modernization and technical initiative are continuously increasing. As a 
result, the basis of strategic trust between China and Russia is becoming stronger. The “One Belt, One 
Road” initiative contributed to the development of strategic cooperation between China and Russia in 
the following areas: 

First, the “One Belt, One Road” initiative has directed the relations between China and Russia to 
a new height. From cooperation and partnership to constructive partnership, and then from strategic 
interaction and partnership to comprehensive strategic interaction and partnership. Sino-Russian 
relations, having passed through various stages of development, gradually moved towards maturity 
and stability, becoming a classic example of relations between countries. The “One Belt, One Road” 
initiative was put forward in the process of continuous in-depth development of relations between 
China and Russia, improved the existing structure of these relations, led them to the fact that at the same 
time, taking into account all areas of development, they focused on political contacts, infrastructure 
connectivity, free trade, financial integration and relations between peoples. This has greatly enriched 
the content of bilateral relations and expanded opportunities for cooperation. 

Secondly, the “One Belt, One Road” initiative has provided new opportunities for the development 
of relations between China and Russia. In May 2015, the heads of state of China and the Russia signed 
a joint statement on cooperation to link the construction of “One Belt, One Road” and the Eurasian 
Economic Union (EAEU), from a strategic height and in the long term presented new plans for bilateral 
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practical cooperation between China and Russia within the “One Belt, One Road”. In May 2017, during 
his visit to China, Russian President Vladimir Putin took part in a high ̶ level forum on international 
cooperation within the framework of “One Belt, One Road”. Following the continuous deepening of 
cooperation on the interface, the high level of development of relations of comprehensive strategic 
cooperation and partnership between China and Russia gradually acquired a new look. The fact that 
Sino-Russian relations are going through the best period in history has already become apparent to the 
international community. 

Third, the Belt and Road initiative has helped to improve the quality and practical cooperation 
between China and Russia. More than three years have passed since the signing of the joint statement 
on cooperation on the conjugation of the construction of “One Belt, One Road” with the EAEU. 
The parties have achieved positive results in cooperation in such areas as economy, trade, energy, 
infrastructure, finance, aviation, space and humanitarian spheres, laid a solid foundation for deepening 
bilateral practical cooperation, promoting healthy and stable development of relations between the two 
countries2. 

2.1. Economic Sphere 

Economic relations are on the rise, currently the latest results of the Sino-Russian trade and economic 
cooperation are mainly manifested in the following three areas. 

First, trade volumes are increasing, the structure is improving, and actively developing cross-border 
e-Commerce is becoming an important form of trade. China – Russia bilateral trade is growing rapidly. 
According to the data published by the General Customs Administration of China, in 2017, the bilateral 
trade turnover reached 84.07 billion dollars, which is 20.8% more than in 2016. China for the eighth 
consecutive year retains the status of Russia’s largest trading partner. In the five months of 2018, 
bilateral trade amounted to $ 40.67 billion – 26.9% more than in the same period last year. In terms of 
growth rates, this figure is the highest among other major partners of China. 

The structure of China – Russia bilateral trade is constantly improving. In addition to stable trade 
in hydrocarbons, trade in Electromechanical and high-tech goods is supported by rapid double-digit 
growth. At the same time, trade in agricultural products is constantly increasing, in particular, food 
products have become a new point of growth in the Sino-Russian bilateral trade. For the entire 2017 
year, the volume of Chinese imports of Russian food products has already exceeded 3 billion dollars, 
which amounted to 11% of the total exports of Russian food products. China has become the largest 
importer of this type of Russian goods. 

Cross-border e-Commerce is developing, which is becoming a new driver of rapid growth in China 
– Russia bilateral trade. In 2016, the volume of e-Commerce between China and Russia amounted to 
2.3 billion dollars – 54% of the total volume of cross-border online trade in Russia. At the same time, 
the number of orders for Chinese goods by Russian Internet users has increased by 5 times. From 2013 
to 2016, the share of Russians’ purchases in Chinese online stores increased from 60 to more than 
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90% of the total volume of parcels imported to Russia. According to Yandex, in 2016 the number of 
goods ordered in China by Russian Internet users increased by 78% compared to 2015, the volume 
of consumption increased by 1.8 times. In addition, the number of Russian visitors to Chinese online 
stores increased by 38% 3. 

Secondly, the volume of Chinese investments in Russia is increasing, and financial cooperation is 
constantly deepening. China’s investment in Russia is growing significantly. Last year, Chinese direct 
investment in Russia reached 2.2 billion dollars, which is 72% more than in 2016. The amount of new 
construction contracts signed in Russia increased by 191.4%. Russia occupies a leading place in this 
indicator among the countries along the “One Belt and One Road”. According to research, in 2017, 
foreign investors invested in 238 projects in Russia. The number of projects in which the Chinese 
invest is growing rapidly: from nine in 2016 to 32 in 2017, China for the first time was in the lead in 
the number of direct investment projects. In particular, there is a large number of Chinese investment 
enterprises in the Far East of Russia, only in Primorsky Krai there are more than 600 companies with 
Chinese capital. China has already become the first source of investment for the Russian Far East. 

At the same time, the Sino-Russian cooperation in financing, insurance, securities, payment, 
and banking cards is being promoted. Banking cooperation is strengthening. To date, six Chinese 
banks ̶ Industrial and commercial Bank (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China, China 
Construction Bank, China Development Bank, The Export-Import Bank of China  ̶  have established 
their branches in Russia. The five largest state-owned banks of China together with Russian banks 
established correspondent relations. Enhanced cooperation in the financial sector has effectively 
stimulated bilateral trade and investment. 

Third, strategic projects are steadily moving forward, and the level of cooperation in the trade and 
economic sphere is constantly increasing. Major strategic projects are constantly deepening the level 
of cooperation between China and Russia in various spheres of trade and economy. In July 2017, the 
heads of the two countries reached important agreements to accelerate cooperation on major strategic 
projects in energy, nuclear energy, high-speed railways, aviation and space, infrastructure, and outlined 
the directions for the development of bilateral practical cooperation. The Sino-Russian wide-body long-
haul aircraft has already officially received the certificate and the name CR929, the development of 
the project entered the practical stage. According to the plan, the construction of a railway bridge 
between the Chinese city of Tongjiang in Heilongjiang province and the Russian Khabarovsk, as well 
as a road bridge between the cities of Heihe and Blagoveshchensk, is being promoted. International 
transport corridors of the Russian Federation are being built, in which China is involved: Primorye-1 
and Primorye-2. Cooperation within the framework of the Sino-Russian “Ice Silk Road” on the basis 
of the “Northern Fairway” is developing; the trade route passing in the basin of the Arctic ocean is 
gradually being built4. 
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2.2. Energy Sphere 

The main Chinese – Russian cooperation in the framework of the “One Belt, One Road” initiative 
is cooperation in the energy sector, which is an absolute condition to allow China and other countries 
along the “One Belt, One Road” to keep pace with domestic energy demand. As everyone knows, 
the market is a powerful engine of cooperation between the countries. Along the “One Belt, One 
Road” there are such countries-producers of energy resources as Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Azerbaijan, Iran, etc., and countries-consumers of energy resources, including China and India. 
Therefore, the production and export of energy resources for energy-producing countries, as well as 
the production and import of energy resources for energy-consuming countries are vital aspects of the 
national economy and the basis for economic development. With the changing global energy structure, 
East Asian areas are becoming the center of world energy consumption, so East Asian countries would 
like to take advantage of energy resources, and China would like to strengthen energy cooperation 
with continental peripheral countries to improve energy security and stimulate the development of all 
participating countries. West Asian countries, North American countries and East Asian countries want 
to promote economic development through energy production and exports. Countries in West Asia, 
North Africa and East Africa also need to promote economic development through the production 
and export of energy resources. There is a strong economic complementarity between the East Asian 
countries, which shows that the market is the main force for the implementation of cooperation in the 
field of energy resources of the countries. The construction of “One Belt, One Road” is of particular 
importance for China’s energy strategy. According to statistics from the Ministry of Commerce of 
China, in 2016 China imported 52.48 million tons of oil from Russia compared to the same period last 
year and increased by 23.7%. Russia has become the largest oil supplier to China5. This testifies to the 
broad prospects of cooperation between China and Russia in the energy sector. At the same time, the 
two leaders attach great importance to the construction of the Eastern route of the Sino-Russian gas 
pipeline from Russia to China along the Eastern route, which began in June 2015. The route consists 
of the Northern segment (Heihe – Changlin), the Middle segment (Changlin – Yunqing Prov. Hebei) 
and the Southern segment (Yongqing – Shanghai). In particular, the Northern segment is expected to be 
put into operation in October 2019, and the entire line will be laid before the end of 2020. In addition, 
China and Russia have another common project in the field of energy for the production of liquefied 
natural gas “Yamal LNG”, which has been successfully put into operation; on the agenda put forward 
the question of the construction of power units No. 7 and 8 of the Taiwan NPP. Then, it should be noted 
the gradual implementation of such major projects in the field of transport infrastructure as cross-border 
railway and road bridges between China and Russia, international transport corridors “Primorye-1” 
and “Primorye-2”, the economic corridor China – Mongolia – Russia and the railway routes “China 
– Europe”6. In addition, direct flights were opened between many cities of China and Russia, which 
greatly simplified the opportunities for maintaining friendly contacts between the peoples of the 
countries and effectively stimulated Sino-Russian cooperation in the field of tourism. Three major 
Chinese Telecom Operators – China Telecom, China Unicom and China Mobile – have entered the 
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Russian market and are constantly expanding their operations in Russia. Of course, the partnership 
between China and Russia in the energy sector is the result of mutually beneficial cooperation, which 
gives a strong impetus to the further strategic development of the two countries. First of all, it concerns 
energy. 

2.3. Humanitarian Sphere 

China and Russia are improving day by day the mechanisms of exchanges and cooperation in the 
humanitarian sphere. The Sino-Russian cultural forum, which is held jointly by the ministries of culture 
of China and Russia, as well as the large-scale Sino-Russian fair of culture and art, has become an 
important channel for deepening the “One Belt, One Road” initiative, comprehensive relations of 
strategic partnership and cooperation between China and Russia. The joint film festival and the project of 
bilateral translation and publication of classical and contemporary works of China and Russia strengthen 
the understanding and interest of the population of China and Russia to the culture of each side. The 
Chinese Cultural Center in Moscow and the Russian Cultural Center in Beijing have become important 
bridges of cultural exchanges between China and Russia and platforms for promoting the culture of 
countries. Specialized associations, museums, theatres and creative circles of China and Russia are 
constantly interacting. This has greatly enriched the forms and content of bilateral cultural exchanges. 
In recent years, humanitarian exchanges between China and Russia have been developing rapidly. The 
parties successfully held Sino-Russian National years, years of languages, years of tourism and years of 
youth exchanges, which greatly strengthened mutual understanding and friendship between the peoples 
of the two countries, as well as increased the degree of mutual interest of both sides. In the sphere of 
scientific, educational and cultural exchanges, not only the level of economic development, but also the 
socio-political level of the people of the two countries is increasing. As relations between the two great 
countries develop more closely, humanitarian exchange and the people-to-people relationship between 
the two countries flourish. 

In addition, the popularization of the Russian language in China is becoming more and more 
popular, so that the number of students of the Russian language is increasing every year. According 
to the statistics of 2017 in China, the number of universities that have opened a specialty of Russian 
language, under the bachelor’s program amounted to 153, under the master’s program – 81, under the 
doctoral program – 17. At the same time, the interest of Russians in the study of Chinese language 
and culture is growing. Currently, there are 123 primary schools and about 200 universities in Russia, 
where the Chinese language is taught, the number of students has reached 40 thousand people [6]. For 
example, at Kazan Federal University, which is one of the oldest universities in Russia, more than a 
thousand students study Chinese. Confucius Institute at the University serves as a bridge for cooperation 
and expansion of contacts, which contributes to the exchange of knowledge and experience between 
countries. The number of people traveling abroad for a short or long period of study was more than 
70 thousand. Both countries set themselves the task of increasing the volume of bilateral exchanges 
to 100 thousand people. Education is an important stimulus for the progress and development of the 
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country, as well as a link between the peoples of the two countries. To facilitate the exchange and joint 
development of education between the two countries, China and Russia jointly opened the University 
of Moscow State University –FDI in Shenzhen– a joint decision reached by the leaders of the two 
countries. This university is also a good example of the development of humanitarian cooperation 
between the two countries. The active development of mutually beneficial cooperation between China 
and Russia has spread to all spheres. The strengthening of Sino-Russian cooperation in the humanitarian 
sphere contributes to the deepening of mutual understanding and friendship between the peoples of 
the two countries, contributes to the continuous development of strategic partnership, as well as the 
development of trade and economic relations. The existing proximity between the peoples of China and 
Russia in various spheres is the basis for strengthening relations between the countries. 

3. Outside of a Project: The Other Side 

The two countries have already felt the enormous benefits of building “One Belt, One Road”. 
Russian society is increasingly positive about the “One Belt and One Road” initiative and believes that 
cooperation on pairing is bound to become a mutually beneficial way for the Sino-Russian partnership. 
However, both sides, despite the most positive development of political and economic relations, are in 
no hurry to raise them to the rank of allies. Russia does not want to burden itself with allied obligations, 
because it has its own strong political reasons: 

To this day, China continues its “specific” relations with its neighbours: India, Vietnam and 
Indonesia, with which Russia maintains close economic and political ties. 

China, in turn, does not intend to revise economic and political relations with countries with which 
Russia has significant contradictions. China is developing intensive contacts with the United Kingdom, 
despite the very complex British–Russian relations. 

China’s interest in the Arctic region. In January 2018, a document, the so-called White Paper 

“China’s Arctic Policy”, was published in China. In it, China makes a claim that the problems of the 
Arctic go beyond the region and the interests of exclusively Arctic countries and is vital for the entire 
international community and that the freedom of navigation on the North Sea Region (NSR) should be 
ensured for all countries. This contradicts the position of Russia and other countries whose territories 
are washed by the Arctic Ocean. It is known that the most irreconcilable position on the NSR is taken 
by the United States, which does not recognize the priority rights of Russia and Canada to regulate 
navigation in their Arctic waters. And here it is obvious that there is a certain convergence of positions 
of the US and China regarding the NS7. 

It is difficult for Russia and China to count on truly allied relations, as both countries face not 
only political and economic problems, but also cultural and cognitive barriers caused by national 
differences. Russian and Chinese cultures differ significantly. This is the point of view of the Chinese 
side. According to it, they are distinguished by ways of cultural thinking, principles of behaviour and 
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peculiarities of national characters. Different moral values: Russians strive for spirituality, and the 
Chinese are practical and focus on life itself. 

Despite all this, in the current geopolitical realities, both China and Russia are very interested in the 
development of political and even greater economic relations. The economic and political war waged 
by the United States against China and Russia was a powerful stimulus for the development of bilateral 
relations between the two countries. Sooner or later, the US confrontation with China was to begin, as 
the world began a serious redistribution of spheres of influence caused by a significant weakening of 
the United States position in the economy, political sphere and in the military field. 

Whatever it was, but it is the US pushing for an unprecedented rapprochement in all areas of 
Russia and China. Today, the nature of relations between the two countries is defined as “partnership”, 
“strategic partnership”, but not “allied”. The two states are developing independently, having their 
own political and economic priorities, which do not always coincide, but due to objective reasons and 
external hostile influence from Western countries, strategic cooperation between China and Russia 
becomes vital for the successful development of these countries. 

At present, Russian–Chinese relations are at the best stage in its history. In the first half of this year, 
China and Russia successfully implemented important provisions of the domestic policy agenda. The 
two countries have reached a new historical starting point within the framework of comprehensive 
relations of strategic cooperation and partnership. China and Russia should continue to adhere to the 
concept of friendship and the spirit of strategic cooperation that has been passed down from generation 
to generation, expand and deepen cooperation in all areas, and achieve even greater development of 
Sino-Russian relations in the new era. 

4. Conclusion 

At present, the strategic partnership between China and Russia is a major achievement and the basis 
for economic growth. Based on mutual trust, China and Russia are gradually achieving concrete results 
in the development of a market-oriented economy. Having a positive experience of cooperation, states 
should continue to promote cooperation at the enterprise level for the common mutual benefit and the 
benefit of other countries in the Euro-Asian region. As a result of the joint efforts of the governments 
of China and Russia, Sino-Russian relations will successfully develop, thereby contributing to the 
development of the Eurasian region. And of course, joining efforts in the framework of “One Belt, One 
Road” contributes to the establishment of a new type of global partnership characterized by mutual 
benefit and common benefit, equality and balance. The spirit of “One Belt, One Road” is peace and 
cooperation, openness and inclusiveness, learning from experience, mutual benefit and common gain. 
This spirit is being recognized by an increasing number of states. 
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Abstract
By intensifying global connectivity, the relations of countries and regions come to grow up by which the dependen-
cies and needs are increasing dramatically as a result. It could be leading mutual profits, peace and cooperation in 
the international relations, promoting openness and inclusiveness, and also mutual learning and knowledge, known 
that as the interdependency. In this vein, the three newly emerging countries such as China, India and in somehow 
Russia are interesting to be activate and initiate some their own plans and share them to the related countries and 
regions. Among them, the China’s Belt and Road Initiative (BRI) is in place and ever optimistic one. The main ro-
ad of BRI or the economic road would be cross from Iran to Turkey and at the end, reaching to the EU. In this re-
gard, it is in perfect accordance with the multilateralism that pursuing by the EU in the international relations and 
is favored to the middle countries, means Iran and Turkey. From the Iranian side, it gets welcome from the various 
aspects, the economic to cultural one, and also from the domestic to international levels. The paper is intended to 
describe why this initiative is in highly relevance with Iran’s ambitions and objectives.
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Introduction

One of the significant features of the world, known as the globalized, is uninterrupted flow of 
information that is made tremendous effects on the all dimensions of our living. Of interesting one is 
underpinning or undermining the geography factor on the foreign relations of countries. What as usual 
addressed in relation of the globalization and the geography is that the communication instruments and 
new technologies are converting place into space. It means that all who live in the space rather the place 
think from the common bases on their related issues and also concerns. In this regard, it is dramatically 
increased the knowledge of our location such as where we are in and what surrounded us, and also 
increasing the understanding of our position such as what is the main distinguished features of countries 
that could be complementary one and what is ratio in between the issues and concerns of ours and others 
in the world simultaneously.

It is true that in the space atmosphere, the communicative tools are raising our knowledge on the 
world that is of essence in making interconnections among nations. Although, the geographical location 
in its real manner, beside of the virtual one, is remained crucial in transmitting the range of goods and 
services between the countries. In a word, the communicative world is growing up our understanding the 
meaning of space in that the all intertwined together that known as the multilateralism, it does go up the 
perception of our positions and needs that make necessity the interdependencies throughout the world. 
The multilateralism and interdependency is the two main key results of the world we live in that they 
are not of necessary ones rather of the ideal opportunity for cooperation, openness, peace and prosperity 
in future.

Thereupon, the newly emerging countries such as China, India and Russia are gradually improving 
their understanding and positions on the world. By utilizing their geographical locations, they have 
some initiative plots such as Indian plan, the Mausam; Russian project of North-South corridor and 
the Chinese on named as the Belt and Road Initiative (BRI) that among them, the latter one would be 
more optimistic than. Iran’s critical geographical position is attaching in the all initiatives thereto. Then 
based on, it does make interdependency between the Iran and Turkey and also Europe by its destined 
to reaching EU. In this paper, it deems that to explain Iran’s position and understanding on the BRI by 
which it tries to demonstrate that it is in perfect harmony with its foreign policy and ambition too.

Basic Terminologies and its Significations in Brief 

In doing so, it needs to definite some basic terminologies in brief mentioned till now. Among them, 
the two of multilateralism and interdependency are of equally important than.

Multilateralism: Based on the applicable EU definition on the Effective Multilateralism, “it is three 
or more actors engaging in voluntary and (more or less) institutionalized cooperation, with rules that 
apply (more or less) equally to all”. (MERCURY, 2010: 2)

Signification: In a Multilateral arrangement, “1) the cooperation is based on agreed principles of 
conduct, 2) the cost and benefits of actions taken are indivisible among members, 3) according to this 
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idea, members of a multilateral arrangement expect ‘a rough equivalence of benefits in the aggregate 
and over time’, as known as diffuse reciprocity”. (Lazarou, 2017: 2)

Interdependency: Based on what the economists generally understood, the term interdependency 
“refers to the sensitivity of economic behavior in one country to developments or policies originating 
outside its own borders”. (Whitman, 1979: 265, quoted from Badlwin, 1980: 477)

Signification: 1) multiple channels, 2) absence of hierarchy among issues 3) minor role of military 
force. (Rana, 2015: 291-292)

The main synopses of the two terms are that mutual responsiveness, openness, peace and cooperation, 
mutual profits, sensibility and cultural exchange.

The BRI Initiative, the Signification

To summarize the basic tenets of China’s Government according to what the state council of that 
country published would be follows as:

- “–The Silk Road Spirit– ‘peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning 
and mutual benefit’

- In the 21st century a new era marked by the theme of peace, cooperation and mutual benefit, it 
is all the more important for us to carry on the Silk Road Spirit in face of the weak recovery of 
the global economy and complex international and regional situations.

- The initiative will enable China to further expand and deepen its opening-up, and to strengthen 
its mutually benefits cooperation with countries in Asia, Europe and Africa and the rest of 
the world. China is committed to shouldering more responsibilities and obligations within its 
capabilities and marketing greater contributions to the peace and development of mankind.

- Principals of the BRI are mutual respect for each other’s sovereignty and territories integration, 
mutual nonaggression, mutual noninterference in each other’s internal affairs, equality and 
mutual benefit and peaceful coexistence.

- BRI covers but is not limited to, the arena of the ancient Silk Road.

- BRI advocates tolerance among civilization, respect the paths and modes of developments 
chosen by different countries, supporting dialogue among different civilizations.

- BRI follows market operation. It will be abiding by market rule and international norms, given 
play to the decisive role of the market in resource allocations.

- The BRI seeks a conjunction of interests and the ‘biggest common denominator’ for cooperation 
so as to give full play to the wisdom and creativity, strengthen and potentials of all parties.

- The BRI works to build a community of shared interests, destiny and responsibility featuring 
mutual political trust, economic integration and cultural inclusiveness.

- The Silk Road Economic Belt focuses on bringing together China, Central Asia, Russian and 
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the Europe (the Baltic); linking China with the Persian Gulf and the Mediterranean Sea through 
Central Asia and the West Asia; and connecting China with the southeast Sea, South Asia and 
Indian Ocean. The 21st century Maritime Silk Road is designed to go from China’s coast to 
Europe through the South China Sea and the Indian Ocean in one route, and from China’s coast 
through the South China Sea to the South Pacific in the other.

- Of its Cooperation priorities are that they should promote policy coordination, facilities 
connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people bonds as their five 
major goals and strengthen cooperation”. (Belt and Road Portal, http://eng.yidiayilu.gov.cn) 

Based on the document, the main items of its fact sheet would be such as:

- “It connecting 65 countries and estimated 4.4 people of those countries.

- It accounted for over 63 % of world population and 30 % of world GDP.

- It is opening up 3rd round of china’s development Economic Zones to accession to WTO.
- Over 70 plus countries and International Organizations have signed cooperation agreements with China.
- It would be set up 6 economic cooperation corridors: China-Pakistan; New Eurasia Land Bridge; 

China – Mongolia – Russia; China – Central Asia – West Asia; China – Indochina Peninsula; 
Bangladesh – China – India – Myanmar.

- By the BRI, China’s trade value with BRI countries reached to US$ 953 Billion in 2016, 25% 
of China’s total trade 8158.

- Lastly, EXIM Bank of China started financing over 1000 projects in 49 BRI countries in 2016”. 
(Sarker, Hossin, Yin and Sarker, 2018: 627)
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Iran’s Foreign Policy Frameworks: Basics and trends in Brief

In theory, Iran has so pessimistic, revisionist view on the world. It is pessimistic by rejecting any 
cooperation with the colonial powerful states in the world because of its opposition on the world 
dominated structure in which did not any placement of the other countries. It is revisionist that stated in 
slogan “No West, No East, just the Islamic Republic” so that it does try to establish new bloc of powers 
by consisting of Islamic countries or establishing an alternative bloc of newly emerging countries in 
resistance of the western dominated world made.

In practice, on the period of the Iran-Iraq war (1980-1988) the first difficulties by the power deficit 
of Iran made appear when Iran did need to more helps from the other countries except of that time 
super powers means the USSR and the US. In the bi-polar world system there was some limited space 
for doing in the independent role by searching new allies that had common view on the world such as 
China, North Korea and India and the other Non-Aligned Movement (NAM) countries too. That limited 
opportunity did make disappear by the collapse of the USSR in 1990. In that time, did introduce this 
subject in the Iranian intellectual discussions what to be done in the one-polar power riding the world 
in which leading with the US that was the main enemy of Islamic Republic. It is more compel Iran to 
cooperate with the Russia in the nuclear program for reconstructing the Bushehr reactor and also with 
China and North Korea in the missile program in the improving its defense position in the new world 
situation and also it tries to reach the economic cooperation for recovery of its infrastructure damages 
made by the Iran-Iraq war. In that time there was this belief in Iran that the EU would be still dominated 
under the US influence so it was not trustworthy too. In consequence, many investments especially in 
the Iran’s oil and Gas sections signed with Russia and China and also with India. Those economic ties 



174

International Symposium on “China’s West Asian Strategies and Belt and Road Initiative-BRI”

do continue till now by the all delaying in just out time working in the Bushehr nuclear reactor did by 
Russian side and inferior goods and poor productions exported by the Chinese.

The president Rouhani does try to do rapprochement with the world based on having “the constructive 
interactions” with the international community in the foreign policy. In doing so, first of all, it needs to 
solve the problems made before him for operating this policy in relation with the world especially with 
the Western countries. While the all sanctions imposed to Iran for changing its behavior is related to its 
nuclear program, it was reasonable to take the first step to reach a practical manner on it for relieving 
the international pressure came under the huge sanctions. It ratified as signing the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) with the 5+1 countries in 2013 based on rephrasing and rearticulating the Paris 
Agreement that signed in 2004 in the Khatami Presidency and also the President Rouhani was that time 
as Staff of the Supreme Council for National Security (SCNS) and the senior negotiator in the nuclear 
issue. Not only does it make a better situation to continue its relations with Russia and China under 
internationally – not just bilaterally - commitment, but also does it set a context of relation with the 
western countries, especially with the EU. For the first time it overtly initiated a direct negotiation with 
the US – Iran on their problems from the overturned the Pahlavi Dynasty in 1979.

Iran’s Position on the BRI: Europe, Turkey and Iran Triangular Interdependencies

In theory, the BRI is covering the middle course of Iran’s foreign objectives by any way, especially 
in pro-revisionist rally of it. The ultima end of Iran in foreign policy is to revise the dominated colonial 
global order and substitute it with the Islamic bloc of new order. If it is not possible in the foreseeing 
future, it could be warm welcome for any new articulated offer to do this to reach that end. The BRI is of 
help for Iran in applying his fabricated idea in the middle of nowhere of its ideological and revolutionary.

The second object of Iran’s foreign policy in pursuing the common peace and cooperation to pull off 
the economic development that would be reachable by the BRI. From the outset of Islamic Revolution 
of 1979, Iran’s economic situation was ever getting worse by the Iraq attack on Iran at 1980, the US 
sanction on Iran in related to its nuclear and missile program and Iran’s regional developments and so 
on. In spite of its natural enriched resources of Oil and Gas in the global ranking, Iran’s foreign policy 
did have cost a bomb. The BRI is trying to match the both with no cast on in expense of the other.

Third, Iran did strive to achieve a common peace and cooperation with the world, a witness testifies 
of it that what Iran did get in negotiating with the 5 powerful states of the world, meanly the JCPOA. 
After US withdrawal from the JCPOA, Iran would be welcoming the all temporary and beyond for 
cooperation by which to resistance on US unfair re-imposed sanctions, particularly at this stage.

Fourth, Iran has a common interest with the EU and China in establishing the multilateral institutions 
in the world thereof for set a proper context to breath a plenty more of opportunities for the other 
countries at the end.

The EU-Iran Interdependencies: From the EU there are many interesting issues that are developing 
the economic, technological and scientific relations; investing on the infrastructures of Iran’s oil and gas 
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industries for becoming Iran as the hub in the energy markets in the peripheries regions; extending the 
relations with Iran in the Greater Middle East such as the Persian Gulf, the Middle East, the Central Asia 
and Trans-caucuses and the South East Asia; striving to establish a multi-lateral cooperation system 
for the Middle East in which Iran would be as a pivotal actor in the stabilizing the development as was 
before of the Revolution; engaging the Iran as the core player in copying with the terrorism in the region; 
encouraging the Iran to do constructive role in the Peace Process between the Arab countries and Israel; 
and the last one trying to introducing Iran as the crucial partner of preventing the Mass Destruction 
Weapons (MDW) in the region. It is surprising that by these all-important issues that the EU could be 
reach in relation with Iran, these relations did fragilely have in the past so that it made disconnecting 
in some times. It is obviously that it needs to be intertwining with Iran in the Middle East in so that it 
could not be able to remove the relations from the both sides and it does also make the better context for 
reaching common grounds and socializing with together. The benefits of these issues are being realized 
enough for doing great efficiency and synergies on it from the EU side.

In Iran’s side there are many interesting issues too as follows: absorbing the foreign investments for 
infrastructure of oil and gas industries; enjoying from the modern and updated scientific and technologies; 
balancing the US pressure on containing Iran’s domestic and regional role; recognizing the Iran’s pivotal 
position in the region for copying with the terrorism, narcotic transportation and containing the MDW. 
The EU position is so critical for Iran; because in the one side it could do as a mediator and facilitator of 
engaging Iran in the regional architecture and the other one it could be preparing the Iran’s needs in the 
high-technologies that now is perforce coming their unfair and poor versions from Russia, China and 
India. Iran’s aim to fulfil a desire that the EU will doing its mission as the rearticulate the regional issues 
that its interesting issues between Iran and the Western campus.

For instance, in this regard, Iran does deem that by signing JCPOA with the great powers did strive 
to make a confidence measure building in the region on the MDW but the Trump Administration did 
ultimately endeavor to remove it on May 2018. It is a test balloon for the EU and the world for preservation 
this innovative and good solving manner on the nuclear issue and it is the time to demonstrate their 
mutual good faiths on the Iran’s step forward to being an articulated actor in the region and the world.

The Turkey-Iran Interdependencies: Turkey and Iran from the geopolitically connectivity need to 
interdependency. Turkey has been a transport and communicative channel between Iran and Europe 
since the beginning of the 20th century. No tensions have happened between two countries by their 
interdependencies geopolitically. Since 1980s, Turkey has been well enjoyed of its energy transportation 
position by its deficit of natural resources, when the Iraq-Iran war happened. Iran needs to the Turkey’ 
geographical corridor to reach the Europe for purposes: acquiring the technological instruments or 
transforming the energy to Europe beside of the Persian Gulf.

Triangular interdependencies: At the moment and in the prospect, it would be address some important 
issues that could be made a bridge in-between the Europe-Turkey and Iran interdependencies too. These 
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are such as Energy transformation, facing with the terrorism, minority position in the Middle East, 
nuclear program, NATO, water diplomacy, Trans-caucuses common ground issues.

Concluding Notes

First up, the BRI is reached the point of no return and it could be made an overarching plan between the 
African, European and Asian regions and countries that known as the inter-regionalism. The BRI in the 
plan is the well-organized concept paper, but it needs in the policy coordination process as the first stage 
did till now, to arrange more practical process such as the rule making, regular work and transparency 
and the last one dispute settlement by stablishing some headquarters in the critical benchmarks of road.

This initiative is highly connected to Iran’s foreign orientation on the East and the JCPOA situation 
after the US exit. Iran could be participating on the economic and maritime road of the BRI. Iran is 
trying to make some connections between to this initiative with the Russia’s one in the north of Iran and 
also the Indian Mausam project accordingly with its geographical relevance, because of promoting the 
multilateralism, interdependencies and diversification and make proper connectivity among the main 
regional architectures.

In doing so, Iran does at this stage need a paradigm shift in its foreign policy through more than 
four decades its experiences in the foreign relations. It means that Iran should be utilizing from its geo-
economic, geo-strategic and geo-energy situations for reaching the profitable and ideational interests 
simultaneously. In addition, Iran is the cross-road architected in-between the West and the East in the 
course of its ancient history. It does require to presence, re-shape and repeat its history in the modern 
ally of it.
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