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Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) değerlendirilirken, genellikle ekonomik ortaklıklar ve uluslararası 
ticaretteki karşılıklı kazanımlar üzerinde durulmaktadır. Gelişen dünya ülkeleri, KYG kapsamında 
kurulacak ortaklıklar vasıtasıyla, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Tüm 
bunlar doğrudur ama tek başına bu yönüyle ele almak Girişim’in potansiyelini, hatta şimdiden ulaştığı 
sonuçları anlamak bakımından eksiktir. 

KYG’nin sihri “paylaşma” kavramında yatmaktadır. Girişim’in temelinde yer alan “paylaşarak 
gelişme” ilkesi emperyalizm çağında yepyeni bir ortaklık anlayışını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 
alternatif bir uluslararası ilişkiler sistemine giden yolu açmaktadır. 

İpek Yolu’nun kalbi Asya’dan yükselen paylaşma çağrısı, ortak tarihimizden güç almakta ve 
uygarlıklar beşiği Asya’nın köklerinden süzülüp gelmektedir. 

Binlerce yıl boyunca iç içe giren, birbirine karışan İpek Yolu halkları, bugün medeniyetler arasında 
çatışma değil uyum, hatta yepyeni bir medeniyet için ayağa kalkmaktadır. 

Ölümünün 700’üncü yılında andığımız Yunus Emre, Asya halklarının genlerine işleyen bir anlayışın 
temsilcisidir. Asya halklarının ortak yaşam felsefesini temsil eden büyük şairimiz Yunus Emre, 72 
milletin harman olduğu Anadolu coğrafyasından yükselen insancıllık, paylaşma, dayanışma ruhunun 
sözcüsüdür. 

KYG, farklı kültürler arasındaki ilişkide, bir kültürün diğer kültürlerden ileri ya da geri olmadığı, 
hepsinin insanlığın ortak değeri olduğu ve paylaştıkça kültürleri geliştirdiği anlayışını temel alıyor. 
Farklılıklara hoşgörü ve anlayış ile yaklaşıyor. Bu, son dört yüzyıldır Batılı emperyalistlerin kendileri 
dışındaki kültürleri ve onların halklarını aşağı görmelerinden tamamıyla farklı bir anlayış. Bu anlayışın 
gelişmesi, Yunus Emre’nin 700 yıl öncesinden muştusunu verdiği “yeryüzü cenneti”ni kurmanın da 
anahtarı. 

İnsan eliyle yapılan en sağlam yapılar yıkılabilir ama halkın tarih içinde biriktirdiği kültürü 
silmek, yok etmek mümkün değildir. Sümerli şairlerden, Çin’in Konfüçyüs’üne, Anadolu’nun Yunus 
Emre’sinden, Hindistan’ın Kabir’ine, Arapların, Farsların ve Türklerin Fuzuli’sine uzanan daha nice halk 
bilgesinin soluğu tüm dünyada gönülleri tutuşturmaya devam etmektedir. 

Paylaşma, aynı dertlere sahip toplumların kardeşlik ve yol arkadaşlığını, giderek gönül birliğini 
gerektirir. Gönüller bir olacak ki, ortak üretilebilsin ve paylaşılabilsin. Bu, aynı dertlere sahip toplumların 
zorlukları da paylaşmasını gerektiren ortak bir mücadeledir.

Kuşak ve Yol Girişimi’nde sadece karayolları, deniz ve demiryolları değil, gönüller arasında da 
köprü kurulması ihtiyacı bulunmaktadır.

Gelişen dünyadan başlayarak tüm dünya halklarının kardeş/yoldaş olduğu, insan ve doğa 
arasındaki uyumu gerçekleştirecek uygarlık için gönül köprüsü…

H H H

Türkiye’nin seçkin sanayicilerinden, dergimizin Danışma Kurulu üyesi Sayın Selim Yaşar hayatını 
kaybetti. İş dünyasının üretken temsilcisi ve Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten seçkin bir entelektüel 
olarak, kuruluş toplantısından itibaren BRIQ çalışmalarına katılan Sayın Yaşar’ın ani ölümü nedeniyle 
üzgünüz. Ailesine, sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

Dünya siyasetinin çok kutuplulaşması ve gelişmekte olan ül-
keler arasındaki işbirliğinin hız kazanması, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin tek kutuplu bir dünya düzeni yaratma arzu-
sunu boşa çıkarmıştır. İşte böyle bir dönemde, emperyalist 
devletlerin küreselleşmeciliğini reddeden yeni bir dünya dü-
zeninin şekillendiği gözlemlenmektedir. Şekillenmekte olan 
yeni dünya düzeni, kamusal ağırlıklı projeler üzerinden ortak 
kalkınma ve dayanışma sağlamaya meyilli gelişmekte olan ül-
kelerin gereksinim ve özlemlerine yanıt vermelidir. Özellikle 
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2013’te 
ortaya attığı Kuşak ve Yol Girişimi, bu temelde yeni bir işbir-
liği modeli için uygun bir fırsat ve zemin oluşturmuştur.

Kuşak ve Yol Girişimi, İpekyolu kavramını yeniden uy-
gulamaya yönelik çığır açıcı bir hamledir. İpekyolu, 2 bin yıl 
öncesine kadar Çin’in küresel refaha, ticarete ve işbirliğine 
yoğun şekilde katkı koyduğu bir dönemi betimlemektedir. 
Günümüzün İpekyolu projesi ise bu kez demir ve deniz yolla-
rının yanı sıra dijital sistemleri de içermektedir. 

Kuşak ve Yol Girişimi; Çin’in teklifi ve desteğiyle Asya, 
Avrupa, Afrika ve Latin Amerika’dan 60’ın üzerinde ülkeyi 
ortak refah ve kalkınma gayesiyle bir araya getirmeyi öne-
riyor. Bütün bu ülkeler, günümüzde dünya gayri safi milli 
hasılasının neredeyse yarısını gerçekleştirmektedir. Kuşak ve 
Yol Girişimi; Batı merkezli dünya düzeninden farklı olarak, 
insanlığın ortak çıkarları adına küresel üretim ve ticareti iler-
letmeye yönelik barışçıl bir işbirliği yaratma arzusundadır. 
Emperyalist sömürü düzenini kesin olarak reddetmektedir. 
Barut, baharat, ipekliler, pusula ve kâğıdı 2 bin yıl önce in-
sanlığa sunan Asya merkezli İpekyolu; bugün de yapay zekâ, 
kuantum bilgisayarı, yeni enerji ve malzeme teknolojileriyle 
uzay vizyonunu yaygınlaştırmayı, gelişmekte olan ülkelere 
teklif ediyor. Bunun yanı sıra, Kuşak ve Yol Girişimi, ekosis-
temi yok olmanın eşiğine getiren iklim değişikliği ve diğer 
çevresel tehditlere karşı biyoekonomik planların oluşturulup 
harekete geçirilmesi için paydaş ülkelere teşvik ve fırsatlar 
sunmaktadır.

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliğini 
ilerletmede kilit bir konuma sahiptir. Tıpkı eski İpekyolu’nda 
olduğu gibi, Kuşak ve Yol Girişimi’nin Asya’dan batıya açılan 
en ileri kapısı konumunda olacaktır. Yine Türkiye, Kuşak ve 
Yol Girişimi’nin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ekseninde son 
derece önemli bir konumdadır. Ancak genel olarak Çin’in 
gelişmesi ve Kuşak ve Yol Girişimi’nin insanlığın geleceğine 
katkıları; Türkiye’de akademide, medyada ve siyaset dünya-
sında çok yüzeysel bir şekilde bilinmektedir. Bu durumun 
başlıca nedeni, Türk akademi ve medyasının, buna bağlı ola-
rak da siyasi karar vericilerin, Çin’i Batı kaynaklarından takip 
etmeleridir. Aynı şekilde Türkiye’deki değişim ve dönüşüm-
lerle ilgili bilgiler, Batı kaynakları süzgecinden geçerek Çin’e 
ve Kuşak ve Yol Girişimi’nin potansiyel ortakları olan diğer 
ülkelere ulaşmaktadır.

BRIQ, Asya Yüzyılı’na doğru ortaya çıkan yeni olanak 
ve güçlükleri derinlemesine anlama amacıyla yayın hayatına 
atılmıştır. 

BRIQ, öncelikle Çin ve Türkiye’nin akademisyen, aydın 
ve karar vericileri arasında doğrudan görüş ve bilgi alışve-
rişini sağlayacaktır. Aynı zamanda insanlığın ortak geleceği 
için tarihsel olanaklar sağlayan Kuşak ve Yol Girişimi teme-
linde bütün dünyanın, özellikle de gelişmekte olan dünyanın 
entelektüel birikimini bir araya getirecek bir platform olma 
iddiasındadır. 

Dergi, bireysel kâr ve çıkar sistemine karşı halkın ya-
rarının temel ilke olarak benimsendiği kamucu ekonomile-
rin dönüştürücü gücünü ortaya koyan entelektüel katkıların 
yayımlanmasına adanmıştır. Özellikle Kuşak ve Yol Girişi-
mi’nin kamucu ekonomi modelinin uygulanmasındaki rolü-
nü ve bu girişimin gelecekteki ortaklarının mevcut dönüş-
türücü potansiyele katkılarını anlamak derginin öncelikleri 
arasındadır.   

BRIQ, adil bir uluslararası dünya düzeni altında insan-
lığın birliğini savunmaktadır. Dolayısıyla Avrasya, Afrika ve 
Amerika başta olmak üzere tüm dünyadan seçkin akademis-
yen ve aydınların buluştuğu bir yayın organı olacaktır. Barış, 
kardeşlik, işbirliği, refah, toplumsal fayda ve ortak kalkınma 
ilkeleri temelinde yeni bir uygarlığın savunucuları BRIQ ça-
tısı altında buluşacaklardır.

BRIQ, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştır-
ma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve 
ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayımlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınla-
yabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. 
Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm 
gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli 
ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki 
olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya 
da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve 
diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th 
edition, https://www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngiliz-
ce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır. 

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem 
değerlendirme sürecini uygular.

Akademik makaleler özler, notlar, referanslar ve diğer 
tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. 
Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren ta-
mamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin da-
hil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. 
İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme ya-
zıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bül-
tenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi 
birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime 
geçiniz.

Yayın İlkeleri

Yazım Kuralları



EDİTÖRDEN

Rusya’nın Ukrayna özel askeri harekatı ile gelişen dünya açısından yeni bir dönem 
başladı. Son 30 yılda, Atlantik sisteminin yıkıcı sonuçlarını tecrübe eden gelişen ülkeler, 
Atlantik saldırganlığına karşı harekete geçti. Bu direniş, tek kutuplu dünyayı bitirdi. 
Dünya artık çok kutuplu hale geldi. Şimdi ise eşitlikçi, adil bir dünya düzeni kurmak için 
güçlerin birleştirilmesi gündemdedir. Bugün, Asya’dan yükselen milli egemenlik dalgası 
Afrika’dan Güney Amerika’ya bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Buna karşılık, ABD, 
dünyanın tek efendisi olma iddiasıyla, önderlik ettiği “uluslararası sistem”in devamını 
dayatmaktadır. Atlantik İttifakı, gelişen dünya ülkelerinin milli egemenliklerini esas 
alan politikaları uygulamasını ve daha önemlisi kendi aralarında kurdukları işbirliklerini 
savaşla önlemeye çalışmaktadır. Bu durum aynı zamanda, Atlantik sisteminin sonunu 
getirmektedir. 

Atlantik ile gelişen dünya ülkeleri arasındaki bu mücadele birçok cephede devam 
etmektedir. Bering Boğazı ile Kuzey Buz Denizi, Tayvan Boğazı ile Güney Çin Denizi, 
Hürmüz Boğazı ile Umman Denizi, Babül Mendep Boğazı ile Yemen Denizi, İstanbul ve 
Çanakkale Boğazları ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz bu cephelerden başlıcaları olarak 
sıralanabilir. 

ABD’nin Balkanlar’da, Yunanistan’da, Ukrayna’daki askeri yığınağı ve NATO’yu 
doğuya doğru genişletme politikası, sadece Rusya’yı değil toplam olarak tüm gelişen 
dünya ülkelerini hedef almaktadır. ABD’nin, Avrupa’nın Rusya ve Çin ile ilişkisini 
baltalamaya çalıştığı görülmektedir. Diğer yandan, ortak kalkınma ve paylaşarak gelişme 
vasıtasıyla eşitlikçi, adil bir dünyanın yolunu açmakta olan Kuşak ve Yol Girişimi’nin, Batı 
Asya üzerinden Avrupa ve Afrika’ya doğru genişlemesini önlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu cepheler içinde üç kıta arasında bir köprü olan Türkiye’nin bulunduğu Doğu Akdeniz 
kilit önem taşımaktadır. ABD’nin Doğu Akdeniz’deki kuvvetlerini yoğunlaştırmasının özel 
olarak hedefinde, Türkiye’nin Asya’ya yönelişini durdurmak vardır. Türkiye’nin Asya ile 
bütünleşmesi, ulusal güvenlikten başlayarak her alanda yaşamsal çıkarları için zorunlu 
rotadır. Ancak bunun gerçekleşmesinin, ABD’nin dünya hegemonyası açısından telafisi 
mümkün olmayan olumsuz sonuçlar yaratacağı açıktır. ABD, bu gelişmeyi engellemek 
için Türkiye’ye yönelik askeri tehditlerini artırmaktadır. Türkiye, bugün bir NATO üyesi 
olarak, NATO’nun stratejik yöneliminde engel olarak görülen bir ülke konumundadır. 

Günümüzde NATO’nun en kritik saldırı cephesi Doğu Akdeniz olmuştur. Sonuç 
olarak, ABD’nin, bugün Kıbrıs ve Ege üzerinden Türkiye’ye yönelttiği tehdit, tüm gelişen 
dünya ülkelerini hedef almaktadır. Bu nedenle, Doğu Akdeniz’de Atlantik saldırganlığının 
püskürtülmesi sadece Türkiye’nin değil, Rusya’nın, Çin’in ve İran’ın da ulusal güvenlik 
çıkarları doğrultusunda bir kazanım sağlayacaktır. Dahası, bu bölgede inşa edilecek, 
Türkiye, Rusya, Çin ve İran’ın merkezinde bulunduğu birliktelik, eşitlikçi, adil bir uluslararası 
sistemin kurulması mücadelesinde çok önemli bir sıçramayı sağlayacaktır. 

Genel Yayın Yönetmeni
FİKRET AKFIRAT

NATO Saldırısında Ön Cephe: Doğu Akdeniz  
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Doğu Akdeniz’deki 
Son Gelişmeler Işığında 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Tanınmasının Gerekliliği

KKTC Cumhurbaşkanı

Atıf: Tatar, E. (2022). Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
tanınmasının gerekliliği. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 6-13.

Ersin Tatar

Ersin Tatar, 1960 yılında Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Kıb-
rıs’ta, Lise ve Üniversite eğitimini ise İngiltere’de tamamladı.1982 yılında Cambridge Üniversite-
si’nden mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar dünyanın en önemli denetim ve mali müşavir-
lik şirketi olan Price Waterhouse’un İngiltere Merkez ofisinde çalıştı. 1986-1990 yılları arasında 
İngiltere’de Polly Peck Firması’nda, 1990-1992 yılları arasında da Ankara’da FMC-Nurol Savun-
ma Sanayi A.Ş’de Finansman Müdürü, 1992-2001 yılları arasında ise Show TV’de Mali İşler 
Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.1996 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk özel 
televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu. 2009 genel seçimlerinde ise UBP’den milletvekili se-
çilerek parlamentoya girdi. 2009 yılında Maliye Bakanı olarak görev alan Ersin Tatar, 2018’de 
gerçekleştirilen UBP Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi. 22 Mayıs 2019’da Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Başbakanı oldu. İlk turu 11 Ekim, ikinci turu 18 Ekim 2020’de yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimini kazanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı oldu.

Görüş  Makalesi

Geliş Tarihi: 28.10.2022 Kabul Tarihi: 19.11.2022



Giriş

EKİM 2020’DE YAPILAN KUZEY KIBRIS TÜRK 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimleri-
ne girerken, “Yeni Bir Dönem, Yeni Bir Vizyon” baş-
lıklı Cumhurbaşkanlığı adaylığı bildirgemde ana he-
deflerimin; KKTC’nin yaşatılıp yüceltilmesi, Kıbrıs 
Türk halkının refah ve güven içinde yaşaması, Ana-
vatan Türkiye ile ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde 
geliştirilmesi, Devletimizin dünyada hak ettiği yeri 
alması ve Kıbrıs’ta olası çözümün egemen eşit iki 
ayrı devletin varlığına dayalı olması gerektiği şeklin-
de ifade etmiştim. Bu vizyonumu halkımıza anlattım 
ve destek istedim. Halkımız da özgür iradesi ile beni 
Cumhurbaşkanı seçerek, bu vizyona dayalı çözüm 
şekline destek verdiğini göstermiş oldu. 

Tüm samimiyetimle inanıyorum ki, Cumhur-
başkanlığı seçimi öncesinde ve sürecinde ortaya 
koyduğum egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü-
müzün teyidine dayalı ve taraflar arasında kurum-
sal işbirliğini öngören çözüm önerimizin, bölgedeki 
son gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, 
sadece Ada’da değil, Doğu Akdeniz bölgesinde de 
adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın tek anahtarı 

olduğu herkes tarafından anlaşılacaktır.  
Kıbrıs meselesinin detayları bu konuyu çalışan 

uzmanlar dışında çok fazla bilinmeyen ancak Türk 
Dünyası için hayati bir meseledir. Kıbrıs Türk halkı-
nın yüzyıllardır verdiği onurlu mücadele sadece bir 
var olma mücadelesi değildir. İçinde pek çok küre-
sel ve yerel mücadeleyi de barındırır. Bu mücadele-
yi sadece bir Türk-Rum mücadelesi olarak görmek 
doğru değildir. Bu mücadele, aynı zamanda Ada’da-
ki Türklüğün var olma mücadelesi, sayısal olarak 
azınlık olan mazlum bir halkın saldırgan çoğunluğa 
karşı verdiği bir kahramanlık mücadelesi, kültürü-
müzü, dinimizi, kimliğimizi koruma mücadelesi, 
bir medeniyet çatışması mücadelesi ve bir bakıma 
da yüzyıllardır değişik boyutlarda devam eden Ba-
tı’nın Doğu üzerinde hakimiyet kurma meselesidir. 

Bu noktalardan hareketle, bu makalede Doğu Ak-
deniz’deki son gelişmeler ışığında KKTC’nin siyasi 
geleceğini ve Türk Dünyası için hayati önemini üç 
temel ana konu üzerinden anlatmaya çalışacağım: 
Kıbrıs müzakere süreci ve egemen eşit iki devletin 
varlığına dayalı çözüm, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de-
ki önemi ve KKTC’nin tanınmasının gerekliliği.
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“Kıbrıs meselesinin detayları bu konuyu çalışan uzmanlar dışında çok fazla bilinmeyen ancak Türk Dünyası için 
hayati bir meseledir. Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır verdiği onurlu mücadele sadece bir var olma mücadelesi 
değildir. İçinde pek çok küresel ve yerel mücadeleyi de barındırır. Bu mücadeleyi sadece bir Türk-Rum mücadelesi 
olarak görmek doğru değildir. Bu mücadele, aynı zamanda Ada’daki Türklüğün var olma mücadelesi, sayısal olarak 
azınlık olan mazlum bir halkın saldırgan çoğunluğa karşı verdiği bir kahramanlık mücadelesi, bir medeniyet 
çatışması mücadelesi ve bir bakıma da yüzyıllardır değişik boyutlarda devam eden Batı’nın Doğu üzerinde hakimiyet 
kurma meselesidir.  Kıbrıs Türkleri adada büyük mücadeleler vererek kendi kaderlerine sahip çıkmış, 1974 Mutlu 
Barış Harekâtı sonucunda özgürlüğüne kavuşmuş ve 1983’te kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Türk Dünyası içinde Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra bağımsızlığını kazanan ikinci Türk devleti olmuştur. 
Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, hava sahasının kontrolü ve 
Türkiye’nin stratejik savunma derinliği açısından büyük bir öneme sahiptir. KKTC Türkiye ve Türk dünyası için 
basit bir toprak parçası değildir. Kıbrıs Türk Halkının yarım asrı aşkın bir süredir kanıyla ve canıyla verdiği onurlu 
mücadelenin ulaşması gereken nokta uluslararası tanınmış egemen ve bağımsız bir devlettir. Artık yeni kararların 
hayata geçirileceği, Kıbrıs Türk Halkının eşit egemenliğinin ön planda olacağı yeni bir dönem başlamıştır.”



Kıbrıs Müzakere Süreci ve Egemen Eşit İki 
Devletin Varlığına Dayalı Çözüm

Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak ilk altı çizilmesi ge-
reken nokta 16 Ağustos 1960 yılında kurulan Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin başka hiçbir ülkenin kurucu ant-
laşmalarına benzememesinden dolayı, sui generis 
yani kendine özgü, başka bir örneği olmayan karak-
teri olduğunun vurgusudur. Dünyadaki diğer pek 
çok devletin aksine Kıbrıs Cumhuriyeti Ada’daki 
Kıbrıs Türk ve Rum halklarının müktesep eşitliği-
ne dayalı olarak bir tarafın diğeri üzerinde üstün-
lük kuramayacağı ve egemenlik iddia edemeyeceği 
prensipler ve düzenlemeler üzerine kurulmuştur. 
Bu nokta çok önemlidir ve Kıbrıs meselesinin özü-
nü oluşturur. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren 
Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabullenemeyen 
dönemin Rum lideri Başpiskopos Makarios, verdiği 
tüm beyanatlarda “Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğu-
nu” ve “azınlık olan Türklerin Rum çoğunluğun si-
yasi iradesine müdahale edemeyeceğini” her fırsatta 
ısrarla vurgulamıştı. Makarios’a göre Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin kurulması, Rumların ebedi siyasi amacı 
olan Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı, yani “Enosis” için 

bir sıçrama tahtasıydı. Makarios’un bu sözlerinin 
boş ifadelerden ibaret olmadığı kısa zamanda ortaya 
çıktı. Tarihe “Kanlı Noel” saldırıları olarak geçen 21 
Aralık saldırılarında ağır silahlarla donatılmış Rum 
ordusu Türklere karşı sistematik bir şekilde saldırıya 
geçti. 

Bu saldırılar neticesinde Kıbrıslı Türk nüfusun 
dörtte birinden fazlası karma köylerdeki evlerini 
terk ederek sadece Türklerin yaşadığı köylere ve 
bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Kıbrıslı Türkler, 
çevreleri Rum silahlı güçleriyle çevrili olan, Ada’nın 
dört bir tarafına yayılmış ve birbirinden kopuk 39 
bölgede yaşamaya mahkûm edildi. Kıbrıslı Türk 
mücahitler tarafından korunan bölgelere Rumlar 
tarafından işgal edilmiş olan hükümet hiçbir hiz-
met götürmedi ve binlerce Kıbrıslı Türk en temel 
ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Üstelik çalışmak 
ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için bölgelerinden 
ayrılmak zorunda kalan onlarca Türk, Rumlar tara-
fından kaçırılarak katledildi. 1963’ten sonra sözde 
Kıbrıs Cumhuriyeti, anayasa ve uluslararası antlaş-
malara aykırı olarak bir Helen devletine dönüştü. 

Tüm bunların bir yansıması olarak 1968 yılında 
başlayan Kıbrıs müzakere süreçleri, Rum-Yunan 
ikilisinin uzlaşmaz ve olumsuz tutumu nedeniyle 
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bugüne dek olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. Kıb-
rıs’taki çözümsüzlüğün ana nedeni Rum tarafının 
hiçbir zaman değişmeyen Ada’nın tek hâkimi oldu-
ğuna dair saplantısı ve Kıbrıslı Türklere hiçbir şekil-
de yönetim ve zenginliği paylaşmak istememesidir. 

Rum tarafının federal temele dayalı bir anlaşma-
dan anladığı şey, Kıbrıs Türk halkını, kurucu orta-
ğı olduğu ve müktesep eşitliğimiz üzerine kurulan 
1960 Kıbrıs Cumhuriyetinden silah zoruyla attık-
tan sonra bir Helen devletine dönüşen sözde Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ne azınlık olarak yamamak, Türkiye’nin 
garantörlüğünü kaldırmak ve böylelikle Türk askeri-
ni Kıbrıs’tan uzaklaştırarak nihai siyasi hedeflerine 
ulaşmaktır. Kıbrıs Rum yönetimi, işgal ettikleri an-
cak uluslararası kamuoyu tarafından tanınan sözde 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hâkim olmanın getirdiği güç 
ve özgüvenle de bu siyasetlerinden asla vazgeçmeye-
ceklerdir. 2004 Annan Planı referandumu sonuçları 
ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinde Türk tara-
fının verdiği tüm tavizlere rağmen Rum tarafının 
uzlaşmaz tutumunu devam ettirmesi Kıbrıs’ta iki 
Bölgeli ve iki kesimli federal bir çözümün artık tüke-
tilmiş olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 

Bütün bu gerçekler, kanlı bir geçmişi, farklı dil, 
din, kültür ve yaşam tarzı olan Ada’daki Türk ve 
Rum halklarının federal bir çözümle bir arada ya-
şamayacaklarını ve zorlama bir antlaşma ile bu 
sağlansa bile bunun uzun soluklu olamayacağını 
göstermektedir. Kıbrıs’ta artık hangi çözüm mode-
linin çalışmayacak olduğu belli olmuştur. Bugüne 
kadar Kıbrıs’taki çözüm uluslararası kamuoyu ta-
rafından hep Rum tarafının isteklerini tatmin etme 
ve Ada’nın sözde “yeniden birleştirilmesi” şeklinde 
algılanmıştır. Oysa değişen uluslararası ve bölgesel 
konjonktür bu algının yanlış olduğunu her geçen 
gün göstermektedir. 

Kıbrıs’ta uzlaşı sağlanabilmesi için kalıplaşmış 
fikirlerin dışına çıkmak bir mecburiyettir. Kıbrıs’ta 

adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüm ancak ve an-
cak Ada’daki iki egemen halkın uluslararası antlaş-
malar uyarınca kabul görülen müktesep eşitliğinin 
uluslararası statülerine yansımasıyla olabilir. 

Bu da şu an hâlihazırda var olan iki devlet ger-
çeğine ve bir tarafın diğer tarafa egemenliğini zorla 
kabul ettirmeyecek düzenlemelerle mümkün olabi-
lir. 

Cumhurbaşkanı seçilmemle birlikte, bölgenin en 
büyük ve en güçlü ülkesi Anavatan Türkiye tarafın-
dan da desteklenen egemen eşit iki devletin varlı-
ğına dayalı kurumsal işbirliği öngören çözüm öne-
rimizi çeşitli diplomatik temaslar ve etkinliklerde 
gündeme getirdim. Bu çözüm önerimizden geriye 
dönüş olmayacağını, Kıbrıs’ın gerçeklerine dayanan 
ve bölgenin de yararına olacak olan tek çözüm yolu-
nun bu olduğunu sürekli olarak vurguladım.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan 2021 
tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri 
Antonio Guterres öncülüğünde, Kıbrıs Türk ve Rum 
Tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve 
Birleşik Krallık’ın katılımıyla gerçekleşen 5+1 for-
matındaki gayri resmi Kıbrıs konferansında BM’ye 
ve ilgili tüm taraflara Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için 6 
maddeden oluşan bir öneri sundum.  Bu önerim ile 
birlikte ilk kez iki tarafın egemen eşitlikleri ve eşit 
uluslararası statülerine dayalı çözüm önerimiz ma-
saya konulmuş oldu. 

Altı maddeden oluşan önerim, temel olarak BM 
Genel Sekreteri’nin inisiyatif alıp, yeni bir BM kara-
rı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rum-
larla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkı-
nın teyidini içeriyordu. Önerilerim şu maddelerden 
oluşuyordu:

1. Genel Sekreterin inisiyatif alıp yeni bir Güvenlik 
Konseyi kararı çıkarılmasıyla birlikte iki tarafın eşit 
uluslararası statüsü ve eşit egemenliği garanti altına 
alınacak. Alınacak bu yeni karar, iki devletin işbirli-
ğine dayalı bir ortaklık kurmasının yolunu açacaktır.

2. Bahse konu kararla birlikte sağlanacak eşit ulus-
lararası statü ve eşit egemenliğin sonrasında, iki taraf, 
sonuç odaklı ve zaman limitli BM nezdinde bir müza-
kere sürecini başlayacaktır. Bu müzakereler iki tarafın 
uzlaşacağı bir işbirliği anlaşmasını hedefleyecektir.

9

Kıbrıs’ta uzlaşı sağlanabilmesi için 
kalıplaşmış fikirlerin dışına çıkmak bir 
mecburiyettir.
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3. İki devlet arasındaki bu müzakereler AB konula-
rı, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemeleri gibi ko-
nuları ele alıp, ilişkileri düzenleyecektir. 

4. Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ta-
rafından desteklenecek, eğer ihtiyaç duyulursa, AB de 
gözlemci olarak katılabilecektir.

5. Eğer iki devlet herhangi bir kontekste bir anlaş-
maya varırsa, iki devlet birbirlerini eş zamanlı tanıya-
cak, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bunu destekleye-
cektir.

6. Ulaşılacak olan herhangi bir anlaşma eş zamanlı 
şekilde referanduma sunulacaktır. 

Cenevre’de bu önerileri hem resmi BM kayıtlarına 
geçirdik hem de tüm dünyaya ilan etmiş olduk. Gayrı 
resmi konferansın kapanış konuşmasında, Genel Sek-
reter Antonio Guterres iki bölgeli ve iki kesimli fede-
ral bir çözümün artık bir Rum tezi haline geldiğini ve 
Türk tarafının çözüm önerisinin egemen eşitlik ve eşit 
uluslararası statüye dayanan bir çözümden geçtiğini 

ifade ederek BM’nin en yüksek temsilcisi olarak yeni 
çözüm vizyonumuzu teyit etmiş oldu.  

Guterres ile 25 Haziran 2021 tarihinde Brüksel’de ve 
25 Eylül 2021 tarihinde New York’da yaptığım görüş-
melerde ve Guterres’in 27 Eylül 2021 günü yine New 
York’ta düzenlediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos 
Anastasiadis’in de hazır bulunduğu gayri resmi üçlü 
yemekli toplantıda da Kıbrıs konusu ile ilgili görüşleri-
mizi ve resmi müzakerelerin başlayabilmesi için Kıbrıs 
Türk halkının eşitliğinin ve uluslararası statüsünün te-
yidinin şart olduğunu bir kez daha dile getirdim.

Eğer Rum tarafı Ada’nın tek hâkimi olduğu saplan-
tısından kurtulabilir ve pragmatik bir düşünce yapısıy-
la Türk Tarafının önerisini değerlendirebilirse böyle 
bir çözümden çok büyük kazanımlar elde edecektir. 
Rum Tarafının Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme-
sinin ve Ada etrafındaki zengin hidrokarbon yatakla-
rından her tarafın faydalanmasının yegâne yolu Kıbrıs 
Türk Tarafı ile antlaşmasıdır. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı resmi törenle karşılıyor. (26 Ekim 2020)
(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Web Sitesi, 2020)
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KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki Önemi

Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akde-
niz’in üçüncü büyük adasıdır. Ada, Doğu Akdeniz’de 
stratejik ve coğrafi bakımdan eşsiz bir konuma ve öne-
me sahiptir. Bu özel konumundan dolayı tarih boyunca 
birçok uygarlık için bir çekim merkezi olan Kıbrıs’ın 
jeo-stratejik önemi her zaman baki kalmıştır. Dünyada 
bilinen petrol rezervlerinin %68’i ve doğal gaz rezervle-
rinin %41’i Akdeniz ile bağlantılı Ortadoğu bölgesinde 
yer almaktadır. Avrupa’nın hidrokarbon tüketiminin 
%70’i Doğu Akdeniz’den geçmektedir. Kıbrıs Adası, 
Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’daki enerji kaynakla-
rının dış dünyaya açılımının olduğu bir coğrafyadadır. 
Kıbrıs’ın önemi son dönemde Doğu Akdeniz’de keşfedi-
len doğal gaz kaynakları ile daha da çok artmıştır. 

Kıbrıs aynı zamanda Ortadoğu’daki kriz bölgelerine 
müdahale için bir sıçrama noktası, ikmal olanakları ve 
ileri üs görevi görmektedir. Kıbrıs adası, askeri yığınak, 
hava ve deniz kuvvetleri için değerli bir üs niteliği taşı-
maktadır. Bu nedenle Birleşik Krallık, dünya üzerindeki 
birçok üssünü kapatmasına rağmen Kıbrıs’taki üslerini 
muhafaza etmektedir. Özetlemek gerekirse Ortadoğu 
ve Süveyş Kanalı’na olan yakınlığı, Akdeniz’deki strate-
jik konumu ve enerji hatlarına olan yakınlığı nedeniyle 
Kıbrıs çoğu zaman “hiç batmayan bir uçak gemisi” ola-
rak tarif edilmiştir.

Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği içinde çok 
önemli stratejik bir konumda bulunmaktadır. Kıbrıs 
Türkiye’den sadece 40 deniz mili (70km) uzaklıktadır. 
Kıbrıs adası Türkiye için, güneyden Akdeniz’e emniyetli 
çıkış imkânı sağlayan, bölgedeki deniz ulaştırma hatla-
rını kontrol altında bulunduran, karasuları, kıta sahan-
lığı, Münhasır Ekonomik Bölge, hava sahasının kontro-
lü ve Türkiye’nin stratejik savunma derinliği açısından 
büyük bir öneme sahiptir. 

Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunan adalarıyla çevrilmiş 
olması ve Gökçeada ve Bozcaada dışındaki tüm adaların 
Yunanistan’a kaybedilmiş olması, Kıbrıs’ın önemini Tür-
kiye için daha da artırmaktadır. Şu an Ege Denizi’nin yak-
laşık %44’ünü kontrol eden Yunanistan, kıta sahanlığını 
12 mile çıkarması durumunda Ege Denizi’nin yaklaşık % 
72’sini kontrol eder duruma gelecektir. Kıbrıs’ın da fede-
ral bir yapıyla Rum egemenliği altına girmesi durumunda 
hem Türkiye’nin güvenliği tehlikeye girecek hem de Türk 
gemileri adeta açık denizlere çıkamaz hale gelecektir. 

Yine bu bağlamda Türkiye’nin yer alacağı herhan-
gi bir kriz veya silahlı çatışma durumunda stratejik 
ürünler ve petrol ithalatı hayati bir önem arz edecek-
tir. Eğer Kıbrıs’ın bütününde Ege’de olduğu gibi tek 
bir ülkenin kontrolü olursa Türkiye ikmal yollarının 
güvenliğini sağlamakta zorlanacaktır. 

Kıbrıs’ın Türkiye için öneminin vazgeçilmez bir bo-
yutu da Ada’da yaşayan Türklerden kaynaklanmaktadır. 
Ada, 1571-1914 yılları arasında yaklaşık 350 yıl Türk 
hâkimiyetinde kalmıştır. Bu dönemde Kıbrıs’a Anado-
lu’nun çeşitli bölgelerinden getirilen Türkler bugünkü 
Kıbrıslı Türklerin atalarını ve kökenini oluşturmuş ve 
Kıbrıs bir Türk yurdu ve vatanı haline gelmiştir. 

KKTC’nin Tanınmasının Gerekliliği 

Son yıllarda Kıbrıs’ta ve bulunduğumuz bölgede kri-
tik gelişmeler yaşanırken, Doğu Akdeniz’deki jeopoli-
tik durum hidrokarbon kaynakları üzerinden yeni bir 
mücadeleye dönüşmüştür. Doğu Akdeniz’de en uzun 
kıyı şeridine sahip olan ve Kıbrıs Adasına yalnızca 70 
km uzakta bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye Doğu Ak-
deniz’deki siyasi denklemden dışlanmaya çalışılırken 
bazı bölgesel aktörler ve küresel güçler Doğu Akde-
niz’de hâkimiyet kurma çabalarına devam etmektedir. 
Bu durum, yoğun ve karmaşık bir siyasi mücadelenin 
yanı sıra, gerginliğin ve askeri faaliyetlerin de yoğun-
laşmasına neden olmuştur. 

Türk tarafı açısından bakıldığında bu mücadelenin 
tam kalbinde “Mavi Vatan” yatmaktadır. Türkiye’nin 
vatan toprakları göz önünde bulundurulduğunda, Mavi 
Vatan bu toprakların yarısından fazla bir alana tekabül 
eder. Mavi Vatan Türkiye’yi ve KKTC’yi denizlerden 
soyutlamaya çalışan politikalara bir meydan okumadır. 

Türkiye Doğu Akdeniz’deki siyasi 
denklemden dışlanmaya çalışılırken bazı 
bölgesel aktörler ve küresel güçler Doğu 
Akdeniz’de hâkimiyet kurma çabalarına 
devam etmektedir.
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Türkiye’nin ve KKTC’nin herhangi bir kara parçasın-
da hak iddia etmekle Mavi Vatanı üzerinde hak iddia 
etmek arasında bir fark yoktur. 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY) sınırlı nüfus, kara parçası, askeri ve ekono-
mik güçlerine rağmen, siyasi anlamda ellerindeki tek 
koz olan adaları kullanarak Doğu Akdeniz’de yayılma-
cı bir siyaset izlemektedir. Türk karasularını, Sevilla 
Haritasında öngörülen ve Türkiye’nin ve KKTC’nin 
haklarını adeta yok sayarak ve 3.5 kat küçülterek 41 
bin kilometre karelik alana ve Antalya Körfezine hap-
setme amaçlarını her fırsatta göstermektedirler.   

Bu noktada KKTC’nin önemi bir kez daha orta-
ya çıkmaktadır. Mavi Vatan doktrini ancak KKTC 
var olursa hayatta kalabilir. Türkiye’nin Doğu Akde-
niz’deki yasal ve siyasi haklarını savunabilmesi için 
KKTC’nin kara, deniz ve havadaki egemenliğinin 
tanınması şarttır. Yine bu bağlamda Yunanistan’ın ve 
GKRY’nin Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi-
ni hiçe sayarak atacakları maksimalist ve yayılmacı 
adımları engellemenin tek yolu budur. 

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’deki Türk egemenli-
ğinin dayanak noktası olan KKTC’nin tasfiye edilmesi 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den soyutlanarak Antalya 
Körfezine hapsedilmesi anlamına gelecektir. Bir baş-
ka ifadeyle KKTC’nin tanınması artık Türkiye için 
olmazsa olmaz noktasına gelmiştir. 1974’ten beri ku-
rumlarıyla etkin bir şekilde varlığını sürdüren Kıbrıs 
Türk Devletinin artık uluslararası tanınırlığının sağ-
lanması, Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki 
haklarının etkin ve fiili bir şekilde korunması büyük 
önem kazanmıştır. 

Tam da bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta 20 
Eylül 2022 tarihinde BM 77. Genel Kurulunda yap-
tığı konuşmada tüm ülkelere de “KKTC’yi tanıyın” 
çağrısında bulunması KKTC için yeni bir dönemim 

başlangıcını oluştururken, tanınma yolunda da atılan 
ilk adım olmuştur. Bu tarihi çağrı sonrasında 28 Eylül 
2022 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Ku-
rulu bildirgesinde de “KKTC’yi tanıyın” çağrısının yer 
alması Kıbrıs siyasetinde paradigmaları geri dönül-
mez şekilde değiştiren çok önemli mesajlar vermiştir. 
Bütün bu gelişmeler Sayın Erdoğan’ın Türkiye Cum-
huriyeti adına ortaya koyduğu unsurların bir pozis-
yon değil, bir devlet kararı olduğunu göstermektedir. 

Uluslararası sözleşmelerin tarif ettiği devlet olma 
özelliği şartlarının tümünü karşılayan KKTC Devleti 
aynı zamanda diğer ülkelerle ilişki kurabilme kapa-
sitesine sahiptir. KKTC’nin Ankara’da Büyükelçiliği, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Trabzon ve Gazian-
tep’te Başkonsoloslukları da dahil olmak üzere 20 ayrı 
ülkede temsilcilikleri vardır. Uluslararası camia henüz 
resmi olarak tanımasa da karada, denizde ve havada 
KKTC gerçeği vardır. Başta Rum Tarafı olmak üzere 
dünyadaki her ülke KKTC’nin egemenliğinin nerede 
başlayıp nerede bittiğini aslında çok iyi bilmektedir. 
Kıbrıs adasında birbirinden farklı ve yarım asırdır 
ayrışmış, kendi kurumları, yasama, yürütme ve yargı 
organları olan iki ayrı Devlet vardır. 

KKTC’nin geleceğinin nasıl şekillenmesi gerektiği 
konusu, artık Türk Dünyası’nın çözmesi gereken or-
tak meselelerinin başında gelmektedir. Türkiye’nin bu 
dönemde Türk Dünyası’na yönelik geliştirdiği daha 
yakın, işbirlikçi ve yoğun ilişkilerin, başta siyasal ve 
ekonomik alanlar olmak üzere, her alanda önemli di-
namikleri tetiklediğine inanmaktayız. İki devletli çö-
züm önerimizin önünü açacak anahtar hiç kuşkusuz 
Anavatan Türkiye ile dost ve kardeş ülkelerle var olan 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi olacaktır. KKTC 
ile aynı değerleri paylaşan Türk Dünyası ile Türki-
ye’nin liderliğinde yoğun bir işbirliğine giderek güçlü 
bir koalisyon oluşturulması ve KKTC’nin  tanınması-
na  yönelik  siyaset anlayışının aktif olarak uygulama-
ya sokulması büyük önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde 
bir Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuşsa doğal ola-
rak KKTC de Türk Dünyasında bağımsızlığını kaza-
nan ikinci Türk Devleti olarak bu teşkilat içerisinde 
hak ettiği yeri almalıdır. Ben bu konudaki istek ve 
arzumuzu devamlı olarak dile getirdim. Ne mutlu 

Kıbrıs adasında birbirinden farklı ve 
yarım asırdır ayrışmış, kendi kurumları, 
yasama, yürütme ve yargı organları olan 
iki ayrı Devlet vardır. 
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ki Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 9. 
Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde KKT-
C’nin gözlemci üyeliği oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
Devletimiz, uluslararası bir örgütte ilk kez Anayasal 
adıyla yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu 
statüyü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat 
niteliğindeki bu unsur, bizim için ilave bir gurur vesi-
lesidir.  Yine başlangıç olarak Kıbrıslı Türk gençlerin 
Türk Dünyası içinde yapılacak sportif, kültürel etkin-
liklerde yer alması ve görünürlüğünün artırılması, el 
birliğiyle bu insanlık ayıbının ortadan kaldırılmasın-
da öncü görevi görecektir. Hem aramızdaki kardeşlik 
bağlarını kuvvetlendirmek, hem Türk Dünyasını or-
tak tehlikelerden korumak hem de KKTC’nin statü 
arayışındaki bu haklı mücadelesine destek vermek 
için Doğu Akdeniz’den Orta Asya’ya kuracağımız 
köprünün ana parçası hiç kuşkusuz Türk Devletleri 
Teşkilatı olabilir. 

KKTC’nin Türk Dünyası nezdinde tanınmasına 
yönelik girişimlere ağırlık verilmesi, taraflar  arasında  
kalıcı ve adil bir barış anlaşmasının tesisini kolaylaş-
tıracaktır. Tanınma ve görünürlüğün artması KKTC 
ve Türkiye üzerindeki baskıların hafiflemesini sağla-
yacak, görüşmelerin ve müzakerelerin zeminini değiş-
tirecek ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin daha yapıcı 
ve uzlaşmacı bir tutum sergilemesine neden olacaktır.

Sonuç

Kıbrıs Türkleri adada büyük mücadeleler vererek 
kendi kaderlerine sahip çıkmış, 1974 Mutlu Barış 
Harekâtı sonucunda özgürlüğüne kavuşmuş ve 
1983’te kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Türk Dünyası içinde Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra 
bağımsızlığını kazanan ikinci Türk devleti olmuştur.
Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği, kıta 
sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, hava sahasının 
kontrolü ve Türkiye’nin stratejik savunma derinliği 
açısından büyük bir öneme sahiptir. Bir başka ifade 
ile Kıbrıs Türkiye ve Türk dünyası için basit bir toprak 
parçası değildir.

Öte yandan Akdeniz’de son dönemde yaşanan 
gelişmeler bölgenin önemini artırmıştır. Özellikle 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan gelişmeler 

özellikle Doğu Akdeniz’de güven ve istikrarın 
önemini bir kez daha göstermiştir. Hiç kuşku yok ki, 
Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve enerji kaynakları 
üzerinde yaşanılan sorunların tümünün çözümü 
vardır. Bunun için tüm kıyıdaş ülkelerin birbirlerinin 
haklarına gereken saygıyı göstererek ortak akıl 
içerisinde çözüm aramaları gerekmektedir. 

Bu bağlamda Kıbrıs’ta adil, gerçekçi, pratik ve 
sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak Ada’da hâlihazırda 
var olan gerçeklere, yani iki ayrı Halk ve iki ayrı Devlet 
esasından yola çıkılması ve iki devletin egemen eşitliği 
ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliğiyle 
ulaşılabilir. “Kazan-kazan” anlayışına dayanan bu yeni 
çözüm önerimizle birlikte her iki taraf da pek çok 
siyasi ve ekonomik kazanım elde edecektir. Bu model 
ayrıca adanın sadece barış, huzur ve istikrar adası 
olmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Doğu 
Akdeniz’deki ve bölgedeki sorunların çözümü için de 
katalizör görevi görecektir. 

Uluslararası camia henüz resmi olarak tanımasa 
da karada, denizde ve havada KKTC gerçeği vardır. 
KKTC’nin uluslararası hukuka göre her şartı 
karşılayan meşru bir devlet yapısı bulunmaktadır. 
Tam teşekküllü kurum ve kuruluşlara sahip olan 
KKTC’nin tanınmış ancak pek çok sosyo-ekonomik 
ve siyasi sorunla uğraşan devletten çok daha iyi 
durumda olduğunu görüyoruz. Ayrıca dünyada 
devlet olmak isteyen ancak bunu başaramamış pek 
çok halkı gördüğümüzde devletimizin ne kadar 
önemli olduğunu ve geri adım atmamızın söz konusu 
olmadığını bir kez daha anlıyoruz. Türkiye’nin çıkarları 
ile KKTC’nin çıkarlarının tamamen örtüştüğü bu 
noktada KKTC’nin içte ve dışta güçlenmesi büyük 
önem taşımaktadır. 

Son söz olarak ifade etmek isterim ki Kıbrıs Türk 
Halkının yarım asrı aşkın bir süredir kanıyla ve 
canıyla verdiği onurlu mücadelenin ulaşması gereken 
noktanın uluslararası tanınmış egemen ve bağımsız 
bir devlete kavuşması olduğu açıktır. Mücadele 
ateşi artık yakılmıştır. Artık yeni kararların hayata 
geçirileceği, Kıbrıs Türk Halkının eşit egemenliğinin 
ön planda olacağı ve yok sayılmak istenen Kıbrıs’taki 
Türk Devletinin eşit uluslararası statüsünün tesis 
edileceği bir dönem başlamıştır. 



Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel

"ABD’nin çevrelemeye çalıştığı 
Türkiye, Rusya ve Çin 

işbirliği yapmalı"

1980 yılında iktisat anabilim dalında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Sosyoloji ve 
Uluslararası İlişkiler dalında lisans, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik, Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisansını, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim 
Dalında Doktorasını tamamlamıştır. 1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli 
kademelerinde görev yapmıştır. B sınıfı iş güvenlik uzmanıdır. 2017 yılında Yönetim ve Strateji 
alanında Doçent olmuştur. Altınbaş ve Kent Üniversitelerinde idari ve akademik kadrolarda 
çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen İstinye Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

RÖPORTAJ

Atıf: Erenel, F. (2022). ABD’nin çevrelemeye çalıştığı Türkiye, Rusya ve Çin işbirliği yapmalı 
(Röportajı yapan Onurcan Balcı). BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 14-24.
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ABD’nin son dönemde Doğu Akdeniz’deki as-
keri ağırlığının artmasının sebebi nedir? 

Doç. Dr. Fahri Erenel:  ABD bu süreçten önce 
de vekil olarak kullandığı devlet yapıları ve terör 
örgütleri vasıtasıyla Doğu Akdeniz’deki askeri ağır-
lığını arttırıyordu. Ben Doğu Akdeniz kavramını, 
Genişletilmiş Doğu Akdeniz olarak da kullanmaya 
başladım. Amerika’nın Karadeniz’deki projeleri için 
kullandığı bir kavram var biliyorsunuzdur, Genişle-
tilmiş Karadeniz. Aynı şekilde bu konuda Doğu Ak-
deniz’i sadece Akdeniz coğrafyasının doğusu olarak 
değerlendirmemek gerekir. Doğu Akdeniz meselesi, 
ABD’nin bölgedeki stratejik faaliyetlerine dahil olan 
bölgeleri de kapsamaktadır. Irak ve Suriye’den Girit’e, 

Yunan adalarına ve Ege Denizi’nin bir kısmına kadar 
gelen bölgeyi, hatta Mısır ve Kızıldeniz’i de dikkate 
almak gerekiyor. Amerika’nın Doğu Akdeniz’deki 
faaliyetleri, George F. Kennan’ın ortaya attığı çevre-
leme politikasının devamı olarak da görülebilir. Bu 
bağlamda Amerika, Doğu Akdeniz’de yaptığını Çin’e 
karşı Güney Çin Denizi’nde yapıyor. Amerika’nın 
kendi stratejilerine karşı tehdit oluşturabilecek her 
türlü aktöre karşı benzer faaliyetlerde bulunduğu-
nu biliyoruz. Buradaki temel mantık aslında sadece 
Türkiye’yi çevrelemek değil, Rusya’nın Ukrayna’ya 
yoğunlaşmasından yararlanarak, Rusya’nın Ukrayna 
savaşı öncesi Doğu Akdeniz’deki Suriye, Mısır, Lib-
ya ve özellikle Sahel bölgesi dediğimiz Bali, Burkina 
Faso gibi ülkelerde artan etkinliğini kırabilmektir. 

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, 
BRIQ Yazıişleri Müdürü Onurcan Balcı’nın sorularını yanıtladı. 

RÖPORTAJ

"Amerika, Doğu Akdeniz’de yaptığını Çin’e karşı Güney Çin Denizi’nde yapıyor. Amerika’nın 
çevreleme stratejisinin,  aynı zamanda Çin’in Kuşak ve Yol projesini engelleme amacı 
taşıdığını görebiliriz. Zengezur koridorunun açılacak olması, Türkiye’nin Orta Asya, Çin’in 
de Türkiye üzerinden Orta Koridoru daha rahat kullanması anlamına gelir ki, ABD bunu asla 
istemiyor. Ben bir asker olarak, Türkiye’nin NATO’nun askeri kanadından çıkması gerektiğini 
yıllardır ifade ediyorum, ama siyasi kanatta olabildiğince kalmalıdır düşüncesindeyim. Rusya 
ile işbirliğine gidilmelidir. Çünkü hedef Rusya ile Türkiye arasında bir fay hattı oluşturmak ve 
Türkiye’nin Rusya’yla Karadeniz üzerinden bağlantısını kesmektir. TSK’nın güçlü durduğu 
planlı bir süreçte, Türkiye’nin, özellikle Kıbrıs’ın Çin ve Rusya tarafından desteklenerek 
bağımsızlığının tanınması için girişimlerde bulunması, eğer bu mümkün olmuyorsa 
KKTC’nin, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ta yaptığı gibi referandumla Türkiye’ye bağlanması 
konusunda bir karar alması gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu sorunların daha gerçekçi 
yollarlarla, yani güçle çözüleceğine inanıyorum. Bunun için de bölgesel yakın işbirliklerine 
ihtiyaç var. Türkiye de tam olarak böyle yapmalı. Bu bağlamda, Şanghay İşbirliği Örgütü ile 
olan ilişkilerin gelişmesini çok olumlu bir hamle olarak değerlendiriyorum."
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Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanı’nın Suriye’ye yaptığı 
ziyarette Esad’la yapmış olduğu bir işbirliği anlaşmasıy-
la Suriye’nin de Kuşak ve Yol projesine dahil olduğunu 
ve Çin’in Şam’da ve Irak’ta özellikle petrol sanayisinde 
artan yatırımlarını dikkate aldığımızda, bunun aynı za-
manda Çin’in Kuşak ve Yol projesini engellemek için de 
yürütülen bir strateji olduğunu görebiliriz. 

Avrupa’nın Avrasyalılaşmasını Önlemek

Çin’in limanlar üzerinden gidişi Afrika bağlantı-
lı, ABD bu bağlantıları keserek Avrupa ülkelerinin 
Avrasyalılaşmasını engellemeye çalışıyor. "Avrupa 
ülkelerinin Avrasyalılaşması" biliyorsunuz Rusya’da 
Alexandr Dugin’in ortaya attığı bir kavramdır. ABD, 
Rusya ve Çin’in batıya doğru yürüyüşünü durdurarak 
ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu ülkelerle olan ilişkisi-
ni keserek, silah sanayi ve diğer alanlarda yine soğuk 
savaş döneminde olduğu gibi Amerika merkezli bir 
hegemonik güce kavuşma düşüncesini taşıyor. Doğu 
Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının bulunuyor 
olması ve bunlara her geçen gün yenilerinin ekleni-
yor olmasıyla birlikte, özellikle Avrupa ülkelerinin 

Rusya’yla olan enerji alışverişlerinin en aza indirildi-
ği bir süreçte, Ortadoğu’nun yanı sıra bu bölgedeki 
hidrokarbon kaynaklarının önemi giderek artıyor. Bu 
yüzden, eğer dikkat ederseniz ABD, Türkiye ile iliş-
kilerinin biraz düzeldiği bir dönemde, bu bölgedeki 
gazı Avrupa’ya taşıyacak olan hattan mali desteğini 
çektiğini açıklamıştı. Ancak ABD’nin şu anda artan 
faaliyetlerine baktığımızda; Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimine (GKRY) silah ambargosunu kaldırılması, 
geçen yıl GKRY ile bir işbirliği anlaşması imzalama-
sı, Girit’teki Suda limanındaki faaliyetlerin artması 
ve buradaki liman genişletme çalışmaları, Dedeağaç 
üssüyle beraber buradaki iki üç üs bölgesinin varlığı 
gibi uyarıcı etkinlikler görürüz. Yunanistan’la imza-
lanan savunma işbirliği anlaşmaları var. Tabii ki bu-
nun kuzeye doğru bir uzanımı var, yani Bulgaristan, 
Romanya, Polonya ve buradan Baltık ülkeleri de bu 
faaliyetlere dahil. Dolayısıyla Türkiye’yi de dışarıda bı-
rakan bir hattın adımlarını görüyoruz. Şu anda Doğu 
Akdeniz’le pek bağlantılı görülmeyebilir ama Polon-
ya, ABD’nin çevreleme stratejisindeki en kilit aktör. 
Polonya’daki Amerikan asker sayısının artışı, Polonya 
hükümetinin Rusya’ya karşı olan tavrı, Polonya’da, 
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ABD lehine bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.Po-
lonya hükümeti aynı zamanda Norveç ile doğal gaz 
anlaşması yaparak Polonya’nın Rusya’ya bağımlılığını 
tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. ABD şu anda 
Polonya’yı Avrupa’ya da karşı bir vekil aktör olarak 
kullanıyor. Bundan yaklaşık 2-3 hafta kadar önce, tam 
ülkeler bir araya gelip Rusya’ya karşı bir cephe oluştur-
maya çalışırken Polonya durduğu yerde ikinci dünya 
savaşından kaynaklanan tazminatlarımı ödeyin diye 
bir müdahalede bulundu. Bunun dışında, Amerika’da, 
Almanya’nın Rusya’dan gizli gizli doğal gaz aldığına 
dair endişeler vardı. Kuzey Akım hatlarında gerçek-
leşen sızıntılar da bu bakımdan fazlasıyla manidardır. 

 Şu anda Avrupa’da Polonya’nın ön plana çık-
ması da bir tesadüf değil. Polonya, Litvanya-Polonya 
krallığı, üç deniz konseptiyle Karadeniz’i de içine 
alan, Adriyatik ve Baltık üçgeninde büyük bir Po-
lonya her zaman hedeflemiştir. Polonya bundan asla 
vazgeçmez. O yüzden Polonya’ya bakarken Ukray-
na’nın bir kısmını içine alan, Litvanya’yı da içine alan 
büyük bir krallıktan söz ediyoruz. Bu geçmiş tarih 
itibarıyla son derece önemlidir. Yani Polonya aslın-
da Avrupa’nın en kritik ülkeleri arasında şu anda ön 
plana çıktı. Hatta baktığımızda Polonya ve Romanya 
Dışişleri Bakanları, İngiltere’nin eşgüdümünde bun-
dan iki ay evvel Türkiye’de bizim Dışişleri Bakanının 
katılımıyla iki ayrı toplantı yaptılar. Bu aslında bu 
hatlar için yapılmış bir anlaşma idi, yani Türkiye’yi 

de ikna etme görüşmesiydi. Ama Türkiye’nin Dede-
ağaç konusunda ikna olmadığı açık ve net bir şekilde 
anlaşılıyor. Dedeağaç, Girit ile birlikte kuzeye ve gü-
neye inen hattın en kritik noktası, şimdi buna Kıbrıs 
ayağı eklendi. Belirttiğim gibi, bu bölge Çin’in Batıya 
doğru yürüyüşünü engellemek için önemli. Neden? 
Çünkü Kuzey koridor şu an Ukrayna üzerinden ka-
pandı. Çin’in ana güzergâhı, Kafkaslardan gelen ve 
Türkiye’den geçen bir orta koridor var. ABD’nin, Er-
menistan-Azerbaycan savaşının yeniden çığırtkan-
lığını yaparak ve Ermenistan’ı destekleyerek bu hattı 
da kapatma düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. 

ABD’nin Akdeniz Bağlantısını Keserek 
Rusya’yı Kendi Bölgesine Hapsetme Amacı

Rusya’nın son kabul edilen deniz doktrininde 
Doğu Akdeniz’e özel önem verdiği görülüyor. 
Rusya’nın 2015 yılında yayınladığı deniz dokt-
rininde öncelikli dış tehdit NATO’nun Rus hat-
larına ilerlemesiyken yeni belgede asıl tehlike-
nin “ABD ve müttefikleri” olarak kaydedildiği 
görülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doç. Dr. Fahri Erenel: Yeni deniz doktrininde, 
Rusya’nın bölgenin dışında dünyadaki tüm ulus-
lararası sorunlarla da ilgilenmesinin ve Rusya’nın 
menfaatlerini koruyacak bir deniz gücüne sahip 
olmasının önemi vurgulanıyor. Bu doktrini, aynı 
zamanda Alfred Mahan’ın Deniz Hakimiyet Teori-
sinin hâlâ geçerli olduğunun, en önemli kanıtların-
dan biri olarak görüyorum. Çünkü Güney Çin De-
nizi’nde de Çin ve Japonya’nın deniz kuvvetlerine 
yapılan yatırımların artması -ki bunda Japonya’nın 
ada ülkesi olmasının da payı var- dikkat çekicidir. 
Aslında biraz evvel sorduğunuz soruda, ABD’nin 
Doğu Akdeniz’e müdahale etmesinin en önemli 
nedenlerinden biri de bahsettiğimiz, Putin’in açık-
ladığı deniz doktrini olduğunu düşünüyorum. 

Kuzey koridor şu an Ukrayna üzerinden 
kapandı. Çin’in ana güzergâhı, 
Kafkaslardan gelen ve Türkiye’den 
geçen bir orta koridor var. ABD’nin, 
Ermenistan-Azerbaycan savaşının 
yeniden çığırtkanlığını yaparak ve 
Ermenistan’ı destekleyerek bu hattı 
da kapatma düşüncesi olduğunu 
söyleyebiliriz.  
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Çünkü bu doktrin, Akdeniz’deki Lazkiye lima-
nını, Tartus limanını daha da büyüttü. ABD’nin 
bu süreçte Ukrayna savaşı çıktığı için Akdeniz 
bağlantısını keserek Rusya’yı tekrar kendi saha-
sına çekmek gibi bir planı olduğunu düşünebi-
liriz. Putin’in, deniz doktrinini ağırlıklı olarak 
uygulamaya başladığı yeri Arktik olarak görüyo-
rum. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı sırasında da, 
özellikle Baltık donanması ve Hazar donanma-
sından gelen gemilerle Karadeniz’de Ukrayna’yla 
olan donanma paylaşımında Rusya’nın yeterli 
bir güç elde ettiğini pek düşünmüyorum. 

Burada uluslararası alanda Mahan’ın Deniz 
Hakimiyet Teorisinin Rusya’ya uyarladığımızda 
dünya kapsamında deniz ticaret yollarını Çin’le 
kontrol edebilecek bir pozisyonu henüz var mı? 

Yok. Ama Çin’in şöyle bir avantajı var, Kuşak 
ve Yol Girişimi sadece karadan gitmiyor, deniz 
bağlantıları da kuvvetli ama Rusya’nın doğru-
dan böyle bir bağlantısı yok. Rusya’nın bağlan-
tıları bugüne kadar daha ziyade askeri malzeme 
ve ekipman desteği, eğitimler ve aynı zamanda 
ideolojik yaklaşımlarla bu ülkeleri etkisi altına 
almak yönündeydi. Bunda da başarılı oluyor 
muydu? Evet. 

Şu anda geleceğin en önemli tüketim pa-
zarı Afrika’da ABD’nin etkisi giderek azalıyor. 
Bildiğiniz gibi Giorgia Meloni, Fransa’yı da suç-
layarak “Afrikalıların Avrupa’ya gelmesi değil, 
Afrikalıların Avrupalılardan kurtulması” şeklin-
de önemli bir ifadeyle, Avrupa’nın Afrika’yı sö-
mürmeye devam ettiğini ifade etti. Bu açıdan da 
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baktığımızda ben Rusya’nın deniz doktrinini bu 
kadar yaptırım sonrası, içeriği itibarıyla tam anla-
mıyla uygulayabileceğinden şüpheliyim. Bu yüz-
den Putin’in bir öncelik verdiğini düşünüyorum. 
Özellikle İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul 
edildiğini değerlendirirsek, Baltık ve Arktik böl-
gesi biraz daha önem kazanıyor. Geleceğin deniz 
ticaret yolları açısından, ABD güney hattının 
durduğunu düşünüyor, Akdeniz’de, Kafkaslarda 
bir belirsizlik var, kuzey hattı da durduruldu şim-
di. Buzların eriyeceği kuzeydeki yeni rota ön pla-
na çıkıyor. Putin, bu gerçeği dikkate alarak Baltık 
donanmasına giderek ağırlık verdiğini, yeni ge-
miler inşa ederek bu süreci hızlandırdığını belirt-
ti. Bunun yanı sıra, Arktik bölgesinde Rusya’nın 
kontrolü altında olan alanlarda -50/60 dereceye 
dayanıklı askerlerin yetiştirilmesi ve buradaki üs 
sayılarının arttırılmasını bu bölgenin ve bölgeden 
geçecek deniz ticaret yollarının güvenliğini sağla-
ma yönündeki adımlar olarak görebiliriz. 

Biliyorsunuz ki, Çin ile Rusya’nın Arktik 
konusunda da bir işbirliği vardı. Bütün bunlara 
baktığımızda Rusya’nın ağırlığını Arktik’e ver-
diğini, Doğu Akdeniz’de ise mevcut kazanım-
larını muhafaza etmek istediğini görüyoruz. 
ABD bu durumu fark etmiş olmalı ki 11. Ame-
rikan tümeni soğuk iklimde mücadele edebil-
mek için Alaska’da yaklaşık iki ay evvel eğitim-
lere başladı. Amerika’nın Rusya’ya karşı Arktik 
bölgesinde mücadele edecek hiçbir gücü yok. 
NATO’nun da böyle bir kapasitesi yok. İsveç 

ve Finlandiya deniz kuvvetlerinin duruma uy-
gun şekilde teşkilatlandırılmış olması ve soğuk 
iklimde operasyon yapma yeteneği, bu ülkele-
rin ikna edilerek devreye sokulmasındaki asıl 
sebeplerden biri. Yani ABD’nin buradaki bek-
lentisi NATO-Rusya savaşının Arktik’te gerçek-
leşmesi halinde Rusya’nın üstünlüğünü, İsveç 
ve Finlandiya’nın yardımıyla biraz dengelemek 
olduğu söylenebilir. 

Orta Koridor’da Türkiye-Çin İşbirliği
  

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Doğu 
Akdeniz ve bölgedeki ülkelerle olan ilişkisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Doç. Dr. Fahri Erenel: Çin ve Suriye 
arasındaki ilişkiler yeni değil. Suriye’de 
daha evvel Xi Jinping’in Suriye ile ilgili olan 
söylemlerini, daha sonra Dışişleri Bakanı’nın 
ziyaretini ve Şam bölgesinde artan Çin 
yatırımlarını düşünebiliriz. Burada İran’ın da 
ciddi yatırımları var. İran ve Çin’in yaptıkları 
bir anlaşma olduğunu biliyoruz. İran’ın 
güneyinde Çin’e bir enerji koridoru açılması, 
Çin’in burada hidrokarbon kaynaklarını işletmesi, 
bu kaynakların indirimli fiyatla Pakistan 
üzerinden doğrudan Çin’in endüstri bölgelerine 
nakledilmesi, bölgenin de Çin güvenlik güçleri 
tarafından korunması gibi durumlar söz konusu. 
Suriye konusunun, Ermenistan-Azerbaycan 
arasında çıkan son çatışmaları da dikkate 
alırsak, Çin tarafından daha da önemsenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Dört tane hat var; 
transit rota olarak Arktik’i şu anda 18-20 gün 
kullanabiliyoruz. Çünkü henüz daha buzlar 
gereken derecede erimiş değil. Kuzey koridoru 
Ukrayna-Rusya savaşıyla kapatıldı, aslında 
bununla bir taşla iki kuş vurulmuş oldu. 
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Üçüncü hat olan orta koridorun daha aktif 
kullanılabilmesi için Türkiye’nin işbirliği gerekiyor. 
Azerbaycan bu koridorda kendine düşen kara 
yolunun %57’lik bir kısmını tamamlamış 
durumda. Düşünün, bu hattı kullanarak 
Çin’den Avrupa’ya doğrudan ulaşmak mümkün. 
Diğer bir hat ise Güneyden geçen ancak Irak 
ve Suriye’deki kaotik yapı sebebiyle Çin’in pek 
tercih etmediği bir hattır. Irak’ta kargaşanın 
devam etmesi, Sünnilerin kendi içinde çatışması, 
PKK, İŞİD, Amerika’nın varlığı ile hükümetin 
kurulamaması gibi nedenlerle buradaki hattın 
güvenli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması 
zordu. Bunlar dikkate alındığında güney 
hattının Suriye’den geçmesinin daha güvenilir 
olduğu değerlendirildi. Çin-Suriye ilişkilerinin 
bu kapsamda geliştiğini söyleyebiliriz. Aynı 
zamanda Çin-İsrail ilişkileri de önemli, en 
son verilere göre 5 ila 7 bin arasında Çinli 

mühendis İsrail’le savunma sanayi dahil 
olmak üzere birkaç alanda işbirliği içinde 
bulunuyor. Ortadoğu politikası hakkında son 
2 yılda Suudi Arabistan’ı Xi Jinping’in ardından 
Biden’ın ziyaret etmesini ve Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Çin arasında yapılan işbirliği 
anlaşmalarını dikkate alabiliriz. Bu konuda 
Birleşik Arap Emirliklerinin Çin’e gizli bir üs 
verdiği hakkında iddialar devreye girmişti. 
Aynı şekilde Putin Ukrayna savaşı öncesi 
bu bölgeleri ziyaret ederek körfez doktrinini 
açıklamıştı. Ben Ortadoğu’da Çin ve Rusya’nın 
bir adım daha ilerde olduğunu düşünüyorum. 
Her ikisinin de, özellikle Rusya’nın kuzey 
Irak’ta ciddi yatırımları var. Çin’in de özellikle 
Basra Körfezi bölgesinde çok ciddi yatırımları 
var ve bu yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu 
yatırımların her biri petrol üretimiyle ilgilidir. 
Diğer taraftan da Çin buradaki petrolü doğuya 

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ticari koridorlar. (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021) 
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götürecek, çünkü Lazkiye üzerinden inecek 
olan bir petrol Çin’i zorlayacaktır. Ama Basra 
Körfezinden, İran’dan taşınacak petrol Çin’in 
ihtiyacını daha güvenli şekilde sağlayabilecektir. 
Bu yüzden de yapılan anlaşmada demiryolu 
hattı da var. İran da biliyorsunuz, hattın Türkiye 
üzerinden değil Hazar Denizi’nin güneyinden, 
İran üzerinden geçmesini, buradan Türkiye’ye 
bağlanmasını veya Irak, Suriye üzerinden 
Akdeniz’e inmesini istiyordu. Şu anda sanırım 
Çin, İran’ın umduğu doğrultuda hareket ediyor 
ama orta koridor hâlâ açık. ABD Fırat’ın 
doğusunda olduğu sürece Çin bu demiryolu 
hatlarını harekete geçirebilir mi, emin değilim. 
Bölge belli derecede istikrara kavuşmadan 
Çin’in daha fazla yatırım yapacağını pek 
düşünmüyorum açıkçası. Tabii, ABD’nin başka 
planları var. Amerika, Golan Tepelerini aldıktan 
sonra İsrail’le El Tanf denilen Ürdün, Suriye ve 
İsrail’in sınırlarının birleştiği yerde çok büyük 
bir üs kurdu ve son bir aydır olağanüstü kuvvet 
yığıyor. Bu üssün önemi nedir? ABD, Kuzey 
Irak’tan ve Kamışlı’dan çıkarılacak petrolü, 
bölgenin PKK’nın kontrolü altında olduğu 
dönemde, Irak ve Suriye kuzeyinden geçirmeyi 
planlıyordu. Ama geldiğimiz süreçte bunun 
mümkün olmadığını gördükleri için, güneyden 
yeni bir hat oluşturma çabası içerisine girdiler. 
Bu yüzden de El Tanf ’ı güçlü tutuyorlar. El 
Tanf ’tan Golan Tepelerine, oradan da Dürziler 
üzerinden Akdeniz’e bağlanan bir hat oluşturma 
çabası içerisindeler. ABD’nin, bu hattı 
oluşturduktan sonra, PKK gibi unsurlarla olan 
ilişkisini yavaş yavaş keseceğini ve bu güçleri 
boru ve karayolu hatlarının geçeceği güzergâh 
üzerine yoğunlaştıracağını düşünüyorum. Tabii 
Rusya’nın ve Çin’in bu bölgedeki donanma 
güçlerinin yeterli olmadığını ifade etmek 
gerekir.

Türkiye, NATO’nun 
Askeri Kanadından Çıkmalı

Peki ABD’nin çevreleme stratejisi, Rusya’nın 
belirttiğiniz önlemleri ve Çin’in politikaları 
dikkate alınacak olursa Türkiye nasıl bir strateji 
izlemeli?

Doç. Dr. Fahri Erenel: ABD uzun bir 
süredir çevreleme konusunda istikrarlıydı. 
Baktığımızda genel hatları itibariyle İkinci 
Karabağ savaşı ile Türkiye’nin Azerbaycan’la 
işbirliği ve Kafkaslardaki etkisi yeniden 
kurgulanmıştı. Ayrıca Çin’den gelen demiryolu 
hattının Ermenistan’ı baypas ederek Bakü, 
Tiflis ve Kars üzerinden Türkiye’ye girişi de 
son derece önemli bir detay. Tabi burada söz 
konusu olan Zengezur koridorunun açılacak 
olması, Türkiye’nin Orta Asya, Çin’in de 
Türkiye üzerinden orta koridoru daha rahat 
kullanması anlamına gelir ki, ABD bunu asla 
istemiyor. Bu yüzden ABD önemini tekrar 
kavrayarak bu bölgeye tekrar girdi. Ama 
bu bölgede bence Çin’in, Çin’le bağlantısı 
nedeniyle İran’ın, Azerbaycan’ın ve dolayısıyla 
Türkiye’nin ABD’ye karşı bariz bir üstünlüğü 
var. Diğer yandan, nükleer enerjisinin %80’ini 
dökük bir santralden 600 Rus çalışanla tedarik 
eden, gerekli uranyumu Rusya’dan uçaklarla 
getiren ve tüm yer altı kaynaklarını verse dahi 
Ruslara olan borcunu ödeyemeyecek olan 
Ermenistan’ın Rusya ile ilişkisini tamamen 
kökünden kazıma hamlelerinin de boşa 
çıkacağını düşünebiliriz. 

Olayın bir başka boyutu ise Yunanistan’ın 
vekil olarak kullanılma durumu, bu yeni 
değil. Sanırım 2018 yılıydı, Amerikan Deniz 
Harp Akademisi’nde bu bölgede yapılacak 
bir savaş senaryosundan bahsediliyordu. 
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Biz askeri tatbikatlarda kırmızı-mavi devletler 
deriz, ABD ilk kez burada Türkiye ve Yunanistan 
isimlerini, yer isimlerinde açık bir şekilde 
kullandı ve aslında şu anda Ege’de yaşadığımız 
sorunların -bu senaryo detaylı bir şekilde 
okunduğunda- yaşanmakta olduğunu görebiliriz. 
Yani bugünlerin, kendiliğinden oluşan mevcut 
jeopolitik veya küresel durumdan ziyade, kasıtlı 
etkilere bağlı gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun Deniz Harp Akademisi’nin yayınladığı 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın önsözüyle 
yazılmış olan bir kitap olduğunu düşündüğümüzde 
ABD’nin stratejik planının buraya yansıdığını 
söyleyebiliriz. Senaryo’da Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki gerginlik kademeli olarak artıyor, 
en sonunda Türkiye Yunan gemilerinden birini 

batırıyor, ABD Yunanistan’la yaptığı Savunma 
İşbirliği Anlaşmasına dayanarak Türkiye’ye 
müdahale ediyor. Sadece Ege’de değil Kıbrıs’ta 
da müdahale ediyor ve Kıbrıs açıklarına giden 
gemilerle Türkiye’nin askeri birliklerine uzun 
menzilli füzelerle saldırıda bulunuyor. Bütün 
bunları yaparken de Türkiye’nin içindeki ekonomik 
durum, sivil toplumdaki kutuplaşmalarını 
kaşıyarak Türkiye’de bir iç kavgaya yol açarak, 
elindeki tüm aktörleri özellikle PKK’yı güneyde 
kullanarak Türkiye’yi kargaşayla yönetilemez 
hale getirmeyi planlıyor. Bununla beraber, 
Yunanistan’da Megali İdea dediğimiz bir düşünceyi 
destekleyerek Yunanistan’ın belli bir hatta sahip 
olmasını sağlıyor. Bahsettiğimiz senaryoda 
bunların hepsi ortaya konulmuş durumda. 

Türkiye çevresindeki ABD üsleri. (Aydınlık, 2022)
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Aslında, Yunanistan, adaları 30-40 yıldır 
silahlandırıyor. Şu ana kadar, NATO ile ilişkimiz 
ve Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki ilişkiler 
gerginleşmesin veya durmasın düşüncesiyle pek 
ses çıkartmadığımızı düşünüyorum. Türkiye’nin 
bildiğiniz gibi Avrupa Birliği’ne giriş için 
Yunanistan’ın da oyuna ihtiyacı var. Yunanistan 
da bu boşluktan istifade ediyor. ABD bu anlamda 
Türkiye ve Yunanistan’ı aynı anda NATO’ya 
alarak bir hata yaptı. Ancak Avrupa Birliği 
konusunda bu hata yapılmadı, hatta Güney 
Kıbrıs Rum kesimi AB’ye alınarak Güney Kıbrıs, 
Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların 
çözülemez bir noktaya taşınmasına yol açıldı.

Yunanistan, zora düştüğünde Almanya 
ve AB’den sağladığı mali kaynaklar ve Frontex 
dediğimiz yapılanmayla göçmenler için bir 
duvar olması itibarıyla AB için Türkiye’ye 
nazaran daha güvenilirdir. Türkiye’nin iki üç yıl 
evvel yaptığı göçmenleri hudutlara göndermesi 
şeklindeki bir yöntem, Avrupa ülkelerini 
ciddi şekilde endişelendirmiştir. İlişkilerin 
gerginleşmesindeki en büyük nedenlerden 
birinin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden 
Türkiye-Yunanistan arasındaki bir gerginlikte 
biliyorsunuz ki AB tek sesten Yunanistan’ı 
desteklediğini ifade etmişti. Dolayısıyla şu anda 
Sakız, Midilli, Sisam gibi adalarda eğer gerçek bir 
savaş durumuna girilirse, Yunanistan bu adaları 
birkaç gün içerisinde kaybedebilir. Yunanistan 
bunu bildiği için, geçen gün ABD’nin verdiği 

zırhlı araçların bazı adalara konuşlandığını ifade 
ederek, kışkırtıcı bir hamlede bulundu. Bunun 
yanı sıra Bulgaristan’da kurulan dünyanın 4. 
Büyük hava üssü de uyarıcı bir nitelik taşıyor. 
Türkiye bu noktada Rusya’nın Yunanistan’ı ve 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimini kara listesine 
almasından yararlanarak, bu bölgedeki 
politikaların oluşturulmasında Rusya ile birlikte 
hareket etmelidir. 

Bazıları “NATO’ya karşı olunur mu” diyor. 
NATO’ya karşı olan herhangi bir gücün veya 
NATO anlaşmalarına aykırı davranışın nasıl 
bir işlem gördüğü NATO tarihinde mevcut 
değildir. Türkiye gerekirse askeri kanadından 
çıkabilir, siyasi kanadındaki mevcudiyetini 
sürdürebilir. Çünkü siyasi kanadından çıkarsa, 
NATO’ya ilk gelecek ülke Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi akabinde İsrail olur. Böylelikle 
Amerika kuşatmasını NATO’yu da dahil 
ederek tamamlayacaktır. Ben bir asker olarak, 
Türkiye’nin askeri kanattan çıkması gerektiğini 
yıllardır ifade ediyorum, ama siyasi kanatta 
olabildiğince kalmalıdır düşüncesindeyim. 

Rusya ve Çin ile Kıbrıs ve 
Doğu Akdeniz’de Ortaklık

Rusya ile işbirliğine gidilmelidir. Çünkü he-
def Rusya ile Türkiye arasında bir fay hattı oluş-
turmak ve Türkiye’nin Rusya’yla Karadeniz üze-
rinden bağlantısını kesmektir. Kafkaslarda da 
aynı şey yapılıyor. ABD, Ermenistan üzerinden 
Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamaya çalışıyor. 
Türkiye, Rusya, Çin ilişkileri de aynı süreçten 
etkileniyor. Türkiye bence burada tüm ağırlığını 
Kıbrıs üzerine vermelidir. Doğu Akdeniz ve Kıb-
rıs, Yunanistan’ın yumuşak karnıdır. Amerika da 
bunu bildiği için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-
ne ambargoyu kaldırmayı düşündü ve kaldırdı. 

Rusya ile işbirliğine gidilmelidir. 
Çünkü hedef Rusya ile Türkiye 
arasında bir fay hattı oluşturmak 
ve Türkiye’nin Rusya’yla Karadeniz 
üzerinden bağlantısını kesmektir. 
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Çünkü bizim oradaki askeri gücümüz, Türki-
ye’ye olan 70 kilometrelik bir mesafe ve süratle 
müdahale etme imkânımızın olması ve 1974’te 
yaşanmış bir olayın varlığını düşünecek olursak, 
burası Yunanistan’ın yumuşak karnıdır. Ege Deni-
zi ABD’nin etkisiyle Yunanistan’ın güç topladığı bir 
alandır. ABD’nin müdahalesi olmadığı takdirde Yu-
nanistan’ı çok rahat bir şekilde etkisiz hale getirebi-
liriz. Bu tür bir harekâtta Türk Silahlı Kuvvetleri de 
bir derece zarar görebilir ama Ege’de Yunanistan’ın 
başarı şansı asla yoktur. Şu anki duruma bakarsak, 
Türkiye’ye karşı bir eylemde bulunması çok zor an-
cak Kıbrıs böyle değil. Kıbrıs ateşkese dayalı ve Er-
menistan’da olduğu gibi ateşkes her an bozulabilir. 
Dolayısıyla TSK’nın güçlü durduğu planlı bir süreç-
te, Türkiye’nin, özellikle Kıbrıs’ın Çin ve Rusya tara-
fından desteklenerek bağımsızlığının tanınması için 
girişimlerde bulunması, eğer bu mümkün olmuyorsa 
KKTC’nin, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ta yaptığı 
gibi referandumla Türkiye’ye bağlanması konusunda 
bir karar alması gerektiğini düşünüyorum. ABD asla 
ve asla Kıbrıs’ı Türkiye’ye verme niyetinde değil, ne 
federasyona razı, ne de iki devletli bir yapıya razı. 
ABD giderek artan önemi nedeniyle Kıbrıs’ın, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetiminin dolayısıyla Yunanistan’ın 
kontrolü altında olmasını istiyor. Çünkü kuşatmanın 
ve ABD’nin Doğu Akdeniz hakimiyeti sağlaması-
nın yolu batmaz bir uçak gemisi gibi olan Kıbrıs’tan 
geçmektedir. Unutmayalım, bu bölgede ABD’ye 
çok yakın olan İngilizlerin Agratur ve Dikelya as-
keri üsleri bulunmaktadır. Ve tabii, Türkiye aynı 
zamanda Suriye ve Çin ile işbirliğine de girmelidir. 
Burada Amerika’nın varlığını sona erdirecek ham-
leler içerisine girilmelidir. Bu kuşatmanın yarılması 
gerekiyor, işbirliğine Irak ve İran da dahil edilerek 
ABD’nin Irak’taki varlığı da yok edilmelidir. 

Artık uçak gemilerinin büyüklüğü önemli 
değildir, ABD’nin 11 tane büyük uçak gemisi var-
dır ancak uçak gemileri şu anki füze sistemleriy-

le korumasız hale geldi. Mesela Rusların Sarmat 
isimli füzesi 6 bin kilometreye çok kısa bir zaman 
diliminde gidebiliyor. Yaklaşık 20 Mach hızla (1 
Mach=1225~km/saat) gidebiliyor, atıldıktan sonra 
düştüğü yeri görebiliyorsunuz. Rusya’nın kruvazö-
rünü kıyıdan atılan füzelerle vurdular. ABD’nin 6. 
ve 7. filoları bu bağlamda büyük tehlike arz etmiyor. 
Günümüzdeki sistemlerin deniz kuvvetleri açısın-
dan zafiyet oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden 
deniz kuvvetlerinde insansız deniz araçlarının kul-
lanımı giderek artıyor. Türkiye bu açıdan da avan-
tajlıdır. 

Bu çerçevede Türkiye, AB ve NATO ile ilişki-
lerini kesmeli. Zaten bize Türk tırlarını bekletme, 
vize vermeme gibi birçok uygulamada bulunu-
yorlar. NATO, Türkiye’yi bir şekilde NATO’dan 
çıkaracak. Bugün diyorlar ki, “biz Washington an-
laşmasını imzaladık, biz istemezsek kimse bizi NA-
TO’dan çıkaramaz”.  Yahu, uluslararası anlaşmala-
rı uygulayan mı var? ABD Rusya’ya karşı Minsk 
anlaşmasını neden uygulamadı?  Neden Erme-
nistan-Azerbaycan arasında üç kez BM Güvenlik 
Konseyi kararı olmasına rağmen müdahale etmedi 
ve savaşın olmasına imkan verdiler? Washington 
anlaşması için de, “dün dündür, bugün bugündür” 
diyecekler. Kimi kime şikayet edeceksiniz? Böy-
le bir şey yok. Dünyada uluslararası anlaşmalar 
dönemi bitmiştir. Hiç kimse uymuyor. Uyulsaydı 
İsrail’in bugün BM’nin kontrolü altına girmesi la-
zımdı. Filistin konusunda, Arapların işgali konu-
sunda, hakkında 25’e yakın Güvenlik Konseyi ve 
Birleşmiş Milletler kararı var. Uluslararası ilişkide 
eleştirel teoriler vesaire var ama günümüzde tüm 
bu sorunların daha gerçekçi yollarlarla, yani güçle 
çözüleceğine inanıyorum. Bunun için de bölgesel 
yakın işbirliklerine ihtiyaç var. Türkiye de tam ola-
rak böyle yapmalı. Bu bağlamda, Şanghay İşbirliği 
Örgütü ile olan ilişkilerin gelişmesini çok olumlu 
bir hamle olarak değerlendiriyorum. 
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Rusya’nın Ağustos ayında kabul ettiği deniz dokt-
rininde Doğu Akdeniz, ‘ülkenin ekonomik kalkınmasını, 
halkın refahını ve ulusal güvenliğini önemli ölçüde et-
kileyen bölgeler’ içinde sayıldı. Doğu Akdeniz’in bugün 
Rusya için önemi nedir?

Dr. Konstantin Sivkov:  Akdeniz, Rusya için çok bü-
yük bir önem arz ediyor. Burada ilk faktör elbette güvenlik 
faktörü. Bunun altında burada ABD’nin meşhur 6. Filosu-
nun bulunması gerçeği yatmaktadır. Rusya’yı hedef almak 
için bu gemilerden uzun menzilli füzeler kullanılabilir. 
Rusya’ya karşı bir saldırının patlak vermesi durumunda, 
bu uçak gemilerini imha ederek devre dışı bırakmak bir 
tehdit oluşumunu yok etmek açısından kritik derecede 
önemli bir görevdir. Bu nedenle Rusya’nın bölgedeki var-
lığı askeri açıdan da çok önemli. İkinci önemli nokta ise, 
bölgedeki Arap dünyasının önde gelen ülkeleri Rusya’ya 
karşı daha dost canlısı bir politika izliyor ve bence artık 
Rusya-Türkiye ilişkileri de Rusya için büyük önem taşıyor. 
Biz Rusuz, hangi koşullarda olursa olsun müttefiklerimizi 
destekleme ilkesine sadık kalıyoruz. Rusya bu birlikteliğe 
destek olmak için, resmen müttefiki olmasa da pek çok 
ülkeye askeri ve ekonomik destek sağladı. Çünkü oralarda 
ülkemizin liderliğinde bizlerden yardım uman insanlar, 
halklar, devletler var. İslam dünyası yeni bir Rönesans 

yaşıyor, ama bölgede aşırı İslamcıların fikirleri, ki bun-
lar hem Rusya’ya hem de İslam’a düşman olan güçlerdir, 
İslam’ı yıkıcı bir din olarak göstermeye çalışıyor.Bunlar 
parazitlerdir ve bu anlayış sadece yıkım getirir. İslam bay-
rağının arkasına saklanarak, Rusya’da yasaklanan sözde 
İslam Devleti (IŞİD) gibi terör örgütlerini ve diğer benzeri 
yapıları oluşturuyorlar. Şu an en aktif olan bunlardır. Arap 
dünyası bu koşullar altında, başta güvenlik gerekçesiyle, 
Rusya ile yakınlaşmaya devam ediyor ve Rusya’nın bu tür 
terör eylemlerini bastırmasından korkanların olduğu da 
ortaya çıkıyor. Ekonomik olarak da Akdeniz Antik Roma-
lılardan bu yana devamlı insan uygarlığının ekonomik ge-
lişim merkezlerinden biri olmuştur. Akdeniz günümüzde 
de ekonomik açıdan çok büyük önem taşıyor, bu nedenle 
Rusya bu bölgede bulunmakla ilgileniyor.

Moskova’nın Ukrayna’ya Müdahalesi, 
Türkiye’nin de Egemenliği ve 

Bağımsızlığının Yararına

ABD’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan, İsrail ve Gü-
ney Kıbrıs ile birlikte bir cephe inşa etmeye çalıştığı 
görülmektedir. Sizce bunun hedefi nedir? ABD’nin 
bu çabası, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki stratejisinde 
belirlediği hedefleri/amaçları nasıl etkilemektedir?

“Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve İran dahil olmak üzere çok kutuplu dünya ülkelerinin hepsinin 
ortak stratejisi, Batı bloğuna karşı güçlerini birleştirmeyi amaçlıyor. Ve bence bu birliktelik, çoktan 
başlamış olan 3. Dünya Savaşı’nı nükleer bir savaşa dönüşmeden durduracak olan birlikteliktir. 
Türkiye, ABD’nin buyruklarına uymuyor, bağımsız politikalar oluşturuyor, Rusya ile iyi ilişkiler 
kuruyor. Bu politikaların ABD’nin hoşuna gitmediğini söyleyebiliriz. Bu koşullar altında ABD 
Türkiye’nin iplerini tekrar kendi eline geçirmek istiyor ve bu amaçla 2016 yılında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a bir darbe girişimi düzenledi. Bu darbe girişimi Rusya’nın da desteği ile 
bozguna uğratıldı ancak ABD Türkiye’yi her açıdan kuşatmaya başladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs 
üzerinden geçen bu kuşatmaya karşı Türkiye bazı önlemler almaya başladı. Bu kuşatma hem 
Türkiye’yi hem de Rusya’yı içine almayı amaçlıyor. Bu net bir şekilde anlaşılmalı. Bu üsler öncelikle 
Türkiye’ye, daha sonra Rusya’ya yöneliktir. Rusya’nın çevrelenmesi başka araçlarla da sağlanıyor 
ancak bu noktada Türkiye, ABD’nin gözünde kilit hedeftir."

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze ve Topçuluk Bilimleri Akademisi Başkan 
Yardımcısı Emekli Amiral Dr. Konstantin Sivkov, Kubilay Çelik’in sorularını yanıtladı. 
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Dr. Konstantin Sivkov: Bir süre öncesine ka-
dar, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de 
iktidara gelmesinden önce Yunanistan ile ilgili her-
hangi bir sorun olmadığını hatırlayın. Türkiye ağırlıklı 
olarak bu tavrını sürdürdü. Türkiye ile Rusya’yı Doğu 
Akdeniz’de birbirinden uzaklaştıran en önemli şey ön-
ceki dönemde benimsenen politikaydı. Ancak Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişiyle Türkiye 
daha bağımsız bir yol haritası izlemeye başladı. Evet 
bazen pek çok insan bu durumdan rahatsız olabiliyor. 
Rusya da bazen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sovyet-
ler Birliği sonrası kurulan Azerbaycan gibi cumhuri-
yetlerle ilişkilerde izlediği politikadan rahatsız olabi-
liyor. Ancak ne olursa olsun, genel hatlarıyla Recep 
Tayyip Erdoğan egemen bir Türkiye politikası izliyor 
ve bu noktada Türkiye ve Rusya bunu başarabilen bir-
kaç ülkeden biri. Türkiye, ABD’nin buyruklarına uy-
muyor, bağımsız politikalar oluşturuyor, Rusya ile iyi 
ilişkiler kuruyor ve tüm bunlar ABD’nin hiç de hoşuna 

gitmeyen politikalar. Sayın başkanımız Putin, bu nok-
tada şapkadan yeni bir tavşan çıkarttı ve Türkiye’de bir 
doğal gaz merkezi oluşturmak istediklerini söyledi. Bu 
proje Türkiye’ye sadece ekonomik bir güç vermiyor, 
aynı zamanda Türkiye’yi genel olarak Güney Avrupa’da 
ve Akdeniz’de kilit rolde bir devlet yapıyor. 

Bu nedenle, tüm bunlar Rusya ile Türkiye ara-
sında mevcut bazı sürtüşmeler olsa bile, Rusya’nın 
Türkiye’nin olması gerektiği gibi tam egemenliğini 
savunduğuna dair göstergelerdir. Bu koşullar altında 
ABD Türkiye’nin iplerini tekrar kendi eline geçirmek 
istiyor ve bu amaçla 2016 yılında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a bir darbe girişimi düzenledi. Bu 
darbe girişimi Rusya’nın da desteği ile bozguna uğra-
tıldı ancak ABD Türkiye’yi her açıdan kuşatmaya baş-
ladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs üzerinden geçen bu 
kuşatmaya karşı Türkiye bazı önlemler almaya başladı. 
Bu kuşatma hem Türkiye’yi hem de Rusya’yı içine al-
mayı amaçlıyor. Bu net bir şekilde anlaşılmalı. 2016’da 

RÖPORTAJ
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darbe yapmaya çalıştılar ve başarısız oldular ama bu 
doğrultuda çalışmaya devam edecekler. Şekil değiş-
tirecek ama Türkiye’nin tekrar kontrol edilebilir hale 
gelmesi için çalışmaya devam edecekler. Rusya Ukray-
na’ya özel bir operasyon düzenliyor çünkü ABD’nin 
Ukrayna üzerinden ve Rusya’ya yönelik hedefleri de 
aynı. ABD ve genel olarak Batı dünyası önüne Rusya’yı 
kontrol edilebilir bir ülke haline getirme hedefi koyu-
yor. Putin, kukla devlet Ukrayna’ya, Rusya’nın kendi 
bölgesini güven altında tutabilmek için bir özel ope-
rasyon başlattı. Ancak Rusya’yı kontrol edebilmek için 
başka araçlar da var. Rus nükleer potansiyelini kontrol 
altına almak ve Amerikan-Batı birleşik nükleer gücü-
nü kullanarak Türkiye de dahil herkese dayatmalar 
yapmak istiyorlar. Bu yüzden bugün Rusya Ukrayna’ya 
giriyor. Bu savaş sadece Rusya’nın bağımsızlığı ve ege-
menliği için değil, aynı zamanda Türkiye’nin de ba-
ğımsızlığı ve egemenliği için veriliyor. Bunun iyi anla-
şılması gerekiyor. Türkiye üzerine yapılan baskı sadece 
Doğu Akdeniz’deki kuşatma ile değil, aynı zaman da 
ekonomik olarak da devam ediyor.

ABD’nin Doğu Akdeniz’deki Askeri Yığınağı, 
Rusya’dan çok Türkiye’ye karşı

ABD, Yunanistan ile askeri işbirliği anlaşmalarını 
genişletti ve ülkede 22 ayrı askeri üsse asker 
konuşlandırdı. Girit’te geniş çaplı bir deniz üssünü 
faaliyete geçirdi, Türkiye sınırında bulunan 
Dedeağaç’ta bir kara ve deniz üssü inşasına başladı. 
Son olarak ABD yönetimi, Güney Kıbrıs’a yönelik 35 
yıldır devam ettirdiği askeri ambargoyu kaldırdı. 
Türkiye’de bir tartışma var: Bir kesim, ABD’nin bu 
askeri yığınağı ile hem Türkiye’ye hem de Rusya’ya 
askeri bir kuşatma uyguladığını savunurken, diğer 
bir kesim ABD’nin hedefinde Türkiye’nin değil 
Rusya’nın bulunduğunu ileri sürmektedir. Sizce 
ABD, neyi hedeflemektedir?

Dr. Konstantin Sivkov: Saydığınız tüm bu 
önlemler, yani Girit’in güneyinde ABD askeri üsleri-
nin konuşlandırılması, Yunanistan’da 22 askeri üssün 
konuşlandırılması, tüm bunlar ABD’nin Türkiye’yi 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’dan izole etme politikasının 
somut örnekleridir. Burası Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında Türk devletinin Kuzey Afrika’daki doğal 
hareket yönüdür. Daha sonra Batı ülkeleri, Kuzey 
Afrika’daki bu ülkeleri kontrol altına aldılar ve doğal 
olarak Türkiye’nin bu bölgeye geri dönmesine izin 
vermiyorlar. Nesnel faktörlerden dolayı Doğu Akde-
niz bölgesi Rusya için de Türkiye için de büyük bir 
önem taşıyor. Bu nedenle bu askeri üsler hem Türki-
ye’ye hem de Rusya’ya karşı. Batı, Türkiye’nin siyasi ve 
ekonomik etkilerinin kendi coğrafyasına uzanmasını 
istemiyor. Batı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
sadece ülke içinde değil, dış politikada da tanıtılmak 
istenen geleneksel değerlerine bağlı bir Türk toplumu 
kavramını kendisi için düşmanca buluyor ve düşman-
ca bir yaklaşım sergiliyor. Dolayısıyla bu üsler önce-
likle Türkiye’ye ve daha küçük bir ölçekte de Rusya’ya 
yöneliktir. Rusya’nın çevrelenmesi başka araçlarla da 
sağlanıyor ancak bu noktada Türkiye, ABD’nin gö-
zünde kilit hedeftir. Hatırlatmak isterim ki ABD Tür-
kiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir dizi Kürt 
terör örgütüne destek verdi ve vermeye devam ediyor. 
Öyle ki bu sadece sözlü bir destek değil, para ve silah 
anlamında da büyük bir destektir.

Çok Kutuplu Dünyayı Savunan Ülkelerin 
Ortak Stratejisi, Güçlerini Birleştirmek

ABD, Doğu Akdeniz’in yanısıra Tayvan Boğazı ve 
Güney Çin Denizi, Baltık Denizi, Kuzey Buz De-
nizi, Basra Körfezi, Umman Körfezi, Yemen De-
nizi gibi belli başlı denizlerde ve irili ufaklı birçok 
başka deniz ve su yollarında doğrudan askeri mü-
dahaleler yoluyla istikrarsızlıklar yaratmaktadır. 
Rusya’nın, Çin’in, İran’ın, Türkiye’nin ve adı geçen 
bölgelerdeki diğer ülkelerin; kaynağı aynı, yani 
ABD’den kaynaklanan benzer tehditlerle müca-
dele ettiği görülmektedir. Söz konusu tehditleri 
bertaraf etmek için bu ülkelerin, kendi araların-
daki ilişkilerde ve ABD’ye karşı nasıl bir strateji 
izlemesi gerekir?

RÖPORTAJ
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Dr. Konstantin Sivkov: Günümüzde artık 
3. Dünya Savaşı başladı ve tüm hızıyla devam 
ediyor. 3. Dünya Savaşı’nın başlangıç dönemi 
olan ABD’nin Rusya’ya karşı Ukrayna üzerin-
den başlattığı vekalet savaşları sona eriyor. ABD, 
kendisine azami sadakat gösteren Ukrayna kuv-
vetlerinin vurulmasını kendisine karşı yapılmış 
bir saldırı olarak kabul etti ve Rusya’ya karşı bir 
meydan okuma başlattı. Avrupa ülkeleri ise, 
kendilerini önümüzdeki kış çok zor şartlar al-
tında bırakacak olan bu meydan okumaya kredi 
vermeye devam ediyorlar. 

Herhangi bir dünya savaşının daima ittifak-
lar tarafından yürütüldüğünü unutmayın. ABD 
liderliğindeki Batı ittifakı çoktan oluşturuldu ve 
sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tüm Batı mede-
niyetinin dahil olduğu ancak aslında tek bir ül-
kenin yani ABD’nin askeri organizasyonu olan 
bu ittifakın adı NATO’dur. Batı medeniyeti, Rus-
ya’ya karşı bu savaşta çok açık ve net bir şekilde 
hareket ediyor.  Bu durum kısmen de olsa Tür-
kiye’ye de karşı bir şekilde devam ediyor. Ancak 
çok kutuplu bir dünya inşa etmeye çalışan ülke-
ler, 1 yıldır değil, 10 yıldır değil, 1 asırdır adil bir 

dünya düzeni ve güzel bir gelecek için bu güç-
lerle tavizsiz ve çetin bir şekilde savaşıyor. Çok 
kutuplu dünya düzenini destekleyen ülkeler hala 
bu ilkeye bağlılar. 

Türkiye, iddia ettiği gibi gerçekten küresel 
sistem içinde bağımsız ve egemen bir devlettir.  
ABD’ye bağımlı bir güç olmayı kabul etmiyor 
ve bu yüzden o da hedefte. Yani bunlar, çok 
kutuplu dünya modeline inanmış ve buna 
sadık hareket eden ülkeler, ABD için konsolide 
edilmesi gereken ülkelerdir. Ancak burada, 
ABD’nin karşısında pozitif bir alternatif var; 
ŞİÖ ve BRICS. Tüm dünyanın kabul ettiği bu 
organizasyonlar, çok kutuplu bir dünyanın 
oluşumuna doğru bir eğilim yaratıyor. Salt 
ekonomik örgütlerden, belirli bir siyasi ve askeri 
tavra sahip örgütlere dönüştüler. Özellikle 
Semerkant’taki zirvede bunu görebiliriz. ŞİÖ’nün 
Semerkant Bildirgesi’nde tüm üye ülkeler üçüncü 
ülkelerden gelecek çeşitli hibrit savaş türlerine ve 
çeşitli ekonomik saldırganlıklara karşı aktif ortak 
mücadelede bulunacaklarını ilan ettiler. Ve bu 
çok güçlü bir mıknatıs. Yani Türkiye, Rusya, Çin, 
Hindistan ve İran dahil olmak üzere çok kutuplu 
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dünya ülkelerinin hepsinin ortak stratejisi, Batı 
bloğuna karşı güçlerini birleştirmeyi amaçlıyor. 
Ve bence bu birliktelik, çoktan başlamış olan 3. 
Dünya Savaşı’nı nükleer bir savaşa dönüşmeden 
durduracak olan birlikteliktir. Bu nedenle bu 
yönde verilen mücadele devam ediyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın oluşturduğu Asta-
na Platformu’nun Suriye’nin toprak bütünlüğü-
nü sağlama konusunda son beş yılda çok önemli 
bir ilerlemeyi başardığı görülmektedir. Astana 
ortaklığı, bu üç ülkenin kendi aralarındaki ih-
tilafların giderilmesi ve Batı Asya genelindeki 
bölgesel sorunların çözümünde nasıl bir rol oy-
nuyor, daha fazla bir rol oynayabilir mi, bunun 
için neler yapılması gerekir?

Dr. Konstantin Sivkov: Bu elbette çok 
önemli bir model, çünkü bu üç ülke; Rusya, İran 
ve Türkiye, genel politikayı ve durumu belirleyen 
kilit oyuncular bunlar. Örneğin Ortadoğu’da bu 
üçlünün rolü bölgedeki durumları belirliyor. 
ABD’nin bölgeye sızma girişimlerinin 
tümünü başarısızlığa uğratan, utanç verici bir 
şekilde Afganistan’dan kaçmasını sağlayan bu 
birlikteliktir. Ama elbette bu üçlü içerisinde 
de devam eden belli sürtüşme ve sorunlar var. 
Herkesin çıkarları için birleştiği durumların 
yanı sıra, sık sık kişisel küçük çıkarlar için ayrı 
hareket ediliyor. Ortak çıkarlar; çok kutuplu 
dünya düzeninin kurulması ve genel olarak 
Ortadoğu’da dostane ilişkilerin kurulması ve 
dünya hâkimiyeti iddiasında bulunan çok ciddi 
ve korkunç bir düşman olan Batı ile karşı karşıya 
gelinmesi… 

Bilhassa şunu belirtmeden edemeyeceğim, 
Türk hükümeti henüz Suriye’deki sorunları 
sona erdirme kararlılığını ortaya koymuş 
değil. Türkiye’nin mevcut politikası dahilinde 
bölge ülkelerinin güvenliğinin sağlanabilmesi 
düşünülemez. Belki gerçekten en iyi çözüm bu 
değil ama Rusya bu İdlib kazanında ortak bir 

politika oluşturulabilmesi için her şeyi yapmaya 
hazır. Ancak Türk tarafı henüz buna hazır değil 
gibi gözüküyor ve zaman geçiyor.

ŞİÖ Önümüzdeki On Yıllar için Dünya Barışını 
Belirleyen En Büyük Dünya Kulübü 

Haline Gelecek

ŞİÖ’nün yanı sıra Çin’in öncülüğünde başlatılan 
ve Rusya’nın da dahil olduğu Kuşak ve Yol 
Girişimi kapsamında  21. Yüzyılın Deniz İpek 
Yolu’nun inşa edilmesi hedefi bulunmaktadır. 
Asya ile Avrupa ve Afrika arasında önemli bir 
deniz yolu olan Doğu Akdeniz’de istikrarın, KYG 
kapsamında da önem taşıdığı bilinmektedir. 
Doğu Akdeniz’in KYG kapsamındaki konumunu 
da dikkate alarak, bölgede Türkiye, Rusya ve 
Çin’in çıkarları arasında nasıl bir ilişkiden 
bahsedilebilir? Bu çerçevede adı geçen ülkelerin 
çıkarları arasında örtüşme mi, zıtlık mı söz 
konusudur?

Dr. Konstantin Sivkov: Farklı çelişkiler var ve 
bu çelişkiler her zaman olacak ancak yayınlanan 
bildirgede tüm üye ülkeleri üçüncü ülkelerden 
gelecek tehditlere karşı ortak savunma kararı 
alınması, tüm bu çelişkilerin bir kenara itildiğini 
gösteriyor. Kuşak ve Yol Girişimi, şimdiden 
gelebilecek ortak tehditlere karşı geliştiriliyor. 
Rusya’nın Kuşak ve Yol Girişimi konusunda 
sadece Doğu Akdeniz’in gelişimini desteklemekle 
kalmayıp, Kuzey Denizi Rotası’nın geliştirilmesi 
için de Çin ile işbirliği yaptığını hatırlatmak 
isterim. Kuzey’den ve Güney’den Avrupa’dan 
Çin’e uzanan bu örgütün hedefleri ve geleceği, 
aramızdaki küçük anlaşmazlıklardan çok daha 
önemlidir. ŞİÖ gelişecek ve önümüzdeki on yıllar 
ve hatta belki yüzyıllar için gerçekten dünya 
barışını belirleyen en büyük dünya kulübü haline 
gelecektir.
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ÖZ

Doğu Akdeniz, Ortadoğu’daki iç karışıklıklardan, ikili ve çok taraflı ihtilaflara kadar uzanan çıkar 
çatışmalarının en önemli merkezlerinden biridir. Bölge dışı güçler, barış girişimlerine yönelik farklı 
tutumlar benimsemektedir. Batılı liberaller, “demokrasi açığının” çatışmalara neden olduğunu 
vurgulayarak “demokratik barış” stratejisini önerirler. Çin, tarafların yerel ve bölgesel kalkınma yoluyla 
barışı sağlayabileceği fikrine dayanan “kalkınmacı barış” stratejisini öneriyor. Çin, 2020 yılında Lübnan’a 
insanı yardım sağlamak için bir barış gücü gönderdi. Çin, bununla birlikte altyapının geliştirilmesine 
ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeleri merkeze alarak, Lübnan, Suriye ve Filistin’e 
kapasitelerini geliştirmeleri için kalkınma yardımı ve ekonomik destek teklif etti ve savaşın yıktığı üç ülkede 
de savaş sonrası yeniden yapılanmaya katıldı. Doğu Akdeniz’deki ihtilafın potansiyel çözümü olacak olan 
“Kalkınmacı barış” argümanı, Çin’in kırk yıllık reform ve dışa açılma deneyimine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çatışma çözümü, Çin’in Ortadoğu diplomasisi, demokratik barış, Doğu Akdeniz, 
kalkınmacı barış

Giriş

TÜRKİYE, SURİYE, LÜBNAN, İSRAİL, ÜRDÜN, 
Filistin ve Mısır’dan oluşan Doğu Akdeniz, güvenlik 
ikilemlerini ve ekonomik yavaşlamaları içeren 
çetrefilli sorunlarla uzun süredir boğuşmaktadır. 
Suriye’deki on yıllık kriz, Lübnan’da kırk yıldır 
süren siyasi anlaşmazlıklar ve yetmiş yıllık Filistin 
- İsrail çatışması bunun örneklerindendir. Doğu 
Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen gaz kaynakları, 
bölgede on yıllardır süren karışıklığın iyice 
artmasına neden oldu. Giderek daha rekabetçi hale 
gelen gaz piyasalarının ortasında, Doğu Akdeniz 
Gaz Forumu (EMGF), maliyetleri düşürmek ve 
bölgesel entegrasyonu geliştirmek için bölgedeki 
çeşitli oyuncular arasındaki ilişkileri koordine 
etmek amacıyla bir platform kurulmasını 
önerdi. Ne var ki, Türkiye ve Libya artan rekabet 
gerekçesiyle Forum’un dışında tutuldu (Natural 
Resource Governance Institute, 2021). 

Doğu Akdeniz’in geleneksel ve geleneksel 

olmayan çatışmaları iç içe geçmiştir. Bu çatışmalar 
hem yerel hem de uluslararası hem içsel hem de 
dışsal ve karmaşık bağlamlarla, hem ülke içi hem de 
harici kaynaklıdır. Bahsedilen çatışmalar, Çin gibi 
yeni bir aktör tarafından yaratılmadı. Ancak Pekin, 
Doğu Akdeniz ihtilafının çözümünde bir paydaş 
ve önemli bir oyuncudur çünkü Arap Birliği’nin 
ikinci, Türkiye ve İsrail’in üçüncü büyük ticaret 
ortağıdır. Kuşak ve Yol’un kavşağında bulunan 
Doğu Akdeniz, Çin’in Ortadoğu ve Akdeniz 
politikasında baskın bir konuma sahiptir. 

2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 
Kuşak ve Yol Girişimi’ni (KYG) başlattı. 
Cumhurbaşkanı Xi, 2021’de Birleşmiş Milletler’de 
Küresel Kalkınma Girişimi’ni ve 2022’de Küresel 
Güvenlik Girişimi’ni gündeme getirdi. Bu 
girişimler, ekonomik girişimlerden ve kalkınma 
politikalarından daha fazlasıdır. Aslında, Doğu 
Akdeniz’de ve gelişen dünyada güvenliğin 
sağlanmasının ekonomik araçlarıdır. Bu, Çin 
tarzı bir “kalkınmacı barış” girişimidir.

Sun Degang, Zhang Jieying - Çin’in Doğu Akdeniz’de Çözüm Önerisi: “Kalkınmacı Barış” Yaklaşımı
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“Kalkınmacı barış”, Çin’in ekonomik 
önlemler vasıtasıyla Ortadoğu’daki güvenlik 
yönetimine katılımını sağlayan önemli bir 
girişimidir. 2016 yılında Arap Birliği’nin 
Kahire’deki merkezinde yaptığı konuşmada 
Cumhurbaşkanı Xi Jinping, “kalkınmacı barış”ı 
şöyle formüle etti: “Zorlukların üstesinden 
gelmenin anahtarı kalkınmayı hızlandırmaktır. 
Ortadoğu’daki kargaşa, kalkınma eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır ve nihai çözüm, herkesin 
refahını ve saygınlığını dikkate alan bir kalkınma 
stratejisindedir (Xi, 2016).” Onun görüşüne 
göre, devletler siyasi sistemlerini değiştirmeden 
de ekonomik kalkınmayı ve sosyal istikrarı 
sağlayabilirler. 

Batılı liberallerin, “demokrasi açığının” 
rejim başarısızlığının temel nedeni olduğunu 
vurgulayan çözüm önerisinin aksine Çin, 
çatışmaların maddi unsurlarına önem 
vermektedir. Küreselleşme, zengin ve fakir 
arasındaki uçurumun genişlemesine, ekonomik 
ve finansal risklere karşı ülkelerin dirençlerinin 
düşmesine ve küresel enerji ve gıda güvenliği 
sorunlarının yoğunlaşmasına neden olarak 
ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve gelir dağılımı 
üzerinde bir dengesizlik oluşturmuştur. 
“Kalkınma açığı” küreselleşmenin oluşturduğu bu 
dengesizlikten kaynaklanmaktadır (Wang & Han, 
2022: 10). 1970’lerin sonlarında başlayan Reform 
ve Dışa Açılma politikalarının tecrübelerine 

dayanarak Çin, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki 
karışıklığın temel nedeninin “kalkınma açığı” 
olduğunun altını çiziyor. Ortadoğu’daki siyasi 
sistemler çok çeşitlidir ve aralarındaki ideolojik 
bölünmeler devasadır. Bunlar çatışan tarafların 
uzlaşmasını zorlaştırmaktadır. Ancak kalkınma, 
şu an çıkarları çatışan tüm tarafların ortak çıkarı 
ve evrensel değeridir. Böylece siyasi çıkmazı, 
kalkınma yöntemiyle adım adım çözmek daha 
kolay bir yoldur.

Çin’in “kalkınmacı barış” hipotezi nedir? 
Batılı barış girişimleri ile arasındaki farklar ve 
benzerlikler nelerdir? 

Aslında mevcut literatür, Ortadoğu, Afrika 
ve diğer bölgelerde “kalkınmacı barış”ın 
uygulanmasının koşullarına ve avantajlarına ışık 
tutmuştur. Afrika çalışmaları uzmanı Çinli Wang 
Xuejun, Çin’in “önce kalkınma” politikasının, 
barış ve güvenlik yaklaşımını da Batılı ülkelerin 
deneyimlerine dayanan liberal barış fikrinden 
farklı olarak, “kalkınmacı barış” çerçevesinde 
şekillendirdiğini vurguluyor (Wang, 2018). 
BM’nin barışı sağlama görevi konusunda 
Richard Gueli ve Sybert Liebenberg, “kalkınmacı 
barış misyonları” kavramının, kısa vadeli askeri 
güvenliğin uzun vadeli kalkınma için gerekli bir 
ön koşul olduğunu savunan geleneksel görüşe 
meydan okumayı amaçladığını savunuyorlar. 
Sivil yeniden yapılanma çabalarının askeri 
düzlemdeki barışı nasıl güçlendirebileceğini 
ve başarılı geçişler için gereken ivmeyi nasıl 
yaratabileceğini inceleyerek bu iddiayı test etmek 
adına bir öneri sunuyorlar (Gueli & Liebenberg, 
2007).  

Şimdiye kadar bu konuda, teorik çalışmalardan 
ziyade ampirik ve mikro düzeyden ziyade makro 
düzeyde çalışmalar yapılmıştır. “Kalkınmacı 
barış” kavramının ve çağrışımının ayrıntılı bir 
şekilde açıklığa kavuşturulması konusunda hala 

Batılı liberallerin, “demokrasi 
açığının” rejim başarısızlığının 
temel nedeni olduğunu vurgulayan 
çözüm önerisinin aksine Çin, 
çatışmaların maddi unsurlarına 
önem vermektedir.
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eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca, Çin’in Doğu 
Akdeniz’deki “kalkınmacı barış” hamlelerine 
ilişkin teorik çalışmalar ve vaka çalışmaları 
yetersizdir. Bu nedenle, bu makale “kalkınmacı 
barış”ın yaptığı çağrışımla başlamaktadır ve Çin’in 
Doğu Akdeniz’e yönelik diplomasisi bağlamında 
“kalkınmacı barış” girişimini ortaya koymasına 
yön veren iç dinamiklerini ve dış dünyayla ilgili 
yol haritalarını anlamaya çalışmaktadır.

Demokrasi Yerine Kalkınma: Çin’in 
“Kalkınmacı Barış” Önerisi

Soğuk Savaş sonrası dönemde, barış ve kalkınma 
dünyanın iki teması olmaya devam etmiştir. 
Barış, kalkınmanın temeli ve kalkınma, barışın 
itici gücüdür. Çin ile Afrika, Arap ve Latin 
Amerika ülkeleri arasındaki kapsamlı işbirliğinde 
“kalkınmacı barış” önemli bir diplomatik kavram 
haline gelmektedir. Çünkü barış ve kalkınma, Çin 
ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği 
için önemli bir hedeftir. Cumhurbaşkanı, Xi 
Jinping, Mayıs 2017’de, Uluslararası İşbirliği için 
Birinci Kuşak ve Yol Forumu’nda barış eksikliği, 
kalkınma eksikliği ve yönetişim eksikliğinin, 
insanlık ve barış için ciddi zorluklar olduğuna 
dikkat çekmişti. Kalkınma ve yönetişim, yeni 
dönemde Çin diplomasisinin hedefleri haline 
gelmiştir. 21. yüzyılda dünyanın başlıca yakıcı 
sorunlarıyla karşı yüzleşen “kalkınmacı barış” 
doktrini, bölgesel çatışmaların nasıl etkin bir 
şekilde hafifletileceği, kalıcı barışın ve ortak 
kalkınmanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda 
teorik ve pratik öneme sahiptir.

Şimdiye kadar, uluslararası çatışmaların temel 
nedeni ve çözümleri ile ilgili en az iki rakip öğreti 
ortaya çıkmıştır. İlk öğreti, batı liberalizmi ile 
karakterize edilmektedir. “Demokratik barışı” 
savunmaktadır. Bu öğretiye göre çatışmalar, 

diktatörlükten ve “demokrasi eksikliğinden” 
kaynaklanırken; demokrasilerdeki hukuk sistemi, 
askeri çatışmaların önlenmesini sağlayan bir 
dizi inançlar kümesi oluşturmaktadır (Owen, 
1994: 87-125). Demokratik barış teorisi, liberal 
demokratik hükümet biçimlerine sahip ülkelerin 
birbirleriyle savaşa girme olasılığının diğer 
hükümet biçimlerine göre daha az olduğunu 
belirtir. Teorinin savunucuları, Alman filozof 
Immanuel Kant’ın ve daha güncel olarak, 1917’de 
verdiği I. Dünya Savaşı mesajında “dünya 
demokrasi için güvenli hale getirilmelidir” diyen, 
ABD Başkanı Woodrow Wilson’ın yazılarından 
yararlanmaktadır (Longley, 2022).

İkinci öğretinin ayırdedici özelliği materyalist 
bir bakışa dayanmasıdır. “Kalkınmacı barış”ı 
savunmaktadır. Buna göre çatışmalar, öncelikle 
maddi servet kıtlığından kaynaklanır ve 
çatışmaların ana nedeni “kalkınma eksikliğidir”. 
“Kalkınmacı barış”, kalkınmanın getirisi olan 
kazancın tüm topluma fayda sağlayabileceğini ve 
siyasi istikrarın desteklenmesine, sosyal çelişkilerin 
ve bölgesel çatışmaların çözülmesine yardımcı 
olabileceğini, kalkınmanın ürettiği ekonomik 
kazancın hem ulusal hem de bölgesel düzeyde bir 
güvenlik kazancına dönüştürülmesini ifade eder 
(Sun & Zhang, 2019: 116).

Tablo 1’in gösterdiği üzere, “kalkınmacı barış” 
açık bir hipotez içerir: Demokratik yönetişim ile 
karşılaştırıldığında, ekonomik yönetişim daha 
az riske fakat daha iyi bir etkiye sahiptir. Ülke içi 
siyasi ve sosyal istikrar ön koşul olmak üzere, hangi 
siyasi kurum seçilirse seçilsin, merkeze ekonomik 
inşayı alarak kalkınmayı sürdürme yeteneğine 
sahip olduğu ve devlet egemenliğindeki yatırımlar 
yoluyla (ve yabancı yatırımların da yardımıyla) 
ekonomik büyümeyi yönlendirebildiği sürece 
barışı sağlama gücüne sahip olunacaktır (He, 
2017: 25-26).
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Tablo 1. Doğu Akdeniz’deki İki Barış Girişimi

Çin, Ortadoğu’daki çatışmanın kaynağının az 
gelişmişlik olduğunu düşündüğü için “kalkınmacı 
barış”ı destekliyor. Başka bir deyişle, Çin’in kalkınma 
deneyiminin gösterdiği üzere, Ortadoğu’daki büyük 
sorunların kökünde de yoksulluk yatmaktadır. 2012 
yılında dünya ekonomisinin %11,3’ü olan Çin’in 
toplam ekonomik hasılası, 2021’de %18’in üzerine 
çıkmıştır. Kişi başına GSYİH 6,300 dolardan 12,000 
doların üzerine çıkmıştır. Çin bugün 400 milyondan 
fazla insanı kapsayan dünyanın en büyük orta gelir 
grubunu oluşturmuştur ve kırsalda yaşayan 100 
milyon yoksul insanı yoksulluktan kurtarmıştır. Her 
bakımdan yeterli orta halli refah toplumunu inşa 
etmek isteyen Çin’in ekonomik, bilimsel, teknolojik 
ve geniş anlamda ulusal gücü yepyeni bir düzeye 
sıçramıştır (People’s Daily, 2022). Bu sebeple Çin, 
kalkınma ve güvenliğin bir vücudun iki kanadı ve bir 

ekonominin iki tekerleği olduğunu vurgulamaktadır.
Şubat 2019’da, Suudi Veliaht Prensi Muham-

med bin Salman’ın ziyareti sırasında People’s Da-
ily’de yayınlanan başyazıda, Ortadoğu’daki tüm 
sorunlarının anahtarının yalnızca kalkınma oldu-
ğuna dikkat çekilmiştir: “Kalkınmayı sağlayacak 
koşulları oluşturmak için daha barışçıl çabalar 
gösterilmelidir. Barışı harekete geçirecek kalkın-
macı bir işbirliği, kalkınma ve barış arasında kar-
şılıklı bir koordinasyon ve birbirini geliştirme 
döngüsü oluşturacaktır. Bu nedenle, Ortadoğu’da 
kalkınmacı barışı teşvik edecek bir yönetişim 
yolunu keşfetmek adına daha fazla çaba göste-
rilmelidir (Zhong, 2019).” Kalkınma ve barış 
arasındaki diyalektik ilişkiden yola çıkarak Çin, 
Ortadoğu’daki çatışmaların çözümünde kalkın-
manın oynayacağı temel rolü vurgulamaktadır. 

Kaynak: Degang Sun & Jieying Zhang, 2022.
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Gerçekten de gelişmekte olan ülke ve bölgelerdeki 
yerel ve bölgesel çatışmalar, öncelikle yavaşlayan 
ekonomik büyüme, geri kalmış altyapı, yüksek iş-
sizlik oranı ve yüksek enflasyon oranı ile vücut bu-
lan “kalkınma eksikliği” sorununun bir sonucudur.

Çin’in Ortadoğu’da “Kalkınmacı Barış” Önerisi

Çin’in Ortadoğu’ya yönelik “kalkınmacı barış” öne-
risi, Çin Komünist Partisi’nin kalkınma ve dışa açıl-
ma sürecinde edindiği tecrübenin bir ürünüdür. Çin 
özelliklerine sahip “ortak kalkınma” kavramı ulusal-
dan evrensele doğru yayılmış, faydası Çin halkın-
dan bütün dünyadaki halklara doğru genişlemiştir 
(Guo & Gao, 2017: 60-65).

BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ara-
sındaki yükselen bir ekonomi olarak Çin, elinden 
geldiğince “kalkınmacı barış” konseptini uygula-
maktadır ve “Kuşak ve Yol” üzerindeki ülkelerin 
barışçıl kalkınmasını desteklemektedir. Çin, Orta-
doğu’da “kalkınmacı barış”ı şu sebeplerden dolayı 
savunmaktadır: 

Birincisi, Ortadoğu’daki “kalkınma eksikliği” so-
runu bir an önce çözüme kavuşmalıdır. Uluslararası 
Para Fonu’na göre, bugün sadece 39 gelişmiş ekonomi 
varken, 154 yükselen piyasa ve gelişmekte olan eko-
nomi var (IMF, 2022). Nispeten yüksek doğal doğum 
oranlarına sahip olan Ortadoğu, gelişmekte olan ül-

keler arasında en kalabalık bölgelerden biridir. Orta-
doğu’daki ortalama işsizlik oranı, dünyadakinden iki 
kat daha yüksek olan %9.8’e ulaşmıştır (International 
Labour Organization, 2022). Yüksek doğum ve iş-
sizlik oranları ile düşük ekonomik büyüme oranları 
Ortadoğu’da birbirini izleyen ekonomik ve sosyal so-
runları tetikleyerek, bölgede zaten kırılgan olan barış 
durumunun bozulması riskini artırmaktadır.

İkincisi, ABD ve Avrupa’nın demokratik yöneti-
şim yöntemi engellerle karşı karşıyadır. Çatışma son-
rası dönemde Ortadoğu ülkeleri istikrara ya da barışa 
yönelmedi. Bunun yerine, birçoğu “ikinci devrimi” 
yaşadı. Daha da kötüsü, yeni jeopolitik olaylar ne-
deniyle bazı eski çatışmalar tekrar başladı (Hudson, 
2013). “Demokratik barış”ın başarısızlıkları ışığında, 
Ortadoğu ülkeleri barışı gerçekleştirmenin alterna-
tif yollarına, yani ekonomik ve sosyal kalkınmaya, 
yöneldiler. Görünüşe göre, on yıl süren “Arap Baha-
rı”ndan sonra geçiş dönemi Arap devletleri tarihsel 
kökenlerine geri döndüler ve daha fazla Ortadoğu 
ülkesi Çin’in “kalkınmacı barış” girişimine ilgi gös-
termeye başladı.

“Kalkınmacı barış” önerisi, ekonomik kalkınma 
gündemini çatışmaların çözümü ile birleştirmekte-
dir. Farklı kuvvetlerin uluslararası toplum ve bölgesel 
aktörlerle bütünleştirilmesi, tüm üyelerin sorum-
lu paydaş rolünü oynamasına olanak tanımaktadır. 
Dahası, stratejik hedefleri taktik hedeflerle bir araya 
getirmekte; barışı, siyaseti, insancıllığı, kalkınmayı 
ve insan hakları sürecini birbirine entegre etmekte-
dir. Çatışmanın tekrarlanması olasılığını azaltmak 
için, yeni hükümetin kapasite geliştirme yeteneğini 
ve ekonomik büyümeyi teşvik ederek savaş ekonomi-
sinden çıkışı sağlamaya çalışmaktadır (Olivier, 2013: 
115; 118).

Çin, Ortadoğu’daki çatışmaların temel nedeninin 
kalkınma eksikliği olduğunu savunuyor. 2019’da or-
talama küresel işsizlik oranı %5.4 oldu ve Ortado-
ğu’daki ülkelerde işsizlik bu ortalamanın iki katıydı. 

ABD ve Avrupa’nın demokratik 
yönetişim yöntemi engellerle 
karşı karşıyadır. Çatışma sonrası 
dönemde Ortadoğu ülkeleri 
istikrara ya da barışa yönelmedi. 
Bunun yerine, birçoğu “ikinci 
devrimi” yaşadı.
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Bu oranlarla Ortadoğu, tüm bölgeler arasında ilk 
sırada yer aldı. 2020’de Ortadoğu’daki işsizlik oranı 
%11.7’ye çıkarak dünyadaki tüm bölgeler arasında 
en yüksek sırada yer almaya devam etti. Bu yüz-
den işsizlik gibi kalkınma sorunları bu ülkeler için 
en önemli önceliktir. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı tarafından 109 ülkenin incelenmesiyle 
hazırlanan 2021 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk En-
deksi’ne göre Çok Boyutlu Yoksulluk kapsamında-
ki nüfus 1.3 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu, ülkelerin 
toplam nüfusunun %21.7’sini temsil etmektedir ve 
bunların yarısı 18 yaşın altındaki çocuklardır (Ox-
ford Poverty & Human Development Initiative and 
United Nations Development Program, 2021: 4-5).

Çin, çıkar çatışmalarını ve savaşı durdurmanın 
en kolay yolunun yoksulluğu ortadan kaldırmak ve 
kalkınmayı teşvik etmek olduğunu savunuyor. Mart 
2021’de Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu’da gü-
venlik ve istikrarın sağlanması için “beş maddelik 
bir girişim” ortaya koydu: 1. Karşılıklı saygıyı savun-
mak, 2. Eşitlik ve adaleti desteklemek, 3. Kitle imha 

silahlarının yayılmasının önlenmesini sağlamak, 4. 
Ortak güvenliğin birlikte sağlanmasını teşvik etmek 
ve 5. Kalkınma alanında işbirliğini hızlandırmak. 

“Kalkınmacı işbirliği” de “kalkınmacı barış” gibi 
güvenlik hedefli bir ekonomik araçtır. Wang Yi, Or-
tadoğu’da uzun vadeli istikrarın kalkınma, işbirliği 
ve uzlaşma gerektirdiğini vurgulamıştır. Uluslara-
rası toplum, COVID-19’u aşmak ve mümkün olan 
en kısa sürede ekonomik ve sosyal iyileşmeyi sağ-
lamak için birleşmelidir. Çatışmadan sonra ülkelere 
yeniden yapılanmaya yardımcı olmak, petrol üreten 
ülkelerin farklı alanlara doğru ekonomik büyümesi-
ni desteklemek ve Ortadoğu ülkelerinin gelişmesine 
ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak amacıyla 
ülkelerinin farklı kaynak dağılımlarını birleştir-
mek için çaba sarf edilmelidir (China Daily, 2021). 
Çin-Arap Reform ve Kalkınma Forumu ve Ortado-
ğu Güvenlik Forumu, Çin’in “kalkınmacı barış” giri-
şimi için iki önemli mekanizmadır.

21 Eylül 2022’de İkinci Ortadoğu Güvenlik Fo-
rumu Pekin’de yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı 

İkinci Ortadoğu Güvenlik Forumu 21 Eylül 2022'de Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konukevi’nde düzenlendi. 
(Tengxun Net, 2022)
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Deng Li açılış törenine katıldı ve açılış konuşması 
yaptı. Burada, “kalkınmacı barış” stratejisini temel 
alarak “kalkınma yoluyla güvenliği geliştirme” öne-
risini dile getirdi.

“Bölgede uzun dönemli istikrarın sağlanabilmesi 
adına Çin, COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma 
ve gıda ve enerji güvenliğinin yanında halkın geçimi-
ni iyileştirmek ve istikrarı korumak için de Ortadoğu 
ülkelerine imkanları dahilinde yardım etmeye istek-
lidir. Çin, Ortadoğu ülkeleriyle kalkınma stratejileri 
alanındaki kenetlenmesini güçlendirmeyi, üretim 
kapasitesi teknolojisini ve kaynak piyasası avantajla-
rını birbirine entegre etmeyi, “Kuşak ve Yol”u ortak-
laşa inşa etmeyi ve serbest ticaret müzakerelerini ge-
liştirmeyi istemektedir. Çin, ticaret, enerji ve altyapı 
alanlarında geleneksel işbirliğini temel alan yeşil ino-
vasyon, gıda ve enerji, sağlık, yatırım ve finans alan-
larındaki işbirliklerini güçlendirmek için isteklidir. 
Bununla sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir 
güvenliği teşvik etmeyi ve Ortadoğu güvenliği için 
sağlam bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır (Çin 
Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2022).”

Güvenlik ve kalkınmanın bir madalyonun iki 
yüzü olduğu ve ilkinin, ikincisinin temeli oldu-
ğu sağduyu ile anlaşılabilir. Ancak “kalkınmacı 
barış” ilişkinin yönünü tersine çevirebilir, çünkü 
“kalkınmanın” potansiyel olarak güvenlik için bir 
ön koşul olabileceğini öne sürmektedir. Teoriden 
pratiğe, “kalkınmacı barış”, Çin’in Ortadoğu’daki 

barış girişimine katılımı için önemli bir yaklaşım 
haline gelmiştir. Temmuz 2018’de Birleşik Arap 
Emirlikleri’ni ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı 
Xi Jinping, o zamanki BAE Başkan Yardımcısı ve 
Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mak-
toum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muham-
med bin Zayed Al ile yaptığı görüşmede şu nok-
taya dikkat çekti: “Şu anda Batı Asya ve Kuzey 
Afrika’daki halklar güvenlik ve istikrarın özlemi-
ni çekmektedir. Görünen o ki, barışı, reformu ve 
kalkınmayı sürdürmek, durdurulamaz bir eği-
limdir. Çin, ikili stratejik işbirliğini derinleştir-
mek ve Ortadoğu’da kalkınmacı barışı içeren bir 
yol aramak istemektedir (People’s Daily, 2018).” 
Çin hükümeti, Ortadoğu’da bir barış girişimi 
açısından “kalkınmacı barış”tan ilk kez BAE’deki 
mevkidaşlarıyla konuşurken bahsetmiş oldu.

Şubat 2019’da, BAE’yi ziyaret eden Cumhur-
başkanı Xi, Veliaht Prens Muhammed bin Sal-
man ile görüştüğü sırada şunları söyledi: “Çin, 
Ortadoğu’da ‘kalkınmacı barış’ı teşvik etmeyi, 
bölgede Kuşak ve Yol’u birlikte inşa ederek barış 
ve istikrar için sağlam bir temel oluşturmayı ve 
bölgesel kalkınma alanında işbirliklerini güçlen-
dirmeyi içeren bir idare yolunu ortaklaşa inşa 
etmek için Suudi Arabistan ile birlikte çalışmaya 
hazırdır (Xinhua Net, 2019).” "Kalkınma yoluy-
la barışın sağlanması" konusu, “Arap Baharı”nın 
patlak vermesinden bu yana, Çin ile Ortadoğu 
ülkeleri arasındaki iletişimin önemli bir parçası 
haline geldi.

Doğu Akdeniz, Çin’in “kalkınmacı barış”ı ha-
yata geçirmesi için önemli bir arenadır. Bu çalış-
mada Çin’in “kalkınmacı barış” önerisini Suriye, 
Filistin ve Lübnan örneklerinde nasıl uyguladığı 
incelenmektedir. Üç ülke de, Doğu Akdeniz’de 
yer alan petrol fakiri, savaştan zarar görmüş ve 
rejim açısından kırılgan Arap ülkeleridir. Böylece 
karşılaştırmalı bir çalışma yapmak daha kolaydır.

"Kalkınma yoluyla barışın 
sağlanması" konusu, “Arap 
Baharı”nın patlak vermesinden 
bu yana, Çin ile Ortadoğu ülkeleri 
arasındaki iletişimin önemli bir 
parçası haline geldi. 
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Çin’in Suriye’deki “Kalkınmacı Barış” Politikası

Suriye, yaşam koşullarını ciddi şekilde kötüleştiren 
uzun süreli bir siyasi ve sosyo-ekonomik krizin için-
dedir. Dış güçler, Suriye iç savaşına görevlendirdikleri 
vekilleri yoluyla dahil olmaktadır. 2011’den bu yana 
devam eden Suriye’deki iç savaş, dünyanın bugün-
kü en acımasız çatışması olarak kabul edilmektedir 
(ClearIAS, 2017). Sağlık sisteminin zaten var olan kı-
rılganlığı, COVID-19 pandemisinin getirdiği baskıyla 
iyice artmıştır. On ikinci senesine giren krizde şimdiye 
dek 6,9 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorun-
da kalırken 5,6 milyon kişi de, çoğunluğu komşulara 
olmak üzere, farklı ülkelere sığınmacı olarak göç etti 
(Dünya Sağlık Örgütü, t.y.).

BM Güvenlik Konseyi’nin diğer daimi üyelerinin 
aksine Çin, Suriye’de asker bulundurmamaktadır ve 

savaşın parçaladığı ülkede jeopolitik çıkar veya etki 
alanı aramamaktadır. Çin hükümeti, ortak uluslararası 
çabalara dayalı barış önerilerini araştırmak için 2016 
yılında Suriye sorununa yönelik bir özel elçi ataması 
yaptı. Çin’in Suriye Özel Elçisi Xie Xiaoyan, Suriye’de-
ki vekalet savaşının 10. yıldönümünde Çin’in Suriye 
konusundaki tutumunu açıkladı. Xie, Çin’in siyaset, 
güvenlik, insani yardım ve yeniden inşa konularında 
Suriye krizinin kalıcı olarak çözülmesine yardımcı ola-
cak kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi için çağ-
rıda bulunduğunu ifade etti (Liu, 2021). Rusya, ABD 
ve Avrupalı güçlerin aksine Çin, uluslararası toplumun 
farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir zemin ara-
ması gerektiğini savunmaktadır ve siyasi uzlaşma için 
ekonomik alanda yeniden yapılanmanın gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Ekonomik yenilenme Suriye’deki si-
yasi çıkmaz için önemli bir atılım olabilir. 

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile 17 Temmuz 2021’de
 Şam’da bir araya geldi. (Xinhua, 2021)
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Geçen yıllarda Çin, Suriye’de barışın sağlanma-
sı, Suriye vatandaşlarının çıkarlarının korunması 
ve COVID-19 salgınıyla mücadele gibi alanlarda 
ülkenin insani koşullarının iyileştirilebilmesi için, 
Suriye’ye ABD ve Avrupa tarafından uygulanan 
yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Bu 
demek oluyor ki, Çin’in “kalkınmacı barış” girişimi 
ekonomik ve sosyal yeniden inşanın aşağıdan yu-
karıya doğru organize edilmesine dayanmaktadır. 
Çin’in fon sağlaması ve Suriyelilere insani yardım 
yapacağını açıklaması buna bir örnektir. Bölgede 
bir vekil bulundurmadığı için Çin gerekli insani 
yardım ve ekonomik işbirliği için hem Birleşmiş 
Milletler ile hem de Suriye merkezi hükümetiyle 
işbirliği yapmaktadır (Ding & Sun, 2021: 57).

Suriye çatışması iki aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama 
askeri çatışmadır. Bu aşamada Çin, Suriye’nin içiş-
lerine karışmama ilkesine bağlı kaldı ve çatışmanın 
çözümünü BM’nin sunduğu çerçeve içinde aradı. 
İkinci aşama siyasi uzlaşma ve ekonomik alanda ye-
niden inşadır ve bu aşamada Çin daha büyük bir rol 
oynamıştır. Savaş sonrası yeniden inşada Çin, işlet-
melerinin Suriye’nin yeniden inşasına katıldığı çeşitli 
anlaşmaları istikrarlı bir şekilde yürüttü ve Çinli iş-
letmeler de bu alanda aktif katılımcı bir tutum ser-
giledi.

Çin, işletmelerini Suriye’de “kalkınmacı barış” 
yönteminin uygulanmasında rol almaya teşvik et-
mektedir. Mayıs 2017’de Çin-Arap Ticaret Derneği, 

“Suriye’de Güvenlik Durumu ve Yeniden Yapılanma 
Fırsatları - Çin-Arap Ticaret Derneği’nin Suriye 
Ziyareti Hakkında Brifing” başlıklı bir seminere ev 
sahipliği yaptı. Seminerde Suriye’nin yeniden in-
şasını içeren birçok proje gündeme geldi. Katılan 
firma temsilcilerinin de olumlu karşıladığı ve des-
teklediği bu projeler gıda, su, altyapı, elektrik, yapı 
malzemeleri ve tarım gibi alanları içermekteydi. 
Aynı ay Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Kon-
seyi tarafından düzenlenen Çin-Suriye Şirketleri 
İlişkileri ve Ticareti Geliştirme Konferansı Pekin’de 
yapıldı. Çinli ve Suriyeli şirketlerin ilk kez iletişim 
kurma imkanı yakaladığı bu konferansa ülkelerin 
altyapı, enerji, imalat ve diğer alanlarında çalışma 
yürüten 150’den fazla işletme katıldı.

2017’nin ağustos ayında, 59. Şam Uluslararası Fua-
rı’na (Expo) 20’den fazla Çinli işletme katıldı. Bu fuar-
da sergilenen ürünler arasında enerji ürünleri, inşaat 
malzemeleri, otomobil, mobilya, mekanik ekipman ve 
ev aletleri bulunuyordu (Çin Halk Cumhuriyeti Suriye 
Büyükelçiliği Ekonomi ve İş Geliştirme Departmanı, 
2017). 6-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Ortado-
ğu’nun en büyük ve en eski ticaret ve sanayi fuarı olan 
60. Şam Uluslararası Fuarı düzenlendi. Fuara 48 ülke-
den 1,722 firma katıldı. Dünyanın her yerinden gelen, 
içlerinde Çinlilerin de bulunduğu firmalar Suriye’deki 
önemli iş olanaklarını tanıma fırsatı buldular (Wang 
& Zheng, 2018). Çin’in “kalkınmacı barış”ı Çin hükü-
meti tarafından başlatılmaktadır fakat Çinli devlet ve 
özel sektör firmaları tarafından yürütülmektedir. Bu, 
Çin’in izlediği “sahneyi devlet kurar, oyunu firmalar 
oynar” modelinin bir örneğidir.

Çin ayrıca “kalkınmacı barış” önerisini uygula-
mak için insani yardımı güçlendirmektedir. 15 Mayıs 
2017’de Çin’in Suriye Büyükelçisi Qi Qianjin ile Suri-
ye’nin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Ajansı Direk-
törü, Çin ve Suriye hükümetleri adına Suriye’ye acil 
yardım sağlanmasına ilişkin ekonomik ve teknik bir iş-
birliği anlaşması imzaladılar (insani yardım amacıyla). 

Çin’in “kalkınmacı barış”ı 
Çin hükümeti tarafından 
başlatılmaktadır fakat Çinli firmalar 
tarafından yürütülmektedir. Bu, 
Çin’in izlediği “sahneyi devlet kurar, 
oyunu firmalar oynar” modelinin 
bir örneğidir. 

Sun Degang, Zhang Jieying - Çin’in Doğu Akdeniz’de Çözüm Önerisi: “Kalkınmacı Barış” Yaklaşımı
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Çin, Suriye’ye acil gıda yardımı da teklif etti. 14 Şubat 
2018’de Büyükelçi Qi Qianjin ve Suriye’deki Uluslararası 
Kızılhaç Komitesi temsilcisi, Çin hükümeti ve Uluslara-
rası Kızılhaç Komitesi adına, yapılacak yardımın transferi 
konusunda bir anlaşma imzaladılar. Anlaşma uyarınca 15 
Mayıs 2017’de Çin hükümeti, Suriye’deki yerinden edil-
miş kişilere ve geri dönen mültecilere su, yiyecek, geçici 
barınak ve tıbbi hizmetler sağlama konusunda Uluslara-
rası Kızılhaç Komitesi’ne destek amacıyla yardım sağladı.

Şu anda, ilgili yardım projeleri başarıyla uygulan-
maktadır. 20 Kasım 2017’de Çin’in Suriye Büyükelçi-
si ve Suriye temsilcileri, Lazkiye limanında Suriye’ye 
yapılan acil gıda yardımının devir teslim törenine 
birlikte katıldılar (Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Bü-
yükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi, 2017). Çin’in 
Suriye’de uyguladığı “kalkınmacı barış” modelinde 
insani yardımın önemli bir yeri vardır.

16 Ağustos 2018’de Çin’in Suriye Büyükelçisi ile 
Suriye’nin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Ajansı 
Direktörü, iki hükümet adına toplu taşıma, gıda, ba-
rınma ve diğer alanları içeren insani yardım amaçlı 
işbirliği konusunda iki muhabere imzaladılar. 10 Ekim 
2018’de Suriye’deki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
ve Suriye Elektrik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çin’in 
Suriye’de enerji ekipmanları projesine yaptığı yardı-
mı konu alan devir teslim törenine ortaklaşa katıldı. 
Törende iki temsilci devir teslim belgelerini imzaladı 
(Sina News, 2018).

Çin’in Suriye’de uyguladığı “kalkınmacı barış” mo-
delinde ekonomik ve teknolojik desteğin de rolü önem-
lidir. Mart 2020’de Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao 
ve Suriye’nin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Ajansı 
Direktörü İmad Sabni Çin ile Suriye arasında Ekono-
mik ve Teknik İşbirliği Antlaşması’nı imzaladılar. 

17 Temmuz 2021’de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 
Suriye'nin başkenti Şam'da görüşüyor. (CGTN, 2021)
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Feng, Çin’in Çin-Suriye dostane ilişkilerinin gelişti-
rilmesine büyük önem verdiğini ve süreci aktif olarak 
desteklediğini belirtti. Suriye krizinin başlamasından 
bu yana Çin, Suriye’ye aktif olarak insani yardım sağ-
ladı ve Suriyeli teknik personele, dostluklarının somut 
bir tezahürü olarak, teknik alanda eğitim verdi. Çin, 
imkanları dahilinde Suriye’ye yardım ve destek sağla-
maya, yeniden inşaya aktif olarak katılmaya ve Çin-Su-
riye dostane işbirliğinin istikrarlı gelişimini teşvik et-
meye devam etmek konusunda isteklidir (Çin Halk 
Cumhuriyeti Suriye Büyükelçiliği, 2020).

Çin’in “kalkınmacı barış” modeli başarılı olmuştur. 
Çin, Çinli firmaları modele dahil olmaya teşvik etmek-
tedir çünkü firmaların buradan elde edebilecekleri 
ekonomik faydalar olmasının yanı sıra, bu işletmele-
rin Suriye’deki ekonomik angajmanları aynı zamanda 
Suriye’de siyasi uzlaşmanın oluşmasını da kolaylaştır-
maktadır. Temmuz 2021’de Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi Ortadoğu’yu ziyaret etti ve buradaki ilk durağı Suri-
ye oldu. Wang, Şam’da Suriye meselesi için “dört mad-
delik öneri”yi sundu: Bunların ilki, Suriye’nin egemen-
liğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermekte ısrar 
etmektir. İkincisi, Suriye halkının kendi kaderini be-
lirlemesine izin vermektir. Üçüncüsü, halkın geçimini 
ön planda tutma ilkesine bağlı kalarak, yeniden inşayı 
hızlandırma ve Suriye’ye yönelik tüm tek taraflı yap-
tırımları ve ekonomik ablukaları derhal kaldırmaktır. 
Dördüncüsü, terörle etkin bir şekilde mücadelede ısrar 
etmektir (Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
2021). “Dört maddelik öneri” arasında üçüncü madde 
Çin’in “kalkınmacı barış” fikrini yansıtmaktadır.

Mayıs 2022’de yayınlanan “BRICS Ülkelerinin Orta-
doğu ve Kuzey Afrika Dışişleri Bakan Yardımcıları/Özel 
Elçilerinin Ortak Açıklaması”nda, Çin ve diğer BRICS 
üyeleri, Suriye sorununu çözmenin anahtarının “Suriye 
liderliğinde, Suriye’nin sahipliğinde, BM’nin kolaylaştı-
rıcı rol oynadığı siyasi süreci” takip etmek, Suriye’nin 
egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymak ve 
BM’nin ana arabulucu olması işlevini desteklemek ol-
duğunu vurguladılar. Çin ve diğer gelişmekte olan ül-
keler, halkın geçim kaynaklarına öncelik vermenin ve 
yenilenme projelerini hızlandırmanın önemine de dik-
kat çektiler (Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
2022). Çin, “kalkınmacı barış” modelini uygularken 
“halkın geçim kaynaklarına ve ekonominin toparlan-
masına öncelik vermeyi” teklif etmektedir.

Çin’in Filistin-İsrail Çatışmasında
 “Kalkınmacı Barış” Politikası

Çin hükümeti, Filistin meselesinin Ortadoğu ihti-
lafının çözümünde en temel mesele olduğunu ve 
“İki Devletli Çözüm”ün tek gerçekçi yol olduğunu 
savunmaktadır. Filistin sorununda ilgili taraflar ve 
uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler kararları-
nı ve Arap barış girişimini baz alarak “İki Devletli 
Çözüm”ü teşvik etmek için çaba göstermelidir.

Filistin-İsrail sorununun çözümü konusunda 
Çin ayrıca farklılıkları koruyarak ortak bir ze-
min aramayı, karşılıklı siyasi güveni artırmayı 
ve nihayetinde Ortadoğu’da ekonomik işbirliğin-
den hareket ederek barış sürecini ilerletmeyi 
önermektedir. Temmuz 2017’de Cumhurbaşkanı 
Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Ab-
bas ile bir araya geldi ve bu sırada Cumhurbaş-
kanı Xi, Filistin-İsrail sorununun çözümüne iliş-
kin “dört maddelik bir öneri” ortaya sundu: İki 
devletli sisteme dayalı siyasi çözümü kararlılıkla 
ilerletmek ve barış görüşmelerini mümkün oldu-
ğunca erken başlatmak için çaba sarf edilmelidir. 

Çin, “kalkınmacı barış” modelini 
uygularken “halkın geçim 
kaynaklarına ve ekonominin 
toparlanmasına öncelik vermeyi” 
teklif etmektedir.

Sun Degang, Zhang Jieying - Çin’in Doğu Akdeniz’de Çözüm Önerisi: “Kalkınmacı Barış” Yaklaşımı
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Filistin ve İsrail arasındaki işbirliğini teşvik etmek 
için kalkınmaya daha fazla önem verilmelidir. 
Çin için hem Filistin hem de İsrail “Kuşak ve 
Yol” girişiminin önemli ortaklarıdır. Çin, kal-
kınmacı barış fikrini takiben karşılıklı yarar 
sağlayan işbirliğini sürdürmeye ve Filistin’in 
daha hızlı kalkınma yönündeki davasını des-
teklemeye devam etmeye hazırdır. Çin, Filistin 
tarafına yardım edecek büyük projeler geliştir-
mek için Filistin ve İsrail ile üçlü bir diyalog 
mekanizması başlatmayı önermiştir (People’s 
Daily, 2017). Çin’in “kalkınmacı barış” girişimi, 
Filistin-İsrail ihtilafını çözmek için yeni düşün-
ce ve fikirler ortaya koymaktadır.

2021’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ko-
nuyla ilgili yeni bir çözüm önerisinde bulu-
narak şu üç fikri dile getirdi: Birincisi, Filistin 

Ulusal Yönetimi güçlendirilmeli ve özerklik 
ve işgal altındaki topraklar üzerinde etkin bir 
kontrol sağlayabilmesi için güvenlik, finans ve 
diğer alanlarda egemenlik işlevlerini yerine ge-
tirme yetkisi ona verilmelidir. İkincisi, uluslara-
rası toplum Filistin hükümetini birliği güçlen-
dirmesi, diyalog yoluyla iç uzlaşmayı sağlaması 
ve Filistin sorununun çözümünde birleşik bir 
müzakere pozisyonu oluşturması için destekle-
melidir. Üçüncüsü, Filistin ve İsrail, “İki Devlet-
li Çözüm”e dayalı barış görüşmelerini yeniden 
başlatmaya teşvik edilmelidir (Sohu, 2021). “Üç 
maddelik öneri”ye bakıldığında, zayıf bir Filis-
tin yönetiminin barış süreci için elverişli olma-
dığı açıktır. “Kalkınmacı barış”ı sağlamak için 
Filistin yönetimi güçlendirilmeli ve kapasitesi 
geliştirilmelidir.

18 Temmuz 2017’de Xi Jinping ve Mahmud Abbas, ikili ilişkiler ve diğer ortak konular hakkında 18 görüş alışverişinde bulundu. 
İki taraf, görüşmelerinin ardından bir dizi anlaşmaya imza attı. (CGTN, 2017)
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Filistinli mülteciler, Çin’in “kalkınmacı barış” 
inisiyatifini uygulamada incelenen temel konu-
dur. 13 Ocak 2021’de Büyükelçi Feng Biao, Bir-
leşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülte-
cilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (BMYBA) 
Çin hükümeti tarafından sağlanan COVID-19’la 
mücadele malzemelerinin devir teslim törenine 
katıldı. Devir teslim mutabakatını kurumun Suri-
ye’deki temsilcisiyle birlikte imzaladı. Feng, salgı-
nın patlak vermesinden bu yana Çin’in bu kurum 
aracılığıyla Filistin, Lübnan, Ürdün ve diğer ülke-
lerdeki Filistinli mültecilere birçok tıbbi malzeme 
sağladığını ve ayrıca Çin’in COVID-19 ile müca-
dele deneyimini paylaşmak amacıyla Filistin’e tıb-
bi gruplar gönderdiğini söyledi. Feng, gelecekte 
Çin’in kurum ile işbirliğini daha da güçlendirme-
ye ve Filistin halkının refahını iyileştirmeye daha 
fazla katkıda bulunmaya istekli olduğunu vurgu-
ladı (Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Büyükelçiliği, 
2021). Mayıs 2021’de Filistin-İsrail ihtilafının pat-
lak vermesinden sonra Çin, Güvenlik Konseyi’nin 
o dönemki başkanı olarak, BMGK’yi ateşkes ve 
barış için güçlü bir ses çıkarması konusunda aktif 
olarak destekledi. Çin, Filistin’e 1 milyon dolar in-
sani yardım sağladı ve BMYBA’ya 1 milyon dolar 
daha katkıda bulundu (Çin Halk Cumhuriyeti Dı-
şişleri Bakanlığı, 2021).

Çin ilk Ortadoğu özel elçisini 2002 yılında atadı 
ve Büyükelçi Wang Shijie’ye bu görevi verdi. Dip-
lomatik arabuluculuk çabalarından biri olarak, Çin 

hükümeti 15 Temmuz 2021’de Filistin-İsrail barış 
görüşmeleri için çevrimiçi bir seminer düzenle-
di. Toplantıya Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme 
Komitesi, Filistin Halk Mücadelesi Cephesi, İsrail 
Adalet Bakanı ve “Cenevre Girişimi”nin temsilci-
leri ile hem Filistinli hem de İsrailli sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler katıldı. Devlet Konseyi 
Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi seminerde yaptı-
ğı konuşmada, Filistin’deki insani durumun endişe 
verici olduğuna ve bunun barışın toplumsal teme-
lini ciddi şekilde aşındırdığına dikkat çekti. Çin’in, 
Filistin’e insani yardım sağlamaya ve BMYBA’nın 
çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini açık-
ladı (Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
2021). Çin, ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleş-
miş Milletler’in oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü 
(Middle East Quartet) üyesi değildir. Bu nedenle, 
arabuluculuk çabaları kapsamında insani ve eko-
nomik yardımlarda rol oynamayı tercih etmektedir.

29 Kasım 2021’de Birleşmiş Milletler, Filistin 
Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nü anma 
konferansı düzenledi. Cumhurbaşkanı Xi, son 
on yıldır yaptığı gibi konferansa bir tebrik me-
sajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası 
toplumun nesnellik ve tarafsızlığa bağlı kalması, 
kapsayıcı olması ve karşılıklı anlayışı savunması 
gerektiğini ifade etti. Madrid Barış Konferansı’nın 
30. yıldönümünün Filistin ve İsrail taraflarına “İki 
Devletli Çözüm”ü temel alan eşitlikçi bir diyalo-
ğu yeniden başlatmalarına yönelik gerekli yardımı 
sağlamak adına bir fırsat olarak ele alınmasının 
önemine dikkat çekti. Xi, uluslararası toplumu, 
Filistin halkının COVID-19’a karşı mücadelesine 
yardım etmeye devam etmesi ve Filistin ekono-
misini, halkın geçim kaynaklarını ve insani ko-
şullarını iyileştirmesini desteklemeye çağırdı (Çin 
Halk Cumhuriyeti Filistin Ulusal Yönetim Ofisi, 
2021). Bu aynı zamanda Pekin’in “kalkınmacı ba-
rış” stratejisinin bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası 
toplumun nesnellik ve tarafsızlığa 
bağlı kalması, kapsayıcı olması ve 
karşılıklı anlayışı savunması gerektiğini 
ifade etti.
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Çin’in “kalkınmacı barış” girişimi BRICS özel 
temsilcileri tarafından hoşnutlukla karşılandı. 
2022’nin mayıs ayında Çin ve diğer BRICS ülke-
lerinin Ortadoğu özel elçileri, Filistin ve İsrail’i 
İki Devletli Çözüme dayalı barış görüşmelerini 
sürdürmeye teşvik eden ortak bir bildiri yayın-
ladı. Bu özel elçiler, uluslararası toplumu, İsrail 
ve Filistin’in barış ve güvenlik içinde yan yana 
yaşamasını sağlayacak kapsamlı, kalıcı ve adil bir 
çözüme ulaşmak için BM liderliğindeki uluslara-
rası barış konferanslarını destekleme çabalarını 
yoğunlaştırmaya çağırdı (Çin Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı, 2022).

Ortak bildiride Çin, özellikle “kalkınmacı 
barış” vurgusu yaptı. Çin ayrıca ülkelerin farklı 
avantajlarından yararlanılması, barış görüşme-
lerinin aktif olarak teşvik edilmesi ve Filistin’in 
COVID pandemisini kontrol altına almasına, 
ekonomisini geliştirmesine, insani sorunlarını 

hafifletmesine ve halkının refahını iyileştirmesine 
yardımcı olunması için çaba gösterilmesi gerekti-
ğinin altını çizdi. Çin, BMYBA’nın Filistin halkı-
nın insani sorunlarını hafifletmek için yürüttüğü 
kapsamlı çalışmaları övdü. Uluslararası toplumu 
kalkınma yardımı sağlamaya, BMYBA’nın faali-
yetlerini destekleyerek Filistin toplumu arasında-
ki erişiminin artmasına yardımcı olmaya çağırdı 
(Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2022). 
Metinden, kapasite geliştirmenin “kalkınmacı ba-
rış” sürecinin anahtarı olduğu çıkarımını yapabi-
liriz. Somali, Yemen, Libya, Suriye ve Lübnan’da 
olduğu gibi zayıf bir Filistin rejimi de ekonomik 
kalkınmayı ilerletemeyebilir ve böylece bu durum 
siyasi uzlaşmanın önünde engel hale gelir.

10 Mart 2022’de Çin’in Ortadoğu Özel Elçi-
si Zhai Jun, Filistin’i ziyaret etti. Filistin Devlet 
Başkanı Abbas, Ramallah’taki Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda Zhai ve heyetiyle bir araya geldi. İki 

Filistin Sağlık Bakanı Mai al-Kaila, 10 Haziran 2020’de Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde Çin’den gelen 
uzman sağlık ekibiyle görüşüyor. (Nobani, A./Xinhua, 2020)
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taraf, ikili ilişkiler, Filistin sorunu ve uluslara-
rası ve bölgesel çatışma riskleri hakkında görüş 
alışverişinde bulundu (Çin Halk Cumhuriyeti 
Filistin Ulusal Yönetim Ofisi, 2022). Filistin-İs-
rail çatışmasına ilişkin Çin’in “kalkınmacı barış” 
politikasına dayanarak ve kalkınma ile kapasi-
te geliştirmeyi püf noktalar olarak belirleyerek 
önerdiği “üç madde” çözümü, Filistin tarafından 
memnuniyetle karşılandı.

Çin’in Lübnan’da “Kalkınmacı Barış” Politikası

Lübnan, 1950’lerde ve 1960’larda istikrarlı ve mü-
reffeh bir ülkeydi fakat 1975’ten 1990’a kadar süren 
acımasız iç savaş, çeyrek milyon insanı kapsayan 
ağır bir kayba neden oldu. O zamandan beri Lüb-
nan siyaseti kutuplaştı ve toplum bölündü. Mez-
hepsel anlaşmazlıktan etkilenen Lübnan ekono-
misi, yüksek enflasyon, paranın ciddi değer kaybı 
ve artan işsizlik nedeniyle neredeyse durma nok-
tasına geldi. Ekim 2019’dan Haziran 2021’e kadar 
Lübnan’da gıda fiyatları %404 arttı (The Geopoliti-
cs, 2021). Böyle bir güvenlik ve ekonomik çıkmaz 
karşısında Çin, Lübnanlı siyasi partiler arasında 
siyasi arabuluculuk başlatmamakta, onun yerine 
“kalkınmacı barış” yoluyla yapıcı bir rol oynamaya 
çalışmaktadır.

Çin’in Suudi Arabistan Büyükelçisi Chen We-
iqing’in “Çin’in Halka Dayanarak Olağanüstü Kal-
kınma Sorumluluğu” başlıklı makalesinde yazdığı 
gibi, Çin’in yurt içinde “kalkınma ve barış” argü-
manı, kendi çağdaş kalkınmasına dayanmaktadır 

(Chen, 2021). Zamanın teması ve ulusal politikala-
rın yönelimi değiştikçe Çin, kalkınma ve güvenlik 
arasındaki ilişkiyi ele alırken yaşama odaklı kal-
kınma olarak adlandırılan üç aşama yaşadı: (Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, Reform ve 
Dışa Açılma politikalarının sonuna kadar) kalkın-
ma odaklı güvenlik dönemi, (Reform ve Dışa Açıl-
ma’dan, 2012’de düzenlenen Çin Komünist Partisi 
18. Ulusal Kongresi’nin başlangıcına kadar) kalkın-
ma ve güvenliğe eşit önem dönemi ve (Çin Komü-
nist Partisi’nin 18. Ulusal Kongre’den sonra) yük-
sek kaliteli kalkınmayı teşvik etme dönemi (Zhong, 
2022: 74). Çin’in Reform ve Dışa Açılma politikası 
1979’da başlatılmadan önce, Çin kendi içinde siyasi 
olarak bölünmüştü ve ideolojik ayrışmalar yaşıyor-
du. Deng Xiaoping’in “önce ekonomik kalkınma” 
önerisi sonunda tüm grupların fikir birliği hali-
ne geldi. Bu, Çin’in “kalkınmacı barış” stratejisini 
daha az gelişmiş ülkelere önerebilmesi için yarar-
landığı tarihsel bir miras haline geldi.

Ekonomik işbirliği ve insani yardım, Çin’in Lüb-
nan barışına destek olma araçlarıdır. Bir yandan 
Çin, Lübnan’ın en büyük ticaret ortağıdır ve Lüb-
nan’ın yıllık 2 milyar dolarlık ithalatının %40’ını 
karşılamaktadır (The Geopolitics, 2021). Yakın 
zamanda da Çin, ülkenin elektrik şebekelerine ve 
otoyollarına yatırım yapmaya başladı. Demiryol-
ları, ülkenin altyapısının da önemli bir parçasıdır. 
Çin, Beyrut’u Trablus’a bağlayan demiryollarını 
2019’da işletmeye başladı. Ayrıca Suriye’nin Şam 
şehri ile de bağlantılı olan bu demiryolları istihdam 
yaratarak işsizliğin azalmasına katkı sağladı. “Kal-
kınmacı barış” stratejisinin katkısıyla Çin, KYG’nin 
gerçekleşmesi için gerekli karayollarının ve demir-
yollarının birbirine bağlanmasını da sağlayabilir. 
Hariri hükümeti, Çin’in en uygun seçenek olma-
sıyla, bu bölgede işbirliğine ve doğrudan yabancı 
yatırım girişlerine yönelik olumlu tutum aldı (The 
Geopolitics, 2021).

Ekonomik işbirliği ve insani yardım, 
Çin’in Lübnan barışına destek olma 
araçlarıdır.
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Oldukça yoksul bir ülke olarak Lübnan, Çin ile 
Kuşak ve Yol’da işbirliği yapma konusunda pro-
aktiftir ve ekonomik bir başarı elde etmeyi bekle-
mektedir. 2022’nin ağustos ayında Çin Lübnan’a 261 
milyon dolarlık ihracat ve Lübnan’dan 5.59 milyon 
dolarlık ithalat yaparak, Lübnan’a karşı 255 milyon 
dolarlık dış ticaret fazlası verdi. 2021 Ağustos ile 
2022 Ağustos arasında Çin’in ihracatı 123 milyon $ 
(%89,6) artarak 137 milyon $’dan 261 milyon $’a 
yükselirken, ithalatı 1.76 milyon $ (%-23,9) aza-
larak 7.35 milyon $’dan 5.59 milyon $’a geriledi 
(The OEC World, 2022). Çin’in ticari faaliyetleri 
pazar odaklıdır ancak Çin hükümeti tarafından 
siyasi etkiyi genişletmek amacıyla teşvik edil-
mektedir.

Öte yandan Çin, Lübnan’a insani yardım sağ-
lamaktadır. 2020 Ağustosu’nda Beyrut, yaklaşık 
300,000 kişiyi yerinden eden ve 150’den fazla si-

vili öldüren ölümcül bir kimyasal patlamayla sar-
sıldı. Bin kadar Çinli BM barış gücü askeri hızla 
organize oldu ve kurtarma operasyonlarına baş-
ladı. Çin ayrıca acil yardım için de 1 milyon do-
lar teklif etti. Çin Hükümeti’nin Ortadoğu Özel 
Temsilcisi Zhai Jun, 9 Ağustos 2020’de Lübnan’a 
yönelik uluslararası yardım konulu video konfe-
ransta, Çin’in Lübnan’a, yaralıların tedavisinde 
destek vermek ve büyük kayıplara uğrayan veya 
yerinden edilen ailelere yardımcı olmak için daha 
fazla yardım sağlayacağını duyurdu (Guangming 
Net, 2020).

Çin tarafından finanse edilen Lübnan Ulusal 
Yüksek Müzik Konservatuarı, aynı zamanda 
Çin’in “kalkınmacı barış”ın bir göstergesidir.  
Konservatuarın inşaatına Aralık 2020’de başlandı 
ve tamamlanması üç yıl sürecek. 62 milyon $’a 
mal olması beklenen konservatuvar, 39,000 

Çin ordusu, Lübnan ordusuna COVID-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme desteğinde bulundu. 
(Xinhua, 2020)
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metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 1,200 kişi 
kapasiteye sahip. Lübnan Başbakanı Najib 
Mikati, Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki 
konservatuarın Ortadoğu bölgesi için bir çekim 
merkezi olacağını ifade etti (Global Times, 2022).

Çin, diğer gelişmekte olan güçlerle işbirliği 
içinde Lübnan’daki “kalkınmacı barış” girişimini 
çok taraflı bir arenada yürütmeye çalışıyor. Ma-
yıs 2022’de Çin ve diğer BRICS üyeleri, Lübnan’ın 
istikrarı, güvenliği, egemenliği, siyasi bağımsızlı-
ğı ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına ve 
ayrıca Lübnan halkının kendi ulusal koşullarına 
uygun bir kalkınma yolu izleme haklarına des-
tek verdiklerini yinelediler. BRICS’in Ortadoğu 
İşleri özel elçileri, oy birliğiyle uluslararası toplu-
mu siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarı mümkün 
olan en kısa sürede yeniden tesis etmesine yar-
dımcı olmak için politik ön koşullar olmaksızın 
Lübnan’a sürekli olarak yardım etmeye çağırdılar. 
Lübnan Hükümeti ile IMF arasında, Lübnan hal-
kının karşılaştığı ciddi ekonomik zorlukların üs-
tesinden gelmek için gerekli tüm önlemleri almak 
ve uzun süredir gecikmiş ekonomik reformları 
üstlenmek için imzalanan personel sağlanması 
alanındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladı-
lar (Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
2022). Çin’in halkın refahını iyileştirmekten ve 
hükümetin kapasitesini geliştirmesinden yola 
çıkan “kalkınmacı barış” önerisi, Lübnan siyasi 
uzlaşması için yeni bir yörünge sağlayabilir.

Doğu Akdeniz ve Çin’in “Kalkınmacı Barış” 
Politikasının Geleceği

Anayasasında “barışçıl kalkınma yoluna bağlı 
kalmayı” benimseyen dünyadaki tek ülke olarak 
Çin, hiçbir zaman Ortadoğu savaşına aktif olarak 
dahil olmadı, Ortadoğu’nun bir karışını işgal et-
medi ve vekalet savaşlarına girmedi. Şimdiye ka-
dar Çin, 14 komşu ülkesinden 12’si ile kara sınırı 
sorununu barışçıl yollarla çözdü (Wu & Zhang, 
2022: 54). Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2016 yılın-
da Mısır’a yaptığı ziyarette şunu sordu: “Ortado-
ğu bereketli bir bölgedir. Burada şimdiye kadar 
çatışmanın ve savaşın biteceği bir yola girileme-
diği için üzgünüz. Ortadoğu nereye gitmektedir 
(Liu, 2022: 19)?” Çinlilerin bu soruya cevabı şu-
dur: “kalkınmacı barış” çözümlerden biri olabilir.

Doğu Akdeniz çatışmalara yatkın bir bölge 
olduğundan, “kalkınmacı barış” pratiği için kilit 
bir alandır. Suriye’de ABD ile Rusya arasındaki 
rekabet, İsrail ile İran arasındaki Soğuk Savaş, 
Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlıklar ve 
bölgedeki diğer Arap ülkelerinin karşı karşıya 
olduğu güvenlik açığı, “kalkınma eksikliği” ile 
yakından ilişkilidir. Ocak 2016’da yayınlanan 
Çin’in Arap Politikası Belgesi’nde “halkın ge-
çim kaynaklarının iyileştirilmesi” hedefi üç kez 
belirtildi. Belgede ayrıca şu vaatte bulunuldu: 
“Çin, açıklık ve karşılıklılık, karşılıklı yarar ve 
kazan-kazan prensiplerine dayanan yeni tür bir 
işbirliği mekanizmasını geliştirmek için Arap 
devletleriyle işbirliği yapmaya isteklidir. Arap 
devletlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Çin, 
Arap devletlerine öz kalkınma kapasitelerini 
yükseltmelerine ve halkın geçim kaynaklarını 
iyileştirmelerine yardımcı olmak için ikili ve 
çok taraflı kanallar aracılığıyla yardım etmeye 
devam edecektir (Çin Halk Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanlığı, 2016).”

Çin’in halkın refahını iyileştirmekten 
ve hükümetin kapasitesini 
geliştirmesinden yola çıkan 
“kalkınmacı barış” önerisi, Lübnan 
siyasi uzlaşması için yeni bir yörünge 
sağlayabilir.
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İşleyiş açısından bakıldığında Çin ve Doğu Ak-
deniz ülkeleri yönetişim konusundaki iletişimle-
rini güçlendirerek “kalkınmacı barış”ı ortak bir 
vizyon ve düşünce haline getirmektedir. “Kalkın-
macı barış” ruhu “Çin-Arap İşbirliği Forumu”nda 
ve Çin ile Suriye, Lübnan ve Filistin’in “Kuşak ve 
Yol” girişimini ortaklaşa kurmadaki çabalarını ele 
alan çeşitli belgelerde görülebilir.

İlk olarak, Çin hükümeti elinden geldiğince 
Doğu Akdeniz’deki istikrara sahip olmayan ül-

kelere kalkınma yardımı sağlıyor ve bu da böl-
gedeki gerilimi hafifletmeye yardımcı oluyor. 
Ülkelerdeki siyasi fraksiyonlar, ulusal kalkınma 
yolları konusunda fikir birliğine varamamışlar-
dır ve süregelen ekonomik ve sosyal sorunları da 
hem kendilerinin hem de bölgenin çalkantıları-
nı ağırlaştırmaktadır. Çin’in bu ülkelere yaptığı, 
bölgesel çatışmaların hafiflemesine vesile olan 
kalkınma yardımları, “kalkınmacı barış”ın bir te-
zahürüdür.

6 Ekim 2022’de Lübnan Başbakanı Najib Mikati, Kültür Bakanı Mohammad Mortada ve 
Çin’in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian, Beyrut yakınlarındaki Dbayeh’te Çin tarafından finanse edilen 

Ulusal Müzik Konservatuarı’nın şantiyesini ziyaret etti. (Xinhua, 2022)
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İkincisi, Çin, Doğu Akdeniz’deki hükümetlerin 
kapasitelerini geliştirmesi çalışmalarına aktif ola-
rak katılmaktadır. Çin’in “kalkınmacı barış” fikri, 
gevşek bir yapıya dayanan güçsüz hükümetlerin 
genellikle kaosa ve çatışmalara yol açtığında ısrar-
cıdır. Orta ve küçük boyutlu ülkelerde hükümetle-
rin kapasitelerini daha güçlü şekilde geliştirmeleri, 
iç uyumlarına ve istikrarlarına katkıda bulunmak-
tadır. Çin’in Doğu Akdeniz ülkelerine verdiği 
destek, hükümetlerin kapasitesini geliştirmeyi de 
içermektedir. Hedef ülkelerin kolluk kuvvetleri, 
polis eğitimi ve istikrarı sürdürme kapasitesi, bu 
gelişmenin içindedir.

Üçüncüsü, Çin, Doğu Akdeniz ülkelerine 
insani yardım sunmaktadır. “Arap Baharı”nın 
patlak verdiği günden beri Suriye, Lübnan ve 
Filistin’deki eski ve yeni sorunları neredeyse hiç 
çözülmeden kaldı. On yıllık kaostan sonra, du-
rum hala belirsizliğini koruyor. Çin’in BM, Arap 
Ligi ve Afrika Birliği çerçevesinde ve ikili işbirliği 
platformları aracılığıyla ihtilaflı ülkelere sağladı-
ğı yardımlar bölgede barışı ve kalkınmayı destek-
lemiş ve yakıcı sorunların azaltılmasına yardımcı 
olmuştur.

Son olarak, “kalkınmacı barış” politikasını 
pratikte geliştirmek için çaba sarf edilmesi gerek-
mektedir. Çin, “kalkınmacı barış” politikasını uy-
gularken daha açık ve kapsayıcı olacaktır. Çin’in 
dışında, Amerika Birleşik Devletleri Uluslara-
rası Kalkınma Ajansı, Japonya Resmi Kalkınma 
Yardımı ve Avrupa Birliği Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü Kalkınma Yardımı Komitesi 
gibi diğer aktörler de pratikte “kalkınmacı barış”ı 
gerçekleştirmede Çin’in partnerleridir (Sun & 
Zhang, 2019: 128-129). Doğu Akdeniz’de, yalnız-
ca, dış güçler birbirini tamamlayıcı ve koordine 
edici bir duruma geldiğinde barış ve istikrar sağ-
lanabilir.

Sonuç

Çin ve Doğu Akdeniz ülkelerinin tümü, ulusal ko-
şullarda benzerliklere sahip, gelişmekte olan dün-
yaya aitlerdir. Güvenliği dış tehditlerle tanımlama 
eğiliminde olan gelişmiş ülkelerin aksine, geliş-
mekte olan ülkelerin ana görevi kalkınmadır ve iç 
sosyo-ekonomik zorlukları oldukça büyüktür. Bu 
yüzden gelişmekte olan ülkelerin güvenliği, kalkın-
mayla ifade edilmektedir (Zhong, 2013: 16). Batılı 
güçler tarafından ortaya atılan “demokratik barış” 
fikrinin kayda değer bir ilerleme sağlayamamasının 
sonucu olarak, Doğu Akdeniz ülkeleri “kalkınma-
cı barış” politikasının uygulanmasını istemektedir. 
Çin’in reform ve dışa açılma deneyimine dayanarak 
önerdiği “kalkınmacı barış” fikri, bölgesel çatışma-
ların nasıl çözülebileceği yönünde bir sorgulamanın 
ürünüdür. Bu fikir henüz tam şekillenmemiş olsa 
ve pratikte test edilip geliştirilmeye devam etse de 
en azından geçiş ülkelerinde barışın yeniden tesis 
edilmesi için bir alternatif olma işlevini yürütüyor. 
Kalkınmacı barış daha kapsayıcıdır, çünkü çoğul 
değerleri ve rekabete dayalı barış girişimlerini be-
nimsemekte ve her ülkenin kendi siyasi ve ekono-
mik kurumlarını kendi ulusal durumuna göre seçe-
bileceğini savunmaktadır (He, 2017: 28).

Doğu Akdeniz ülkeleri “büyüme sancılar” ile 
karşı karşıyadır. Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve 
kalkınma sorunları hemen çözülemez. “Kalkınma-
cı barış” tarafından savunulan ekonomik yönetim 
ve Batı’nın savunduğu “demokratik barış” fikirleri 
birbirlerini mutlak anlamda dışlayıcı değildir. Az 
gelişmişlik Doğu Akdeniz’deki karmaşık ve birik-
miş güvenlik sorununun başlıca nedeni olsa da asla 
tek neden değildir. Bu nedenle, “kapsamlı önlem-
ler alma” perspektifinden hareket eden uluslararası 
toplumun, bölgede ortak çıkarlara sahip bir toplu-
luk ve ortak bir gelecek inşa etmek için ekonomik, 
siyasi ve askeri araçlara başvurması zorunludur.
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Adalar (Ege) Denizi ve 
Karaman Denizi’nin (Doğu Akdeniz) 

Sunduğu Eşsiz Jeopolitiğe Giriş

DEVLETLERİN, DENİZDEKİ GÜÇLERİ KADAR 
güçlü olduğu genel kabul gören bir görüştür. 
Tarih, hiçbir zaman kara imparatorlukları ile 
deniz imparatorluklarının mücadelelerinde 
kara imparatorluklarına şans vermemiştir. Bu 
nedenle, güç yarışı denizlerde geçer. Bu güç 
yarışının kritik ayaklarını oluşturan Adalar (Ege) 
Denizi ile Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) 
de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşamsal 
bir mücadele alanıdır. Yarı kapalı denizlerde 
uygulanabilir olmadığından Türkiye’nin taraf 
olmadığı 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi 
(UNCLOS) üzerinden dayatmacı tutumuyla 
Yunanistan, artık gerginlikleri kontrol edilemez 
noktalara taşımıştır. Bu karmaşıklaşan süreç 
içinde Yunanistan, kendisine destek vermeye 
zorladığı Avrupa Birliği’ni (AB) de güç duruma 

sokmuştur. Sınırsız suistimalin yol açtığı 
kayıplar nedeniyle AB’ye üyelik konusunda 
hevesini ve ilgisini yitiren Türkiye, pazar 
büyüklüğü bakımından AB’nin rest çekmekte 
zorlandığı bir devlettir.

Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı ve 
Türk Boğazları üzerinden Akdeniz sularına 
giriş-çıkış yapan ticaret gemilerinin hacmi, 
günümüzde tüm dünya deniz ticaretinin üçte 
biri büyüklüğündedir (Yıldız, 2020). Dünya 
petrol taşımacılığının yüzde 30’unun geçiş 
güzergâhında olan Akdeniz, aynı zamanda 
dünya turizm faaliyetlerinin yüzde 31’inin 
yapıldığı bir havzadır. (Ruffie, Gros, & Tourret, 
2018)

Bu kritik deniz coğrafyasının doğusunda 
bulunan, Adalar Denizi ve Karaman Denizi’nde 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi’nin 
(GKRY) hakkaniyeti aşan talepleri nedeniyle 
deniz yetki alanları bakımından çok geniş 
tartışma alanları oluşmuştur. 

ÖZ

Karaman Denizi’nde (Doğu Akdeniz) kıyısı bulunan 10 devlet arasından dünya ticaretine özgün 
coğrafyasıyla etki edebilen Türkiye’nin gücü Türk Boğazları’ndan, Mısır’ın gücü Süveyş Kanalı’ndan 
ve Yunanistan’ın gücü ise, Adalar (Ege) Denizi’nde aralarındaki su yolları genişçe birer boğaz olarak 
düşünülebilecek binlerce adadan gelmektedir. Bu üç devletin sularını kullanan gemilerin, bu keskin 
jeopolitiği algılamamaları olanaksızdır. Bu üç devletin de ellerindeki bu eşsiz gücü, aralarındaki rekabetten 
dolayı yeterince kullanamadıkları, hatta emperyalizme ipotek ettikleri de başka bir gerçektir. Okuyacağınız 
yazı, birbirlerine karşı silahlanma denklemiyle hareket eden bu üç devletin, jeopolitik güç kayıplarının 
düzeyini anlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Adalar Denizi, deniz jeopolitiği, Karaman Denizi, savunma harcamaları, Türkiye-
Yunanistan-Mısır
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Son yıllarda, özellikle Karaman Denizi’nde 
enerji üzerinden cazibeli çıkar alanları mücadelesi 
başlamakla birlikte, bu denizlerdeki savaşların 
hep ticaret yollarının egemenliği için yapıldığını 
da unutmamak gerekir. Dünya deniz ticaretinin 
üzerinde öbeklenmesinin ötesinde; Karaman Denizi, 
Avrupa Birliği (AB) doğal gaz gereksiniminin yüzde 
35’inin ve petrol gereksiniminin de yüzde 50’sinin 
karşılandığı bir deniz yoludur (Tziarras, 2019). 
Özetlersek Avrupa için âdeta bir aort damarı olan bu 
su yolu, enerji akış sürekliliğine muhtaç durumdaki 
Avrupa’nın gerekirse savaşı göze almak zorunda 
olduğu bir coğrafyadır.

214 bin kilometrekarelik deniz yüzeyi yüz 
ölçümü ve üzerindeki binlerce adanın toplamı olan 
23 bin kilometrekarelik kara yüzeyi ile bir boğazlar 
yumağını andıran Adalar Denizi’nin ise Türkiye 
ile Yunanistan arasında hakkaniyetli paylaşımı 
henüz tamamlanmamıştır. Kendiliğinden gelişen 

ve imzalanmamış bir “modus vivendi”ye benzer bir 
durumla, yani imzalanmamış olsa da karşılıklı 6 deniz 
mili kara suları üzerinden -iki tarafın da memnun 
olmadığı- geçici bir barışın varlığı sürdürülmektedir.

Savunma Endüstrisinde “Türkiye”nin 
Önlenemez Yükselişinin Adalar Denizi ve 

Karaman Denizi’nde 
Yol Açtığı Jeopolitik Kırılma

Bir devletin silahlanma denkleminde kendi 
sınırlarını zorlamak yerine, emperyalistlerin 
öngördüğü sınırlamalara rıza göstermesi, o 
devletin jeopolitik gücünden feragat etmesi 
anlamını taşır. Kendini NATO’ya bağlayan 
Türkiye, tam olarak bunu yaşamış, jeopolitik 
gerçekliğinden kopmuştur. Türkiye, NATO’dan 
kopmaya çalıştığı yakın döneminde, kendi 
sınırlarını zorlayarak yerli ve millî silahlarını 

Dünya Deniz Ticaret Yolları Yoğunluk Haritası. (MarinaTraffic, 2020)
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ürettikçe bağımsızlaşmış, gerçek jeopolitik 
gücünü fark etmeye başlamıştır. Konuyu bilimsel 
açıdan masaya yatırırsak; Türkiye’nin 1950-
2021 arasında gerçekleştirdiği silah dış alım ve 
satımlarının fotoğrafını çeken Tablo 1, aslında 
Türkiye’nin emperyalizm ile ilişkisini anlamamızı 
kolaylaştıracak bilgilere ayna tutar.

1950-2000 yılları arasındaki 51 yıllık dönemde, 
millî gelirinin yıllık olarak ortalama 850 milyon 
TIV’e denk gelen gelirini yurt dışından silah satın 
almak için harcayan Türkiye, aynı dönemde yıllık 
olarak sadece 173 bin TIV’e eş değer silah satışı 
yapabilmiştir. Satacak silahı olmayan Türkiye’nin, 
emperyalistlerden silah satın almak için çok büyük 
miktarda para harcadığı görülmektedir. 1950-2000 

yılları arasındaki dönemde, Türkiye’nin silah satın 
almasını gerektirecek konjonktürü en kısa hâliyle 
özetlemek için; Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) 
üzerinden düşmanlaştırılan ve kışkırtılan Sovyet 
Rusya’yı; Adalar Denizi, Karaman Denizi ve 
Kıbrıs üzerinden emperyalistlerce kontrol edilen 
gerginlikleri sürdürmek üzere silahlandırılıp 
yeniden yayılmacı politika gütmeye teşvik edilen 
Yunanistan’ı; akla hayale gelmeyecek çapta 
gizli veya doğrudan yapılan küresel desteklerle 
ayakta tutulan ve Türkiye’yi yıpratmak için 
kullanılan PKK ve FETÖ terör örgütlerini, 
soykırım masalları ile bir hayal dünyasına 
itilip teröre teşvik edilen Ermenistan’ı; klasik 
Ortadoğu huzursuzluklarını ifade etmek yeterli.

Kaynak: Export Values, 2022.

Tablo 1. Türkiye’nin 1950-1921 Arasındaki Silah Dış Alım-Satım ve Oranları
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Açıkçası, ABD’nin öncülüğündeki Batı, silah 
satışı için bereketli bir ortam kurgulamış, 2000’li 
yıllara kadar Türkiye’ye emperyalistlerin eski 
nesil silahlarını yüksek bedeller ödeyerek satın 
almaktan başka çare bırakmamıştır.

Tablo 2’yi incelediğimizde bu 51 yıllık dönemin ilk 
21 yılında Türkiye, yüzde 80-85 oranlarında ABD’ye 
bağımlı durumdayken; sonraki 30 yılında silah 
alımında bağımlı olduğu devletleri çeşitlendirme 
gayretine rağmen, ABD’ye bağımlılığını ancak yüzde 
42-70 bandına çekebilmiştir.

Atatürk’ün emperyalizmle mücadele felsefesinden 
uzaklaşan ve NATO’yla Batılılaştığına inandırılan 
Türkiye’nin 1950-2000 arasındaki yarım yüzyıllık 
dönemde, silah satışı yapamadan dünyanın en önde 
gelen silah alıcılarından birine dönüştürüldüğü 
söylenebilir. Kardak Krizi ve PKK’yla mücadele 
gereksinimlerinin en üst düzeye ulaştığı 1991-2000 
arası dönemde, Türkiye’nin rekor kırarak yıllık 
ortalama 1 milyar 756 milyon TIV gibi yüksek bir 
silah dış alımı seviyesine ulaştığı ve bu dış alımın 
da yüzde 66’sının ABD’den, kalan yüzde 34’ünün de 
Almanya başta olmak üzere diğer Batılı devletlerden 
yapıldığı görülmektedir. Emperyalizm için bu durum, 
memnuniyet vericiydi. Türkiye, 50 yılın alışkanlığıyla 
Batı silahlarına bağımlı kılınmış; bu yüzden -kendi 
inisiyatifiyle- jeopolitik körlüğe düşmüş; gerçek 
jeopolitik gücünün farkına varamadığından 
emperyalist dayatmaları, dış politikasının gerekleri 
olarak algılamaya başlamıştır.

Hâl böyleyken, 2001-2010 yılları arası dönemde, 
Türkiye’de, silah dış alım-satımlarını etkileyen ve 

ABD’nin canının oldukça sıkılmasına yol açacak 
cinsten millî bir kıpırdanma yaşanmıştır. ABD 
emperyalizminin silah pazarı üzerinden Türkiye’den 
darbe alacağını ilk kez hissettiği dönem olan 2001-
2010 arasındaki 10 yıllık dönemde, Türkiye’nin 
silah dış alımı, yıllık 1 milyar 756 milyon TIV’dan 
keskin bir düşüşle yıllık 617 milyon TIV’a gerilemişti 
(Tablo 1). Esasında aradaki fark, yurt dışından silah 
satın almak yerine millî savunma sanayi üzerinden 
karşılanmıştı; hatta bunun da ötesinde Türkiye, yurt 
dışına yıllık 52,2 milyon TIV’lık silah satışı yaparak 
teknolojisi yüksek silahlar satmaya başlayan bir devlet 
kimliği de kazanmıştır. ABD, gecikmeden bu duruma 
müdahale etmek istemiştir. Nitekim, 2007-2008 
Ergenekon, 2008-2009 Poyrazköy/Amirallere Suikast/
Kafes Eylem Planı, 2010-2011 Balyoz, 2012-2013 
Casusluk ve Fuhuş kumpas davaları süreci ile TSK’da 
emperyalizmle mücadele azminde olan ve Türkiye’nin 
Batı’ya olan silah bağımlılık zincirini kırmak üzere 
emek harcayan çok sayıda subay tutuklanmıştır.

2011-2016 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte pek 
çok devlet kurumuyla birlikte TSK’da etkinliğini 
büyük ölçüde artıran Fethullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ), yıllık 617 milyon TIV’a düşmüş olan yurt 
dışından silah alımlarını tekrar yıllık 1 milyar 73 
milyon TIV’a tırmandırmış ve yüksek savunma 
harcamasının yüzde 61’inin ABD’li silah şirketlerine 
transferine öncülük etmişlerdir. Bu dönemde, 
FETÖ tarafından yavaşlatılan millî savunma sanayi, 
önüne çıkarılan ABD güdümlü güçlü engellemelere 
rağmen, önceki dönemin satış anlaşmaları sayesinde, 
yıllık 210,6 milyon TIV’lık dış satım yaparak ilk 
verimli meyvelerini vermeye başlamıştı. Türk 
millî savunma sanayi, FETÖ’nün devlet içindeki 
unsurları vasıtasıyla geriletilmeye çalışılırken 15 
Temmuz 2016’da ABD destekli FETÖ’nün başarısız 
darbe girişimi yaşanmış ve ardından, başta TSK 
olmak üzere tüm devlet kurumları, hızlı bir şekilde 
FETÖ’den arındırma süreci başlamıştır.

Türkiye, teknolojisi yüksek silahlar 
satmaya başlayan bir devlet kimliği 
kazanmıştır. ABD, gecikmeden bu 
duruma müdahale etmek istemiştir.
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FETÖ’nün tasfiyesi sonrası ilk 3 yıl olan 2017-
2019 döneminde, Türkiye’nin yıllık ortalama 
savunma harcaması, FETÖ’nün kontrol ettiği 
2011-2016 dönemine göre çok hızlı bir düşüş 
kaydederek 1 milyar 73 milyon TIV’dan 143 
milyon TIV’a gerilemiştir. Diğer taraftan, önceki 
dönemi kontrol eden FETÖ’nün silah satış 
anlaşmalarımızı baltalamış olması nedeniyle, 
2017-2019 döneminde yurt dışına silah satışımız 
da yıllık ortalama 210,6 milyon TIV’dan yıllık 
ortalama 56,3 milyon TIV’a gerilemiştir. Yine de 
FETÖ travmasının atlatılma dönemi olan 2017-
2019 sürecinde, savunma harcamalarımızın 
yurt dışı kaynaklar yerine açık ara ile yurt içi 

kaynaklar kullanılarak yapıldığını söylemeliyiz. 
2017-2019 döneminde, miktarı çok düşmüş olan 
savunma dış alımımızda ABD’nin payı; 2017’de 
yüzde 35’e, 2018’de yüzde 25’e ve 2019’da da yüzde 
17’ye kadar geriletilmiştir (Tablo 2).

FETÖ travmasının tam olarak atlatıldığı 2020-
2021 arasını kapsayan dönemde ise, Türkiye 
tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Bu 2 yıllık dönemde, 
yıllık savunma dış alımımız ortalama 183 milyon 
TIV olurken, yıllık savunma dış satımımız yıllık 
ortalama 306,5 milyon TIV’a tırmanmıştır. 
Özetlersek, ilk defa dış satım, dış alımı aşmış; 
üstelik aşım oranı yüzde 68 gibi dev bir sıçrama 
şeklinde gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında 
TSK’nın savunma gereksinimlerinin çok büyük 
bir bölümü millî savunma sanayi ile karşılanmış, 
karşılayamadığı küçük bir bölümün finansmanı 
ise rahatlıkla dış satım üzerinden yapılabilmişti2. 
2022 yılı performans ön değerlendirmeleri ise, 
Türk savunma sanayinin 2020-2021 dönemine 
göre çok daha parlak bir yılda olduğunu 
göstermektedir.

Tablo 1 ve Tablo 2’den de görüleceği üzere, son 
2 yılda yıllık ortalama 183 milyon TIV gibi çok 
düşük bir seviyeye gerileyen Türkiye’nin silah 
dış alımında ABD’nin payı, 2020’de yüzde 16’ya, 
2021’de ise yüzde 93 gibi -ABD için inanılması 
güç- bir seviyeye inmiştir. Bir benzetme yapmak 
gerekirse; “Kuş kafesten kaçmış ve bir kartal 
olarak geri dönmüştür.” veya daha doğru bir 
benzetme yapalım: “ABD, kafesindeki kuşun 
kaçmasını engelleyememiş ve bu kuş bir 
kartal olarak yükseklerde uçmaya başlamıştır.” 
Geri döndürülemez olarak görünen bu olgu, 
Türkiye’nin Batı ile geçmişte kurduğu teslimiyetçi 
bağlarını kopartma niyetinde olduğunun ve 
jeopolitik özgürlüğünden ödün vermeden 
entegre olmak üzere Asya’ya yaklaşmak 
istediğinin önemli işaretlerinden biridir.

Export Values, 2022.

Tablo 2. Türkiye’nin 1950-1921 Arasındaki Silah 
Dış Alımlarında ABD Payı

*TSK’da FETÖ Kontrolünün Zirvede Olduğu Dönem

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi
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TSK’nın diğer alanlara göre göreceli olarak 
ilerlemesinin yavaş kaldığı “savaş uçağı” alanı 
üzerinden Türkiye’ye yapabileceği son silah satışları 
olan F-16 Block 70 ve modernizasyon kitleri, ABD’nin 
savunma sanayi üzerinden Türkiye’yi kontrol etmekte 
kullanabileceği son kozdur. ABD, bu kozu optimum 
şekilde kullandıktan sonra, Türkiye’nin savaş gücünün 
Adalar Denizi ve Karaman Denizi üzerindeki 
gerginliklerden kaynaklanabilecek bir savaş ile 
yok edilmesinin ve böylece tekrar eski günlerdeki 
gibi kendine bağımlı kılınmasının hesaplarını 
yapmaktadır.

Bu noktada açacağımız bir parantezle, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının 2012-2022 yılları 
arasında envanterine kattığı 2 sismik araştırma 
ve 4 sondaj gemisi ile Türkiye’nin -aynı savunma 
endüstrisinde olduğu gibi- enerji arama ve çıkarma 
kabiliyetlerinde de emperyalizme olan bağımlılığını 
kırdığını söylemeliyiz. ABD silahlarına bağımlılıktan 
kurtulan Türkiye, “Mavi Vatan”4 savunmasında 

jeopolitik gücüyle de kucaklaşmaya başlamıştır. 
Bu maksada uygun hareket eden Türkiye, 2030’dan 
itibaren seri üretime geçmeyi planladığı kritik “Milli 
Muharip Uçak (MMU) Projesi”nde büyük ilerleme 
kaydetmiştir.5 MMU’nun prototiplerinde kullanılacak 
motorlar, ABD ve İngiltere tarafından -hızlıca- Türk 
savunma sanayine sunulmuştur. Bu girişim, sıçrama 
kaydeden Türk savunma sanayisinin sabote edilmesi 
olarak algılanabilir. Millî savaş uçağı seri üretiminde 
yüzde 100 yerlilik için Türk millî yetenekleri 
zorlanmalı; 2030’lu yıllara kadar hissedilmesi beklenen 
gelişmiş savaş uçağı gereksinimleri için Rusya ve Çin 
seçenekleri öncelikli olarak değerlendirilmelidir. 
Hatta, hızlı büyüyen Türk millî savunma sanayisinin 
gelişmesini kolaylaştırmak için, CAATSA6 yaptırımları 
ile Türkiye’yi düşman ilan eden ABD’den, F-16/F-35 
veya uçak motoru satın alıp almamak konusu 
dikkatlice düşünülmelidir. Türkiye’nin “ABD’den 
askerî malzeme satın alınmasını yasaklayan” bir ticari 
misilleme seçeneği, tartışılmaya değer bir konudur.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak’ın prototipi, 23 Kasım 2022’de ilk kez paylaşıldı. Milli Muharip 
Uçak’ın gelecek yıl hangardan çıkış yapması planlanıyor. (Savunma Sanayi ST, 2022)
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Dengelerini Kuramayan Adalar Denizi ve 
Karaman Denizi’nde Türk-Yunan İlişkileri

Türk-Yunan İlişkilerinin Tarihsel Temelleri

Türklerin Anadolu’ya hâkim olmalarından kısa 
bir süre sonra, Adalar Denizi ile Karaman Denizi’ni 
ele geçiren ve yerleşen Katolik dünyası, 11.-14. 
yüzyıllar arasında Müslüman Türklerin ve Ortodoks 
Yunanlıların birlikte yaşadıkları kıyıları yağmalayarak 
zenginleşmişlerdir. Denizcilikte oldukça geriledikleri 
için Katolik yağmaya karşı koyamayan Yunanlar, 
Katolik yağmasına denizcileşerek karşılık veren, 
denizcileştikçe de güçlenen ve yüzbinlerce şehit 
pahasına Katolikleri “Mavi Vatan”dan Batı Akdeniz’e 
süren Türklerin himayesine girmişlerdir. 

14. yüzyıldan itibaren Osmanlı uyruğunda olan 
Yunanlar, 19. yüzyılın başlarına kadar, yağmacı 
Batı’ya karşı Türkleri bir savunma duvarı olarak 
kullanmışlardır. Okyanuslara çıkmayıp kendisini 
Akdeniz ve Kızıldeniz havzasına kapatan Osmanlı 
Devleti’nin bu büyük hatası, okyanuslardan 
kazandıkları gücü Akdeniz’e taşıyan emperyalizmin 
ve tamponlarının 18. yüzyıldan itibaren Türk 
“Mavi Vatan”ına yaptığı saldırılarla yüzleşmesi 
sonucunu doğurmuştur (Özsaraç, 2020). Mısır’a 
yapılan Napolyon saldırılarından sonra Osmanlı 
Devleti, Fransa’ya tanıdığı deniz ticaret imtiyazlarını 
kaldırmış ve Osmanlı sularında deniz ticareti yapma 
imtiyazını uyruklarından Yunanlılara vermiştir. 
Osmanlı Devleti’nin tanıdığı bu son dakika imtiyazı 
sayesinde hızla denizcileşen Yunanlılar, Türk “Mavi 

Vatanı”nı Türklerle birlikte emperyalizme karşı 
savunmak yerine; isyan ettikleri 1821 yılından 
itibaren emperyalizmin desteklediği melez bir devlete 
dönüşerek katliamlar ve savaşlar yoluyla Türk “Mavi 
Vatan”ını parça parça ele geçirmeye başlamışlardır. 
1821 ve 1822 yılında Tripoliçe başta olmak üzere, tüm 
Mora Yarımadası’nda ve Adalar Denizi’nde yaşanan 
Türk ve Musevi katliamlarına7 duyarsız kalamayan on 
binlerce İstanbul ve İzmir kayıkçısı, kendilerini Yunan 
isyanını bastırmaya çalışan Osmanlı Donanması’na 
kalyoncu olarak yazdırmışlardı.8

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. 24 Şubat 
1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nun aldığı bir 
kararla, Yunanlar “Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı sırasında Karadeniz kıyılarında yaşayan Pontik 
Rumların Osmanlı Türkleri tarafından sistematik 
soykırıma uğratıldığı” iddiasıyla 19 Mayıs 1919’u 
“(Sözde) Pontus Soykırımı Anma Günü” olarak ilan 
etmişlerdir (Papantoniou, 2021). Tarihi çarpıtmak 
anlamındaki bu mesnetsiz iddiayı resmîleştiren 
Yunanları, gerçek bir tarihle yüzleştirmenin zamanı 
gelmiştir. Türkiye, “Egemenliği Antlaşmalarla 
Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar”dan 
(EGEAYDAAK) birine, 6 Nisan gününde törenle 
devasa bir “Yunanlarca Katledilen Türkleri Anma 
Anıtı” dikmeli, her yıl 6 Nisan’da bu anıtın önünde 
anma etkinlikleri düzenlemelidir.

1830’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kabullenmek 
zorunda kalan Osmanlı Devleti, emperyalistlerin 
kendi aralarındaki çıkar çatışmaları üzerinden 
değişken denge politikaları ile zaman kazanmayı 
denemiştir. Denge oyunları içinde kaybolan Osmanlı 
Devleti, dışa bağımlılık ve borç sarmalı nedeniyle 
nitelikli bir deniz kuvvetini hazırlayamamış; 
emperyalizmin tamponları olan Çarlık Rusyası ve 
Yunanistan arasında yıpratılarak önce yarı sömürge 
durumuna düşürülmüş; I. Dünya Savaşı’nın sonunda 
ise Türk Boğazları dâhil tüm “Mavi Vatanı”nı 
yitirmiştir.

Denge oyunları içinde kaybolan 
Osmanlı Devleti, dışa bağımlılık ve 
borç sarmalı nedeniyle nitelikli bir 
deniz kuvvetini hazırlayamamıştır.

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi
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Karada kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında, 
Lozan’a donanmasız9 olarak giden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM), 1923 Lozan Barış Antlaşması’nda 
Mavi Vatan’ı üzerinde bulunan ve Yunan işgaline 
uğramış Boğazönü Adaları’nın çoğu ile Saruhan 
Adaları’nı askersizleştirilmek koşuluyla Yunanistan’a 
bırakmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Lozan’da İtalyan 
işgalindeki Menteşe Adaları da İtalyanlara bırakılmış; 
II. Dünya Savaşı’nın kaybedenleri arasındaki İtalya 
da, 1947 Paris Barış Antlaşması’nı imzalayarak 1923 
Lozan Barış Antlaşması’na aykırı olarak Menteşe 
Adaları’nı Türkiye yerine -askersizleştirme koşuluyla- 
Yunanistan’a bırakmıştır. 

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Ege Adalarının 
büyük çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle mutsuz 
olan tarafın -teorik olarak- Türkiye olması gerekirken, 
tam tersi şekilde Yunanistan, Türkiye aleyhinde 
Lozan’ı tanımaz bir tutum benimsemiştir. Türkiye 
Lozan’da “reel” durumu kabullenerek “iyi komşuluk” 
temeline dayanan bir politika takip etmiş; ama 
Yunanistan, Lozan’da elde ettiği haksız ve aşırıya 
kaçan kazanımlarına rağmen “aşırı düzeyde yayılmacı 
ideal”lerinden (Megali İdea) vazgeçmemiştir. Türk-
Yunan Savaşı’nı sona erdiren koşulları belirleyen 
bir barış antlaşması niteliğindeki 1923 Lozan Barış 

Antlaşması’nı 1936 yılından10 itibaren parça parça 
tanımama davranışları sergileyen Yunanistan, bu 
tutumu ile alenen Türkiye’ye meydan okumaktadır.11 
Türkiye ise, Adalar Denizi üzerindeki çok sayıda toprak 
parçasını yitirmiş olmasına rağmen Lozan dengesinin 
korunması ve bu denge çerçevesinde denizlerin barışçıl 
ve hakkaniyetli şekilde paylaşılması taraftarıdır. 
Yunanistan’ın 1936’da tek taraflı olarak kara sularını 
3 deniz milinden 6 deniz miline çıkarmasıyla cesaret 
ettiği ilk dalga, günümüzde tüm Türk “Mavi Vatan”ını 
tehdit eden bir tsunamiye dönüşmüş durumdadır. Bu 
tsunaminin altında kalmak istemeyen Türkiye, “Megali 
İdea” kokan, emperyal yapay gerginlikler ve yıllardır 
boş yere süren sonuçsuz diplomatik mücadeleler ile 
kontrol altında tutulmaktadır. İnsanlık tarihindeki 
örneklere baktığımızda, diplomasinin sonuç 
veremediği aşamalarda, kapıya dayanan savaşlardan 
kaçınmak imkânsızdır. En özet şekliyle ifade etmek 
gerekirse; “3 deniz mili kara suları” ve “Boğazönü, 
Saruhan ve Menteşe Adaları’nın askersizleştirilmesi” 
ve “ismen teslimi yapılmayan yüz ölçümü çok 
küçük oluşumların Türkiye’ye aidiyetinin kabulü” 
üzerinden kurgulanan 1923 Lozan Antlaşması, olası 
bir Türk-Yunan savaşının frenidir. Lozan’ın barış 
koşulları niteliğindeki bu 3 ana faktörü aşındırmak 
için elindeki tüm diplomatik olanakları günümüzde 
tüketen Yunanistan’ın, 201 yıldır Türk “Mavi Vatan”ına 
saldırarak, 86 yıldır Lozan’ı umursamayarak ve 67 
yıldır da askerî olarak Türkiye’ye meydan okuyarak 
mutlu barış günlerinin sonlanabileceğinin henüz 
farkında olmadığı anlaşılmaktadır.

Yunanistan’ın bu vizyon eksikliğinin altında 
yatan temel neden, 2005 yılına dek Türkiye’nin, 
emperyalizmle başa çıkamama endişesiyle 
takındığı “savunmacı” tutumun hâlâ devam ettiğini 
sanmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de 1952 
yılına kadar denizde güç kazanmayan Türkiye zorunlu 
olarak kıyılarına dayalı bir savunma stratejisiyle 
hareket etmek zorunda kalmış; NATO’ya girdiği 

ABD’nin Yunanistan’daki askeri yığınakları. (BRIQ    , 2022)
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1952 yılından 2000’li yılların başına kadar, ABD 
emperyalizminin ideal ve kontrolü kolay bir vekili 
olmayı içine sindirmiştir. 21. yüzyılın başından itibaren 
ABD emperyalizminin direnç mekanizmalarının 
üzerinden atlayarak yerli ve millî savunma sanayini 
geliştirmeye başlayan Türkiye, 2004 yılına kadar AB 
üyesi olma hayaliyle kısa bir süre gardını düşürmekle 
birlikte, AB tarafından aldatıldığını anlayarak 2005 
yılından sonra yeniden bağımsız savunma sanayi 
altyapısına ağırlık vermeye başlamıştır. Savunma 
harcamaları konusunda Batı’ya bağımlılığını 
neredeyse sıfırlayan Türkiye’yi son yıllarda Libya’da 
etkili bir güç12 olarak görmeye başlayan Yunanistan, 
krizi tek başına çözemeyeceğini anlamıştır. ABD ve 
AB’nin13 Karaman Denizi’nde daha da güçlenmiş bir 
Türk varlığına izin vermeyeceği düşüncesiyle Batı’nın 
telkinleri doğrultusunda, Yunanistan’ın Lozan’a aykırı 
davranışları ve hukuk dışı deniz alanı talepleri devam 
etmektedir. 

Yunanistan, ABD ve AB’nin emperyalist çıkarları, 
bir türlü vazgeçemediği “Megali İdea” hırsı14 ve 
bağımsızlaşan Türk savunma yetenekleri arasına 
sıkışıp kalmış bir devlettir. Çözüm bulmak bir 
yana, sorunların daha da derinleştiği 67 yıllık 
gergin dönemin -hiç arzu edilmese de- bir savaşa 
evrilmesi durumunda, Yunanistan’ın bu travmayı 
göğüsleyebilme kapasitesi, gerçekçi ve tarafsız bir 
şekilde incelenmeye değer bir konudur.

Yunanistan’ın Tırmanabilecek ve Bir 
Savaşa Dönüşebilecek Askerî Gerginlikleri 
Göğüsleyebilme Kapasitesi

Adalar Denizi ve Karaman Denizi’nde pek çok aka-
demik çalışmanın konusu durumundaki kara suları, 
münhasır ekonomik bölge (MEB) ve bazı adalardaki 
katı askersizleştirme meseleleri ve Kıbrıs konularına te-
mel gerginlik konularıdır. Bu noktada, Yunanistan’ın bu 
gerginlikleri artırarak sebep olabileceği bir Türk-Yunan 
Savaşı’nı göğüsleyebilme kapasitesini bilimsel karşılaş-
tırmalar yaparak değerlendirmekte fayda vardır.

Niceliğe dayalı 50’nin üzerinde parametre kullanarak 
dünyadaki silahlı kuvvetler üzerinden bir karşılaştırma 
modeli sunan “Global Fire Power”a göre; 2022 yılında 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunan Silahlı Kuvvetlerinden 2,3 
kat daha güçlüdür (Comparison of Greece and Turkey 
Military Strengths, 2022). Harekâta hazırlık eğitim 
seviyesi gibi nitelik puanlamaları da yapılabilseydi 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yunan Silahlı Kuvvetleri 
karşısındaki üstünlüğünün 5 kata kadar ulaştığını 
görmek mümkün olurdu.

Son 5 yılda Türkiye ve Yunanistan’ın yurt dışından 
yaptığı silah alımlarını incelediğimizde; Türkiye, 
savunma ihtiyacının büyük bölümünü yurt içi 
üretiminden karşıladığı hâlde; savunma sanayisi 
bulunmayan Yunanistan’a göre yurt dışından 4,75 kat 
(yaklaşık 5 kat) daha fazla harcama yapmıştır. ABD’den 
silah alımını azaltan Türkiye, silah ve savunma malzemesi 
alımı yaptığı devletler listesinde İtalya, İspanya ve 
Rusya’yı ön plana taşırken; Yunanistan, silah ve savunma 
malzemesi alımında ABD ve Fransa’ya olan bağımlılığını 
sürdürmüştür. Türkiye’nin de Yunanistan’ın da en büyük 
savunma malzemesi alımının savaş uçakları olması, her 
iki devletin de savunma alanında en hassas ve eksik 
olduğu alanın savaş uçakları olduğunu göstermektedir. 
F-16, Rafale ve F-35 uçakları üzerinden basında yapılan 
çok sayıda güncel analizin bugünlerde bu kadar yoğun 
olması, temelde bu hassasiyet nedeniyledir.

Niceliğe dayalı 50’nin üzerinde 
parametre kullanarak dünyadaki 
silahlı kuvvetler üzerinden bir 
karşılaştırma modeli sunan “Global 
Fire Power”a göre; 2022 yılında 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunan 
Silahlı Kuvvetlerinden 2,3 kat daha 
güçlüdür.

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi
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Tablo 3’e Türk ve Yunan silahlanma performansı 
açısından baktığımızda, Yunanistan’ın Türkiye ile bir 
silah yarışına girebilme potansiyelinin bulunmadığı 
da anlaşılacaktır. Çünkü silahlanma üzerine hemen 
hemen tüm kategorik oranlar; 2,73 ile 41,73 kat 
arasında ve tümüyle Türkiye lehine görünmektedir. 
İdeallerinden vazgeçemeyen Yunanistan, gerginlik 
politikalarını devam ettirebilmek için daha da çok 
tamponlaştırılmak ve melezleştirilmek15 uğruna 
emperyalizmin yardımını aramaktadır. Doğal 
olarak böyle bir arayış, Yunanistan üzerindeki 
sömürü mekanizmalarını da -acımasızca- harekete 
geçirmektedir. Yunanistan’ın son 5 yılda savunma 
giderlerine ayıracak bütçe bulmakta zorlandığı 
son derece açıktır. Türk-Yunan gerginliğinin 
artırılmasının, hatta bir savaşa dönüşmesinin, 
Yunan halkını daha çok Amerikan ve Fransız 
silahları tedarik etmeye zorlamaktadır. ABD ve 

Fransa’nın, Türkiye’den çok Yunanistan’ı hedef 
alan bu emperyalist baskıları, Yunan halkının 
önümüzdeki 5 yıl boyunca savunma harcamaları 
için daha çok vergi ödemesine yol açacaktır. 
Yunanistan’a (mümkünse Türkiye’ye de) pahalı silah 
satma hevesindeki ABD ve Fransa’nın da mevcut 
şartlara olası etkilerini özetleyerek devam edelim.

ABD ve İsrail’in Türk-Yunan Gerginliğine 
Olası Etkileri

Emperyalizmin zirvesindeki ABD, olası bir 
Türk-Yunan Savaşı’nda Türkiye’nin yerleşik Türk 
nüfusu nedeniyle Batı Trakya’yı ele geçirmek 
isteyebileceğini düşünerek Dedeağaç’ta üslenmiştir. 
Ayrıca, zayıf Yunan Silahlı Kuvvetlerinin 
takviye görüntüsü altında radikal bir üslenme 
politikasını da benimsemiştir. Ancak, dünyanın 

Emperyalizmin zirvesindeki ABD, 
olası bir Türk-Yunan Savaşı’nda 
Türkiye’nin yerleşik Türk nüfusu 
nedeniyle Batı Trakya’yı ele 
geçirmek isteyebileceğini 
düşünerek Dedeağaç’ta üslenmiştir.

Kaynak: Export Values, 2022.

Tablo 3. 2017-2021 Dönemine Ait Türk-Yunan Silah Alım-Satımları
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çok kutupluluğa doğru ilerlediği bu dönemde, 
silahlı kuvvetlerini yıpratmak istemeyen ABD’nin, 
bir Türk-Yunan Savaşı’na doğrudan müdahil 
olması, düşük olasılıklıdır. Bunun yerine, ABD’nin 
İngiltere ve Fransa ile birlikte Kıbrıs sularında, 
yüksek seviyeli askerî varlık göstermeye başlaması; 
böylece Türkiye’yi Yunanistan’a ayıracağı kuvvetin 
bir bölümünü Karaman Denizi’ne kaydırmaya 
zorlaması, daha yüksek olasılıklı bir seçenektir.

ABD, Karaman Denizi’ndeki varlık durumunu 
gerginlik seviyesine göre ayarlayarak bir savaşın en 
önemli silahı olan “sürpriz etkisi” üzerinden deniz 
ticaret yollarını denetlemeye devam edebilir.

Diğer taraftan, artık ABD menşeili silahları 
tümüyle terk etme aşamasına gelmiş olan 
Türkiye’nin, Yunanistan’la yaşadığı gerilimlerin 
tırmandırılması, hatta savaşa dönüştürülmesi, 
Yunanistan’ın da Türkiye’nin de silah 
gereksinimlerini tetikleyecek olgulardır. Nitekim 
ABD, ekonomik güçlükleri olan Yunanistan’a 4 
adet çok amaçlı Suüstü Savaş Gemisi (MMSC), 
Hydra (MEKO-200 HN) sınıfı fırkateynler 
için modernizasyon paketi16 ve 20 adet F-35 
savaş uçağı (Yunanistan 20 adet F-35 uçağı 
satın almak için talep mektubu gönderdi, 2022) 
satış önerisi sunarken; aynı anda Türkiye’ye 
40 adet F-16 Block 70 ile 79 adet F-16 Blok 
40/50 modernizasyon kiti satışı da önermiştir 
(M5 Dergi, 2022) (SavunmaSanayiST, 2022). 
Emperyalizm, her zaman için gerginliklerden 
faydalanır, bu nedenle tüm gerginliklerin arka 
planında emperyalizmi aramak gerekir.

Fransa’nın Türk-Yunan Gerginliğine 
Olası Etkileri

Son dönemlerde Karaman Denizi’nde yeni 
enerji kaynaklarının bulunmasına paralel 
şekilde, bazı bölge ülkelerinin ekonomik tabanlı 
iş birliği modelleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu ekonomik tabanlı iş birliği modellerinin 
de, işlerlik kazanabilmesi ise güçlü bir görüntü 
çizmesi, hatta çok sayıda devletin katıldığı 
askerî gösterilerle de güçlü bir imaj sunmaları 
gerekmektedir. Bu atmosfer içinde, ABD ve 
bazı AB ülkeleri ile Karaman Denizi’nde Türk 
jeopolitik üstünlüğünden çekinen İsrail ve 
Mısır’ın da katkı sağladığı bazı zayıf askerî 
gösteriler, yıllık bir rutine dönüştürülmüştür. 
Diğer taraftan bu zayıf içerikli askerî tatbikatlar, 
rakip ilan edilen Türkiye’de kamuoyu nezdinde 
ciddi bir psikolojik etki yaratamazken; Yunan 
ve Kıbrıs Rum kamuoyuna moral vermiştir. Bu 
motivasyonla, jeopolitik ve jeoenerji üzerinden 
gerilimleri sürdürme kararlılığı içindeki 
Yunanistan ve GKRY, şartlarını zorlayarak 
silahlanma güdüsü ile hareket etmektedirler. 
Silah satışı üzerinden oynanan bu oyunlarda, 
dünyanın en önde gelen silah satıcısı ABD’den 
başka elbette Fransa da başrol oyuncusudur.

Fransa, ABD’nin göreçeli olarak Akdeniz’den 
çekildiği, bu yüzden ortaya büyük bir güç 
boşluğunun çıktığı, bu boşluğun da Fransa 
tarafından doldurulduğu inancıyla Karaman 
Denizi’nde eskisine göre daha fazla varlık 
göstermektedir. Gösteri esaslı Fransız 
askerî gayretinin altında yatan çaba, aslında 
boşluk olduğu zannedilen bu coğrafyada 
“Pax Mediterranea” adı altında bir Fransız 
hegemonyasının kurulmasını amaçlamaktadır. 
Ancak, Fransa’nın bu iddialı çabası bugüne 
kadar bir sonuç vermemiştir (Jabbour, 2021).

Silah satışı üzerinden oynanan bu 
oyunlarda, dünyanın en önde gelen 
silah satıcısı ABD’den başka elbette 
Fransa da başrol oyuncusudur.

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi
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Türk-Yunan geriliminin Yunan kamuoyu üzerinden 
-silah satışlarını da tetikleyecek şekilde- taze tutulması 
amacıyla sergilenen son gösteri ise, 24 Eylül-1 Ekim 
2022 tarihlerinde, ARGO-22 adıyla (Athens News 
Agency, 2022), Yunan-Fransız ikili tatbikatı şeklinde 
Adalar Denizi’nin kuzeyinde bulunan Bozbaba ve İskiri 
adaları arasındaki küçük bir sahada sergilenmiştir. 
Aslında asgari ve en ekonomik şekliyle bir tatbikattan 
ziyade taktik eğitimi andıran (Özsaraç, 2022) ARGO-
22 İkili Tatbikatı17, Yunan kamuoyunda bir bayram 
sevincine yol açarak amacına ulaşmış ve Fransa’nın 
Yunanistan’a satmak istediği 24 Rafale savaş uçağı 
ile birer prototip niteliğindeki 3 (+1 opsiyonel) FDI 
Belharra tipi fırkateynler için yüksek vergiler ödeyecek 
Yunan vatandaşlarını ikna etmiştir.

Türkiye’nin -Kuzey Afrika, hatta Sahra altındaki 
SAHEL’e kadar uzanan- jeopolitik gücü ile rekabet eden 
ve bunu ekonomik gücü ile dengeleyebileceğine inanan 
Fransa, Avrupa Birliği’ne giriş havucunun eskisi kadar 
etkisinin olmaması nedeniyle, bu defa Doğu Akdeniz 
Gaz Forumu’nu Türkiye’ye uzatılabilecek bir havuç 
olarak kullanmak niyetindedir.18 Ayrıca Fransa, Total’in 
Karaman Denizi’nde çıkaracağı doğal gazın en önemli 
pazarının Türkiye olacağını düşündüğünden dikkatli 
davranmaktadır (Segantini, 2022).

Türkiye’ye biçmek istediği “Orta Asya Türk 
dünyasında Rusya ve Çin’i dengelemek”, “Karadeniz’in 
güvenliğini üstlenmek”, “Libya’daki istikrarın 
sağlanmasını desteklemek” ve “Suriye’ye insani 
yardım sağlamak” gibi rollerden de anlaşılacağı üzere, 
Fransa Türkiye’ye diş geçirebilecek bir emperyalist 
ruh hâliyle yaklaşmaktadır (Segantini, 2022). Bu 
süreçte, edilgenliğe ikna edilemeyince Türkiye, Fransız 
literatüründe “genişlemeci”, “emperyal fantezilere 
sahip” veya “kendini yücelten politikalar peşinde” 
şeklinde tanımlanmaya başlamıştır. Fransa’nın 
mevcut politikalarından, kendi savunma endüstrisini 
başarılı bir şekilde bağımsızlaştıran Türkiye’nin yeni 
savunma yeteneklerini yeterince algılayamadığını 

(veya görmezden geldiğini), Akdeniz’in doğusundaki 
bu güç dalgalanmasının geçici olduğu düşüncesiyle 
hareket ettiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü 
kibir yaparak küçümsediği anlaşılmaktadır. Oysa, 
dünyanın 4’üncü en güçlü silahlı kuvvetleri olan Fransız 
Ordusu’na göre Türk Silahlı Kuvvetleri nicelik olarak 
yalnızca yüzde 34,57 oranında eksik güçtedir (Global 
Firepower, 2022). Üstelik Türkiye, dünyanın önde gelen 
silah satıcıları arasında yer alan Fransızların silahlarını 
kullanmadığından savunma malzemeleri bakımından 
Fransa’dan tümüyle bağımsızdır. Özetlersek, Fransa, 
Türkiye’yi ezebilecek bir silahlı güce sahip değildir.

Mısır’ın Türk-Yunan Gerginliğine 
Olası Etkileri

Mısır’ın merhum Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi, Nisan 2012’de Mısır’ın İsrail ile yaptığı doğal 
gaz sevk anlaşmasını uygulamadan kaldırıp 2003 
yılında GKRY ile imzalanan MEB anlaşmasını da 
Mart 2013‘te feshetmişti. Esasında Mursi yönetiminin 
tercihi Türkiye’nin içinde yer alacağı Levant İş Birliği’ni 
kurmaktı. Ancak darbe ile iktidara gelen General Sisi 
önceki anlaşmaları yeniden yürürlüğe koymuştur. 
Mısır’ın net bir Karaman Denizi politikasının 
bulunmadığı ve iktidar değişiklikleri ile kırılganlaştığı 
göz önüne alınmalıdır. Mısır’ın General Sisi döneminin 
başlamasıyla birlikte müthiş bir silahlanma gayreti içine 
girdiğini de not etmeliyiz (Tarakçı, 2014).

Özetlersek Mısır, Karaman Denizi’nde, şimdilik 
dişini göstermeyen, ama günümüzde Batı’nın isteklerine 
karşı koyamayan sessiz bir devdir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri, nicelik olarak Mısır Silahlı Kuvvetlerinden 
yüzde 4,7 oranında daha zayıftır (Global Firepower, 
2022). Millî bir savunma sanayisi bulunmayan Mısır’ın 
son birkaç yılda Karaman Denizi’nin -nitelik olarak 
olmasa bile- nicelik olarak en güçlü silahlı kuvvetlerine 
sahip olmasının altında yatan ana neden, 2015 yılından 
itibaren aşırı şekilde silah satın almasıdır. Bu aşırılık, 
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Tablo 4’te de görüleceği gibi, Türkiye’nin 4 katı 
kadardır. Büyük bölümünü deniz ve hava kuvvetleri 
için kullanan Mısır’ın -elbette Batı’nın zorlamasıyla 
yaptığı- bu astronomik düzeyli askerî harcamaların 
hedefinin Türkiye’yi Karaman Denizi’nde dengelemek 
olduğu anlaşılmaktadır. Son 7 yıldır yaptığı ve hız 
kesmediği savunma harcamalarıyla Mısır, bölgede 
etkisini hissettirmeye başlamıştır. 

Son yıllarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timi (GKRY) ile birlikte çok sayıda tatbikatın katılım-
cısı durumundaki Mısır, olası bir Türk-Yunan Savaşı’n-
da dikkat edilmesi gereken güçlü bir devlettir. Ayrıca, 
böyle bir savaş durumunda, Yunanistan’ın yanında sa-
vaşa katılmasa bile Süveyş Kanalı’nı Türk ticaret gemi-

lerine kapatması durumunda, Türkiye’nin aleyhinde 
tehlikeli bir etkiye yol açabileceğini de unutmamak 
gerekir. Bu jeopolitik güç yabana atılır cinsten değil-
dir. Türkiye de Mısır da birbirine dostluk eli uzatmak 
zorundadır. Mısır’ın Türk dostluğuna gereksinimini 
özellikle belirtmekte fayda var. Zira, Mısır’ın savunma 
alanında Batı’ya bağımlılığı Türkiye’nin 1990’lı yıllar-
daki durumunu çağrıştırmaktadır. Dünyanın en işlek 
su yollarından birinin üzerinde bulunan Mısır, Batı’ya 
bağlanmanın zayıflık olduğunu anladığı anda Tür-
kiye’nin yaptığı gibi savunma gereksinimlerini yerli 
ve millî olanaklarla karşılamak isteyecektir. Mısır’ın 
çıkarlarını Batı yerine Asya’da aramaya karar verdiği 
gün, onun için Türkiye bir model ülke olacaktır.

Kaynak: Export Values, 2022.

Tablo 4. 2015-2021 Dönemine Ait Türk-Mısır Silah Alım-Satımları

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi
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Savaş Dışı Seçenekler

Uluslararası Adalet Divanı

Dünyadaki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları yaşayan 
devletler, yalnızca Türkiye ve Yunanistan değildir. 
Yeryüzünde yaşanan bu tür 420 anlaşmazlığın 180 kadarı 
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na taşınmıştır. 
Türkiye ve Yunanistan’ın da tüm anlaşmazlıklarını 
bir paket hâlinde Lahey’deki Uluslararası Adalet 
Divanı’na taşımasının en ideal çözüm olduğunu kabul 
etmek gerekir. Ancak Adalet Divanı’nın daha önceki 
kararları esas alındığında, Divan’ın büyük olasılıkla 
Türkiye lehine kararlar vereceğini anlayan Yunanistan, 
anlaşmazlıkları Lahey’e taşımaya yanaşmamaktadır. 
Konjonktürün hukuken kendi lehine değişeceği bir 
dönemi sabırla bekleyen Yunanistan, mevcut mahkeme 
içtihatlarına uygun tedbirler almayı ihmal etmeden 
Uluslararası Adalet Divanı seçeneğini başarabildiği 
kadar öteleme gayreti içindedir. Yunanistan’ın 
uluslararası hukukun uygulanmasından kaçınan bu 
asimetrik davranıştan vazgeçebileceği düşünmek, 
gerçekçilikle bağdaşmayacaktır.

Mevcut “Mavi Vatan” haritalarında Adalar 
Denizi’ndeki münhasır ekonomik alanımız 89 bin 
kilometrekare olarak gösterilmişse de, Türkiye 
için hakkaniyetli olan durum, denizin ve karaların 
toplamının yarısı kadar bir ekonomik alanın Uluslararası 
Adalet Divanı’ndan talep edilmesidir. Yunanistan’ın 
Uluslararası Adalet Divanı’na gitme seçeneğine direnç 
göstermeye devam etmesi durumunda ise, Türkiye, 
kendi çıkarlarının gereklerini tek taraflı olarak ve 
cesaretle uygulamaya başlamalıdır. Yani, Türkiye’nin 
mevcut “modus vivendi”ye benzer duruma sessizlik 
politikasından vazgeçmesi şarttır. Adalar Denizi’nde 118 
bin 500 kilometrekarelik bir deniz alanını (deniz alanı ile 
kara alanının toplamının yarısı-denizin yaklaşık yüzde 
55’i) içerecek şekilde ortay hattın batıya ilerletilmiş 
hâlini esas alan bir münhasır ekonomik bölgeyi tek 
taraflı olarak ilan etmek seçeneğini benimsemelidir.

1988 Atina Mutabakatı

Yunanistan’ın gerginlikleri tırmandırmak için 
-her zaman için- kış aylarını seçmesinin nedeni, yaz 
aylarında yoğunlaşan turizmin, ülke ekonomisi için 
yaşamsal değerde olmasıdır. Türkiye ile Yunanistan, 
27 Mayıs 1988’de imzaladıkları Atina Mutabakatı ile 
birbirlerine 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Adalar 
Denizi’nde askerî tatbikat yapmama garantisi vermişler; 
1 Temmuz 2006’da da bu dönem 15 Haziran-15 Eylül 
arasını kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Aydınlık, 
2021). Türkiye, bugüne kadar bu moratoryuma 
uygun hareket ederek Yunan turizmine büyük katkı 
sağlamıştır. Ancak, aramızda 67 yıldır çözüm bekleyen 
bunca sorun varken Yunanistan’ın turizm gelirlerini 
önceliklendirmek son derece mantık dışıdır. Bu 
moratoryumun iptal edilmesinin; yaz aylarında askerî 
faaliyetlerin duraklatılmasından ziyade özellikle 
yaz aylarında yapılmasının; Adalar Denizi’nde kışın 
yaşanan gerginliklerin yaz aylarına taşınmasının 
Türkiye lehine olacağı, son derece açıktır.

1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi

20 yıllık bir sözleşme olan Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin süresi, 9 Kasım 1956 tarihinde 
dolmuş; ancak imzacı devletlerin hiçbiri Sözleşme’nin 
feshedilmesi yönünde bir adım atmadığı için günümüze 
değin geçerliliğini korumuştur. Tüm dünyadaki ticaret 
gemilerinin DWT olarak yüzde 17’sine; ham petrol 
ve petrol ürünleri tankerlerinin ise yüzde 30,25’ine 
sahip durumdaki Yunanlar, 1936 Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin ticaret gemilerine sağladığı özel geçiş 
rejiminden kesintisiz olarak faydalanmaktadırlar. 
Özetlersek, bir Türk iç denizi olan Türk Boğazları 
ve Marmara Denizi’ni en çok kullanan devlet, 
Yunanistan’dır. Örneğin, Türk Boğazları üzerinden 
taşınan petrolün çoğunu Yunan sahipli tankerler 
taşımaktadır (Aydınlık, 2022). Hatta Yunanistan’ın kendi 
ülkesinde kullandığı petrolün bile en az yüzde 49’u son 
20 yıldır Türk Boğazları üzerinden gelmiştir. Bu oran, 
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2020’de yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir (IEA, 2022). 
Türk-Yunan gerginliklerinin çözümüne Türkiye lehine 
katkı sağlamak maksadıyla; onlarca yıldır Yunanistan’ın 
refahına katkı sağlayan Türk Boğazları’nın jeopolitik 
gücü devreye sokulmalıdır. Açıkça söylemek gerekirse; 
1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni tartışmaya 
açmanın tam zamanıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Adalar Denizi ve Karaman Denizi’nde savaşa 
evrilmekte olan gerginlikler, bugüne kadar diplomasi 
yoluyla çözülememiştir. Tartışılmakta olan tüm 
sorunların çözümü için en kolay yol; Türkiye ve 
Yunanistan’ın aralarında anlaşarak Uluslararası 
Adalet Divanı’na gitmeleri ve Divan’ın vereceği karara 
saygı göstermeleridir. Bugüne kadar bu yolu tıkayan 
Yunanistan’ın Uluslararası Adalet Divanı’ndan kaçmaya 
devam etmesi hâlinde, Türkiye -savaşı da göze alarak- 
tek taraflı karar mekanizmalarını işletmek zorundadır.

Öncelikle Adalar Denizi’ni ele aldığımızda; 
1923 Lozan Barış Antlaşması, her iki devlet için 
de tek taraflı olarak ihlal edilemeyecek cinsten ve 
uluslararası hukukta çok güçlü bir metindir. Barış 
antlaşmalarının maddeleri, yeni bir savaşa kadar 
eskimezler. Değiştirmenin savaş dışındaki tek yolu, 
karşılıklı rızadır. Lozan’ın Türk Boğazları ile ilgili 
kısıtlamalarından kurtulmak isteyen Atatürk Türkiyesi, 
1936’da Montrö’de topladığı Konferans ile bu sorununu 
çözmüş ve Yunanistan dâhil Lozan’ın tüm imzacı 
devletlerini yeni bir sözleşmeye ikna etmişti. Lozan’ın 
“3 deniz mili kara suları”, “Yunan ana karasının 
uzağında, ama Türk ana karasının çok yakınında 
bulunan adaların askersizleştirilmesi” ve “egemenliği 
Yunanistan’a devredilmemiş formasyonların Türkiye’ye 
iadesi” hükümlerinden kurtulmak isteyen Yunanistan’ın 
önünde, barışçıl olarak yalnızca “bir konferans” talep 
etme seçeneği durmaktadır. Aksi her türlü durum, bir 
savaşı göze almak demektir.

Bu nedenle, Yunanistan’a Lozan ötesi talepleri için, 

Lozan Antlaşması’nı imzacı devletlerine bir konferans 
başvurusu yapması önerildikten sonra, Lozan dengesi 
tam olarak gözetilerek;

- Yunanistan’ın 3 deniz milinden daha büyük kara 
suları ve hava sahasını tanımayan,

- Egemenliği Antlaşmalarla Devredilmemiş Ada, 
Adacık ve Kayalıklara (EGEAYDAAK) ismen ve 
uygulamalar ile sahip çıkan,

- Adalar Denizi’ndeki çok sayıda adanın 3 mil kara 
suları ile birlikte yol açtığı dengesizlikleri de hesaba 
katarak, kalan tüm deniz alanının en az yüzde 55’i 
Türkiye’ye kalacak şekilde münhasır ekonomik bölgenin 
(MEB) tek taraflı olarak ilan edilip uygulanmasını 
sağlayan bir yasanın TBMM’de tartışılması, gerekiyorsa 
halk oylamasına sunulması düşünülmelidir.

Karaman Denizi için;

Kıyıdaş 10 devlete bir konferans daveti yapılmasının, 
konferans çözümünün işletilememesi hâlinde 
Yunanistan ve GKRY’nin taleplerini göz ardı ederek 
Karaman Denizi’nde de Türkiye’nin çıkarlarını 
gözeten münhasır ekonomik bölge sınırlarının ilan 
edilip uygulanmasını sağlayan bir yasanın TBMM’de 
tartışılması, gerekiyorsa halk oylamasına sunulması 
düşünülmelidir.

Bu süreç içinde, 1988 Atina Mutabakatı ve 1936 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin iptali ile Yunanistan’ın 
en önemli gelir kalemleri olan turizm ve deniz ticareti 
alanlarına Türk coğrafyası üzerinden verilen gönüllü 
katkıların devam ettirilip ettirilmemesi hususları, 
kamuoyunda kapsamlı olarak tartışmaya açılmalıdır.

Karaman Denizi’nde jeopolitik gücümüze müdahale 
çabası içinde olan emperyalist devletlere olan silah 
bağımlılığımız, millî savunma endüstrimizin gelişmesi 
sayesinde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Yakalanan 
bu ivme kaçırılmamalı, savaş uçağı ve motorları alımları 
da dâhil olmak üzere, Batı silahlarına ticaret ambargosu 
uygulanmalı; zorunlu silah gereksinimleri Rusya, Çin 
ve İran gibi Asya seçenekleri üzerinden karşılanmalıdır.

Halil Özsaraç -Türkiye, Mısır ve Yunanistan’ın Savunma Harcamaları Denklemi Üzerinden Karaman Denizi (Doğu Akdeniz) Mücadelesi



B R I q  •  Ci l t  4  Say ı  1  K ış  2022-2023  

70

Asya’nın emperyalist baskılarla başa çıkması, 
Karadeniz’deki Kerç Boğazı’ndan başlayarak Türk 
Boğazları, Süveyş Kanalı, Babülmendep Boğazı, Hürmüz 
Boğazı, Malakka Boğazı ve Bering Boğazı üzerinden 
geçen, birbirine bağlı deniz ticaret yollarının Asyalılarca 
kontrol edilmesine bağlıdır. Bu maksatla, Batı’nın 
tamponu olmayan Asya devletlerinin bu ticaret yollarını 
denizden kontrol etmelerini esas alan yeni bir savunma 
yapılanması da düşünülmelidir.19 Emperyalizm 
karşısında Asya’yı denizlerden korumayı amaçlayacak 
böyle bir savunma yapılanması için elbette, Türkiye, 
Rusya, Çin, İran ve hatta Batı’dan kopmayı başarabilirse 
Mısır’ın birlikte irade göstermesi önemlidir. Asya’nın 
emperyalizmden kurtulması, etrafındaki deniz ticaret 
yollarına nefes aldırması ile mümkündür. Tüm Asya’nın 
iş birliği ve güç birliği içinde denizcileştirilmesi ve 
okyanuslarda devleştirilmesi öncelikli hâle getirilmelidir. 
Aksi durumda, Karaman Denizi de dâhil olmak üzere, 
denizlerdeki gücünü doğrudan veya dolaylı olarak 
kullanma yeteneği bulunan Batı emperyalizminin, 
dünyayı yeniden biçimlendirme kuramları üzerinden 
yumuşak veya sert güç enstrümanları ile Asya 
haritalarına şekil verme girişimleri bitmeyecektir.

Notlar

1. TIV (Trend Indicator Value); Stockholm International Peace 
International Research Institude tarafından "trend göstergesi değeri" 
adıyla malî değerinden ziyade askerî kapasitesini mukayese amacıyla 
geliştirilen ve silah satışı analizlerinde uygulanan standart uluslararası bir 
değer verme birimidir.

2. Zachary Paikin ve Caroline Rose, 1990’larda dünyanın en çok 
silah dışalımı yapan 3’üncü devleti olan Türkiye’nin kısıtlı ekonomik 
koşullarına rağmen günümüzde dünya silah dışsatımında 14. olma 
başarısını gösterdiğine; bir zamanlar silah pazarının en gözde müşterisi 
olduğu hâlde 2011’den günümüze kadar silah dışalımını %59 oranında 
azalttığına dikkat çekmektedirler (Paikin & Rose, 2021).

3. Geri kalan %91’lik silah ve savunma malzemesi alımı, ağırlıklı 
olarak İtalya ve Rusya’dan yapılmıştır (Export Values, 2022)

4. Yunan akademisyenlerin pek çoğu, bir grup yüksek rütbeli askerin 
2006 yılından itibaren “Mavi Vatan” doktrinini öne sürüp geliştirdiklerini, 
Türk Hükûmeti’ni ve Türk kamuoyunu kışkırttıklarını ve Doğu Akdeniz’de 
uluslararası hukukun temel prensiplerinin dışında hareket etmeye ikna 
ettikleri görüşündedirler (Grigoriadis, 2021).

5. TUSAŞ bünyesinde üretim faaliyetlerine devam edilen Milli 
Muharip Uçak’ın (MMU) ilk prototipinin 18 Mart 2023 tarihinde 
motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine 
başlaması planlanmaktadır. 2026 yılı sonunda 3 adet MMU Blok 0 

prototipin üretilmiş ve ilk uçuşlarının yapılmış olması; 2029 yılından 
itibaren de MMU Blok I savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim 
edilmesi hedeflenmektedir. Bu uçakların prototipleri için ABD’den temin 
edilecek 10 adet F-110 motor; Blok I uçaklar için İngiltere’den alınacak 
Rolls-Royce motorların, sonrasında ise Kale Grubu tarafından geliştirilme 
çalışmaları yapılan yerli motorlar kullanılacaktır (MMU’nun Özgün 
Motoru’nda Süreç Belirginleşiyor, 2022).

6. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması 
nedeniyle, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yaptırım uygulamak için 
uyguladığı “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası 
(CAATSA)” isimli yasanın kapsamına 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren 
Türkiye’yi de almıştır (ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları 
yürürlüğe girdi, 2021).

7. 1821-1822 döneminde mezar taşlarına varıncaya kadar yok edilen 
Türklerin ve Musevilerin Mora’da yaşadıkları soykırım, konuya ilgi duyan 
ve araştıran akademisyen sayısının az olması nedeniyle, Türk kamuoyu 
tarafından az bilinen konular arasında yer almaktadır (Örenç, 2020).

8. Türklerin uğradıkları katliamlar, 6 Nisan 1821’de Tripoliçe’den 
başlayarak yayılmış, Mora Yarımadası ile sınırlı kalmamış, Sisam, Sakız ve 
İpsara Adaları, hatta Anadolu kıyılarında bile yaşanmıştır (Büyüktuğrul, 
1982), (Tezel, 1973).

9. Lozan görüşmeleri sırasında zayıf, teknolojisi geri, bakımsız ve 
savaş yaraları nedeniyle oldukça yıpranmış Osmanlı Donanması 1918’den 
beri İstanbul’u işgal eden İtilaf Devletleri’nin denetimi altında, Haliç’teki 
“Tersâne-i Âmire” rıhtım ve iskelelerinde enterne edilmiş durumdaydı. 
Kurtuluş Savaşı’nın Karadeniz üzerinden yapılan lojistik nakliyatını 
desteklemek için kaçarak TBMM Hükûmeti emrine giren Preveze ve 
İsareis adındaki ateş gücü çok düşük 2 gambotun ise, 1923 yılı koşullarında 
İtilaf Donanması’nın kontrol ettiği Türk Boğazları’nı geçebilmesi; geçse 
bile güçlü Yunan Donanması ile başa çıkabilmesi olanaksızdı (Özsaraç & 
Özyiğit, Osmanlı’nın Kalbi, Tersane-i Amire/Tersane, 2022).

10. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni takiben 17 Eylül 1936 tarihinde 
Yunanistan Parlamentosu kabul ettiği 230 sayılı kanunla kara suları 
genişliğini tek taraflı olarak 3 deniz milinden 6 deniz miline yükseltmiştir. 
Bu dönemde ikili ilişkilerde nispeten dostane bir ortam olmasının 
yanında İtalya’nın Akdeniz’de artan tehdidi nedeniyle Yunanistan’ın bu 
girişimine Türkiye’den itiraz gelmemiştir. 1947’de Adalar Denizi’nde 
İtalyan varlığı sona ermişse de Türkiye, Yunanistan’ın bu tek taraflı kara 
suları uygulamasına sessizliğine devam etmiş; bir süre sonra ise çok ciddi 
bir hata yaparak 15 Mayıs 1964 tarihli, 476 sayılı yasayla Türkiye de kara 
suları genişliğini 6 deniz miline çıkarmış; üstelik 20 Mayıs 1982 tarihli 
2674 sayılı Karasuları Kanunu ile Adalar Denizi’ndeki 6 deniz mili kara 
suları genişliğini teyit etmiştir. Türkiye, çifte hata yapmış olmakla beraber, 
düzeltilemeyecek hatalar değildir (H.Ö.).

11. Yunan akademisyenler, Türk-Yunan sorunlarının 1970’lerde 
başladığını iddia etmektedirler (Grigoriadis, 2021).

12. 2020’de Türk operatörlerin kullandığı SİHA’lar (Silahlı İnsansız 
Hava Aracı) olan Bayraktar TB2 ile Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 
(BAE’li) operatörlerin kullandığı Çin üretimi Wing Loong II dronları 
arasında dünyanın ilk büyük ölçekli insansız hava aracı savaşı, Türk 
SİHA’larının zaferiyle sonuçlanmıştır. Bakınız: Linda Kay, “Libyan War 
Claimed 25 Large Military Drones in 2020,” 2 July 2020, (Defense World, 
2022).

13. AB’nin kullandığı literatür dilinde, Rusya’dan “düşman”, Türkiye’den 
de “düşman ortak” şeklinde bahsetmek, oldukça yaygınlaşmıştır 
(Tanchum, 2022).

14. Yunanistan’ın Girit ve Rodos üzerinden ekonomik alan kapma 
hırsı, Sevilla Üniversitesi profesörlerinden Juan Luis Suarez de Vivero ile 
Juan Carlos Mateos’a ücreti karşılığı sipariş ettiği bir harita ile çılgınlık 
seviyesine ulaşmıştır. Bu harita üzerinden, kendi ana karasından 330 deniz 
mili (580 kilometre) uzakta, ama Kaş kıyılarına sadece 1,25 deniz mili (2 
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kilometre) uzaklıkta olan ve üzerinde sadece 500 Yunan’ın yaşadığı Meis 
Adası’nı kaldıraç olarak kullanmaya çalışan Yunanistan’ın Türk “Mavi 
Vatan”ından 40 bin kilometre karelik bir deniz alanını çalmaya kalkışması, 
gerginliğin dozunu zirveye taşıyan diğer bir konu olmuştur.

15. Son günlerde terim olarak çok duyduğumuz “proxy” devlete 
dönüştürülmek de denebilir.

16. 6,9 milyar dolarlık MMSC gemi inşa projesi ile 2,5 milyar dolarlık 
Hydra sınıfı gemi modernizasyonu projesi, ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından 10 Aralık 2021’de paket hâlinde ABD Kongresi’ne sunulmuştur 
(Azman, 2021). 

17. Basında tüm Yunan Donanması’nın katılacağının ifade edilmesine 
rağmen, Yunanistan’dan 1 fırkateyn, 2 LST (tank çıkarma gemisi), 1 
denizaltı, az sayıda uçak/helikopter ile Fransa’dan FS Tonerre helikopterli 
amfibi gemisinin katıldığı ARGO-22 tatbikatının 6 günü karada, yalnızca 
1 günü denizde geçmiştir (News Beezer, 2022).

18. Çok ilginç olmakla birlikte Fransa, GKRY’ne de Türkiye ile 
sorunlarını çözme ve NATO’ya alma havucunu uzatmaktadır (Segantini, 
2022) AB bünyesinde fikir üreten akademisyenler arasında, Türkiye’nin 
eskisi gibi dikkatini AB üyeliğine vermekten vazgeçtiği için Akdeniz’de 
bağımsız ve sorunlu politikalar sergilediği; askerî limitlerini aşırı zorladığı 
için girdiği çıkmazdan kurtulmaya çalıştığı şekilde değerlendirmeler 
yapılmaktadır (Uzgel). 

19. Örneğin; Asya Denizleri Ortak Savunma Teşkilatı gibi bir isim 
altında düşünülebilir.
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ÖZ

1956’ya kadar uzanan geçmişiyle Çin-Suriye ilişkileri, Çin’in bir Arap ülkesiyle kurduğu en eski ve en 
köklü ilişkilerden biridir. 1980 yılında Sovyetler Birliği, Suriye’nin orta menzilli füze teknolojisi talebini 
geri çevirdikten sonra Pekin, Suriye’ye bu teknolojiyi sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Pekin, Suriye’nin 
entelektüel, ideolojik, kültürel ve sosyal açıdan çeşitlilik içeren yapısını bölge için bir model olarak görüyor. 
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin’e ilk resmi ziyaretini 2004 yılında yaptı. Bu ziyaretin ana vurgusu 
Çin ve Suriye arasındaki ekonomik işbirliğiydi. Bu işbirliği, Suriye’deki petrol ve enerji tankerleri ile üretim 
tesisleri için yapılan anlaşmaları içeriyordu. Bu makale, ikili ilişkilerin tarihindeki bazı ana aşamalara 
dayanarak Çin-Suriye ilişkilerinin gelişimini ele almaktadır. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiyi açıklamak 
için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Makale, konuyla ilgili daha derin bir bilgiye ve kavrayışa 
ulaşmak için konuyla ilgili birincil ve ikincil kaynaklara dayandırılmıştır. Çalışma, Doğu Akdeniz’in 
jeostratejik önemi, geniş ekonomik pazarı ve Çin’in ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklar açısından zenginliği 
nedeniyle Çin’in buradaki varlığını genişletmeyi ve geliştirmeyi hedeflediği sonucuna varmıştır. Makale, 
Suriye’nin Çin için stratejik bir alan olduğuna işaret etmiştir. Bu gerçek, Suriye krizi sırasında ve Çin’in 
BM Güvenlik Konseyi’nde veto hakkını Suriye hükümeti lehine kullanmasında açıkça ortaya çıkmıştır. 
Makale, iki hükümet arasındaki stratejik siyasi uyum ve Doğu Akdeniz’deki coğrafi konumunun önemini 
artıran bir etken olan Suriye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki aktif varlığı nedeniyle Çin-Suriye ilişkilerinin 
öngörülebilir gelecekte gelişme yolunda olduğunu öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: BAKA, Çin, Doğu Akdeniz, Kuşak ve Yol Girişimi, Suriye krizi

REFORM VE DIŞA AÇILMA POLİTİKALARI 
ile piyasa ekonomisinin uygulamaya konması 
sayesinde sosyalist piyasa ekonomisi Çin’in birkaç 
on yılda dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmasına 
katkı sağladı. Çin’in ekonomik ve siyasi rönesansı, 
uluslararası konularda uzmanlaşmış birçok bilim 
insanı için sıcak ve çekici bir konu haline geldi. 
Buna bağlı olarak, Çin’in bu rönesansının tüm 
dünyayı etkileyecek ölçüde küreselleştiğini tespit 
eden Çin gözlemcilerinin sayısı da artmaktadır. 
Bu ortamda Çin’in Ortadoğu ile ilişkilerinin daha 
büyük bir küresel önem kazandığını söylemek 
mümkündür. Burada özellikle üzerinde durulması 
gereken, Çin’in Ortadoğu ile ilgili daha geniş 

ve uzun vadeli stratejisinin de bir parçası olan, 
Suriye’nin bölgedeki stratejik konumudur.

Ayrı bir parantez açarak, Çinli politika 
yapıcıların ve akademisyenlerin bölgeyi 
“Ortadoğu” yerine “Batı Asya ve Kuzey Afrika” 
ya da BAKA (Hachem, 2004:17) şeklinde 
tanımlamayı tercih ettiklerini söylemek gerekir. 
Bölgedeki büyük ülkeler, çeşitli nedenlerle şiddetli 
bir uluslararası rekabetin içindedir. Dünya 
nüfusunun dörtte üçünden fazlası Asya, Afrika ve 
Avrupa’da yaşıyor ve bu da BAKA bölgesini hem 
yerel hem de küresel düzeyde siyasi, ekonomik ve 
sosyal çıkarların merkezine dönüştürüyor (Amine 
vd., 2004:15-20).
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Hazar Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, 
Arap Körfezi ve Hint Okyanusu, bölgenin içinde 
veya yakın çevresinde yer almaktadır. Nil, Dicle, 
Fırat ve Ürdün Nehri’ne ek olarak, daha küçük 
nehirlere ve çoğunluğunda yolculuk yapılabilen 
su yollarına da sahiptir. Örneğin Süveyş Kanalı, 
İstanbul ve Çanakkale boğazları, Bab-ül Mendeb 
ve Hürmüz Boğazı, bölgesel ve uluslararası ticaret 
için hayati önem taşıyan suyolları olup bu bölgenin 
önemini daha da artırmaktadır (Taher, 1998: 17-
20).

Savaş patlak verdiğinde, bölgenin genişliği ve 
derinliği hem geleneksel hem de geleneksel olmayan 
saldırılara dayanabilecek askeri üslerin kurulması 
için idealdir. Akdeniz bölgesinde doğal kaynaklar, 
mineral kaynaklar ve enerji kaynakları da bol 
miktarda bulunur. Sonuç olarak, Ortadoğu’nun 
jeopolitik nitelikleri, onu stratejik bir yöndeşme 
noktası ve dünyanın büyük güçleri için bir savaş 
alanı haline getirmiştir. 

Çin, Suriye’yi Akdeniz’deki konumuyla, özellikle 
Suriye’de üretilen malların, Akdeniz’in doğu 
havzasında yer alan Lazkiye ve Tartus limanlarından 
Avrupa’ya ulaştırılacağı bir kapı olarak görmektedir. 

Suriye krizi, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden 
bu yana görülmeyen biçimde, uluslararası ölçekte 
bölgesel sınırların çok ötesine geçen bölünmeler ve 
rekabetlerin ortaya çıkmasına neden olan koşulları 
ortaya çıkardı. Bir tarafta sözde Suriye muhalefeti, 
hem siyasi hem de askeri olarak, bölgesel ve 
uluslararası güçlerin yardımıyla bir eksen oluşturdu. 
Diğer tarafta ise Suriye hükümetine ek olarak İran’ın 
ve Lübnan’daki Hizbullah’ın, uluslararası seviyede 
Rusya ve Çin ile birlikte yer aldığı bir eksen oluştu. 
Bu makale, BAKA bölgesinin stratejik önemi 
ve Suriye’nin buradaki yeri ışığında, Çin-Suriye 
ilişkilerini tartışıyor ve Çin’in Suriye krizindeki 
pozisyonunu, bölgedeki Kuşak ve Yol Girişimi’nin 
durumunu ve Çin’in BAKA bölgesindeki büyük 
ilerlemesini araştırıyor. 

Suriye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlar. (Schiller Institute, 2016)
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Çalışma, onu yöneten kurallar prizmasının 
içinden bakmak yerine, dünyaya doğrudan 
olduğu haliyle bakarak uluslararası ilişkilerde 
realist düşünce okulunun tümevarımcı ve 
karşılaştırmalı yaklaşımından yararlanmaktadır. 
Bu çerçeve şu araştırma sorularını ele almak için 
kullanılmaktadır: Suriye’nin jeostratejik önemi 
nedir? Çin dış politikasında Suriye’nin stratejik yeri 
nedir? Bölgedeki güncel gelişmeler ışığında Çin-
Suriye ilişkileri nasıl gelişmiştir?

Suriye’nin Jeostratejik Önemi

Napolyon Bonapart’a göre dış politika bir 
coğrafya meselesidir. Benzer şekilde uluslararası 
ilişkilerde de jeostratejik faktörler, bir ülkenin 
dış politikasındaki en önemli faktörlerdendir. 
Uluslararası ilişkiler, devletin çevresiyle ve fiziki 
mekânla olan ilişkisi ile meşguldür ve bu ilişkiler 
sonucunda ortaya çıkan tüm sorunlara çözüm 
bulmaya çalışır. 

Suriye’nin etkisi coğrafi konumunun ötesine 
taşarak daha geniş bir bölgede rol oynuyor. 
Stratejik önemi nedeniyle Suriye, Ortadoğu’daki 
en önemli ülkelerden biridir. 2011 yılında Suriye’de 
Esad hükümetine karşı başlayan hareket, kanlı 
bir vekâlet savaşına dönüştü. Uzayan bu savaş 
nedeniyle dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu 
yana en büyük mülteci kriziyle ve yakın zamanın 
en acı insani meselelerinden biriyle karşı karşıya 

geldi. Yaklaşık 11 milyon Suriyeli, çatışmanın 
hızla tırmanmasının doğrudan bir sonucu olarak 
ülke içinde ve dışında yerlerinden edildi (Gürcan, 
2019a). Belki de en büyük başarı şudur ki, kriz 
Suriye ordusunu parçalayamadı ya da yok edemedi 
(Zreik, 2022). Bu krizin bir sonucu olarak Suriye, 
stratejik pozisyon açısından eşit bir jeostratejik 
oyuncu statüsüne yükselmiştir.

Suriye’nin stratejik önemi şu şekilde 
özetlenebilir: Suriye, bölgesel güçlerin 
Doğu Akdeniz ve Irak üzerinden Arap 
Yarımadası’nın derinliklerine erişmesini 
engellemesi bakımından bölgedeki tüm bölgesel 
güç dengelerinin merkezidir. Aynı zamanda 
Suriye, Lübnan için coğrafi bir tampon görevi 
görmektedir. Jeopolitik ve hava kuvvetleri 
uzmanı Marshal Alexander de Seversky’e 
göre, bu Arap bölgesi (Levant) Asya, Afrika ve 
Avrupa kıtalarını birbirine bağlamaktadır. Bu, 
Afrika ve Avrupa’nın hava kaynaklı tehditlerden 
korunması için kritik öneme sahiptir (Gürcan, 
2019b: 1-10; Gürcan, 2020a: 65-80).

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan jeostratejik 
konumu, Suriye’yi bulunduğu bölgenin dikkate 
değer bir ülkesi haline getirmektedir. Suriye’nin 
siyasi ve ekonomik güvenliği, Çin ve Rusya’nın 
büyük stratejilerine olumlu yaklaşımları ile 
desteklenmektedir. Bu kapsamda Suriye, Beş 
Deniz Projesi ve İpek Yolu’na katılımının yanı 
sıra Çin’in Malakka Boğazı’ndaki Amerikan 
ablukasını kırma stratejisine destek vermiştir. 

Beşar Esad’ın dışa açılma stratejisi (infitah), 
Suriye ekonomisini canlandırmayı ve onun 
bölgesel ve bölge dışı ittifaklarını geliştirmeyi 
amaçlıyor. Başkan Esad, Suriye’yi bölgesel 
bir enerji ve ulaşım ağının kalbi yapmak 
için 2004 yılında “Dört Deniz Yaklaşımı”nı 
açıkladı. Şam adım adım, Suriye’yi Akdeniz, 
Karadeniz, Arap Denizi ve Hazar Denizi’nde 

Suriye, bölgesel güçlerin Doğu 
Akdeniz ve Irak üzerinden Arap 
Yarımadası’nın derinliklerine 
erişmesini engellemesi bakımından 
bölgedeki tüm bölgesel güç 
dengelerinin merkezidir.

Mohamad Zreik, Changfeng Zhao - Doğu Akdeniz’de Çin Varlığı: Suriye Örneği
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bir ticaret merkezi yapma planını savundu. Daha 
sonra buna Kızıldeniz de eklendi. Suriye’de, 
yabancı devletlerin yönetiminde başlatılan 
savaştan önce Suriye Devlet Başkanı bu fikirleri 
bölgeye yaydı ve Suriye’nin İran, Çin ve Rusya 
gibi birçok doğu ülkesiyle ilişkisini güçlendirdi. 
Başkan Esad daha geniş çaplı hedefini 2009 
yılında açıkladı: “Suriye, Türkiye, Irak ve 
İran arasındaki ekonomik alan birleştiğinde, 
Akdeniz’i, Hazar’ı, Karadeniz’i ve Körfez’i 
birbirine bağlamış olacağız.” Buradaki amaç, 
ticaret, altyapı, ulaşım ve boru hattı projelerini 
kapsayan bir ağ oluşturmaktı (Abdullah & 
Arbache, 2020/2021; Gürcan, 2019/2020).

Suriye ve Lübnan’da ve bu ülkelerin 
çevresindeki sularda keşfedilen gaz rezervleri, 
21. yüzyılda enerji kaynaklarının kontrolünün 
kimde olacağı üzerine küresel bir güç savaşını 
ateşlemiştir. (Gürcan, 2020a: 65-80). 

ABD ve diğer bazı ülkeler Avrupa’yı Rusya’nın 
Gazprom’unun kontrolünden kurtarmak için 
savaşırken, Nabucco Boru Hattının geleceği, bir 
gaz nakil noktası olarak, Suriye’nin rolüne bağlı. 
ABD ve Batı, Suriye’yi kendi taleplerine boyun 
eğdirmeyi başaramadı. İran’ın Lübnan, Irak 
ve Filistin direnişiyle yaptığı işbirliği, İsrail’in 
politikalarının yanı sıra ABD ve Atlantik 
politikalarını baltalamak ve bozmak içindi. 

Sümerler’i, Akadlar’ı, Kenanlılar’ı, 
Fenikeliler’i bu bölgeye yerleştiren, Suriye’nin 
eşsiz coğrafi ve stratejik konumudur. Tarihi 
boyunca Suriye’nin siyasi ve ekonomik önemi, 
üç kıtanın ve çeşitli kültürlerin kavşağında yer 
almasıyla bağlantılı olmuştur. Suriye, stratejik 
konumuyla Ortadoğu’nun çeşitli ülkeleri 
arasındaki ticaret için önemli bir geçiş noktası 
ve Arap-İsrail çatışmasında en önemli oyuncu 
oldu.

Mısır’ın Süveyş Kanalı yakınında Kahire’nin yaklaşık 120 km doğusunda bulunan Çin-Mısır Süveyş Ekonomik ve
Ticari İşbirliği Bölgesi’nin tabelası. (Xinhua Net, 2019)
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Bu jeopolitik özellikleriyle Suriye, bölgede 
ekonomik ve siyasi açıdan kilit bir oyuncu haline 
geldi. Bu durum, onu bölgesel ve uluslararası 
güçlerin hedefleri açısından bir kutuplaşma 
noktası haline getirdi. Bu da Suriye’yi zamanla 
bölgedeki rejimlerin egemenliğini sürdürmesi 
ve halkların istikrarlı ve nitelikli şekilde 
yaşaması için odaklanılması gereken bir 
nokta haline getirdi. Suriye’deki bu çatışma, 
muhtemelen bölgesel ve küresel güç dengeleri 
üzerinde yapabileceği en büyük etkiyi yaptı 
(Zreik, 2020; Gürcan, 2020b: 331-50).

Çin-Suriye İlişkilerinin Arka Planı

Çin Suriye ilişkileri yüzyıllar öncesine 
dayanmaktadır. İpek Yolu ilk kurulduğunda 
Suriye, üç kıtanın merkezinde yer alan konumu 
sayesinde, Çin ile Arap dünyası arasında önemli 
bir bağlantı noktasıydı. Çin’in Orta Asya ve 
Kafkasya’daki ilk savunma hattı 1949’dan beri 
Suriye oldu. Suriye aynı zamanda Rus petrolünün 
Çin’e ulaşması için bir köprü vazifesi görmektedir. 
Aynı 1934 ile 1982 arasında Irak petrolü ve 1973 ile 
1982 arasında Suudi petrolü için geçiş güzergâhı 
olduğu gibi, Başkan Beşar Esad, Çin’in Kuşak ve 
Yol Girişimi ile bağlantılı beş denizi kapsayan bir 
proje önerdi (Abdullah & Arbache, 2020/2021).

Çin ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin 
geçmişi, iki ülke arasında Ticareti Geliştirme 
Anlaşması’nın imzalandığı 1956’ya kadar 
uzanmaktadır. Bu anlaşma Arapların modern Çin 

ile diplomatik temasının yolunu açtı. Ancak Çin 
ile Suriye arasındaki ilişkiler, Pekin ile Moskova 
arasındaki çatışma nedeniyle sekteye uğradı 
(Lawrence, 2013). Suriye’nin Sovyetler Birliği 
ile olan yakınlığına rağmen Çin, Suriye ile siyasi 
temasını sürdürmeye istekliydi. Bu doğrultuda 
Çin ile Suriye bir dizi anlaşma imzaladı. Bunların 
arasında, 1963’te ticari işbirliğini artırmak amacıyla 
imzalanan anlaşma ve 1965’te iki ülke arasında, 
türünün ilk örneği olan, kültürel işbirliğini kurma 
hedefli anlaşma da bulunmaktaydı (Zreik, 2021).

Çin ile Suriye arasındaki ilişkiler, Mısır’ın 
1978’de Camp David Antlaşması’nı imzalamasının 
ardından ilerleme kaydetti. Bu antlaşma Suriye’yi 
Ortadoğu’da ABD’nin baskılarıyla kısıtlanmayan 
bir denge noktası haline getirdi. 1980’li yıllarda 
Suriye-Çin ilişkileri, iki ülkenin İran-Irak 
savaşıyla ilgili ortaklaşan bakış açıları sayesinde 
gelişti. Çin ve Suriye 1982’de, 1963’te imzalananın 
yerini alacak olan, yeni bir uzun vadeli ticaret 
anlaşması imzaladı. Sovyetler Birliği, Suriye’ye 
orta menzilli füze teknolojisi sağlamayı 
reddettikten sonra, Pekin bunu yapmaya istekli 
olduğunu ifade etti (Nabil, 2000). Pekin’in 
1985’teki yardımı sayesinde Suriye hükümeti, 
Suriyeli profesyonelleri silahların kullanımı 
konusunda eğitmeyi başarmasının yanı sıra Halep 
ve Hama’da da füze fabrikaları kurdu.

1996’da iki taraf, bir dizi anlaşma imzaladı. 
Bunların içindeki anlaşmalardan biri karşılıklı 
olarak yatırımları teşvik etmeyi ve korumayı, bir 
diğeri ise Hama’daki petrol projelerinin ve iplik 
fabrikalarının finansmanının sağlanabilmesi için 
on yıl vadeli 100 milyon yuanlık kredi verilmesini 
içeriyordu. Ayrıca 1999’da da toplamda 20 milyon 
yuan, Çin hükümeti tarafından, Suriye hükümetine 
hibe edildi. İki ülke arasındaki ticaret, 1989’da 70 
milyon dolardan 2000’de 150 milyon dolara hızla 
yükseldi (Graf, 2018: 443-532).

Çin’in Orta Asya ve Kafkasya’daki ilk 
savunma hattı 1949’dan beri Suriye 
oldu. Suriye aynı zamanda Rus 
petrolünün Çin’e ulaşması için bir 
köprü vazifesi görmektedir.
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Çinli yetkililer, ABD ve Batılı ülkelerin demokrasi 
veya insan hakları ihlalleri bahanesiyle diğer 
ülkelere yaptırım uygulaması fikrine karşı çıktılar. 
Kuzey Kore’ye, İran gibi Ortadoğu ülkelerine ve son 
zamanlarda Suriye’ye ABD tarafından uygulanan 
yaptırımlar Çin tarafından kabul edilmedi. 
1990’ların ortalarında ABD’nin Arap ülkelerine ve 
Suriye’ye karşı uyguladığı silah ambargosuna yanıt 
olarak Çin, o dönemde iki ülke arasındaki askeri 
bağları güçlendiren, Suriye’ye 150 adet tanksavar 
füzesi tedariğini sağladı. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çin’e ilk 
ziyaretini 2004 yılında yaptı. Çin ve Suriye 
arasındaki ekonomik işbirliği bu ziyaretin ana 
gündemiydi. Çin’in Suriye’de ilgilendiği alanlar 
olan üretim tesislerinin kurulması ve yabancı 
personelin çalıştırılmasına ek olarak petrol ve enerji 
tankerleriyle ilgili de anlaşmalar yapıldı. Bu süreçte 
Çin ile Suriye arasındaki işbirliği anlaşmaları 
petrol ve gaz arama, tarımsal gelişme, sağlık, 
tıbbi bilimler, turizm, eğitim ve kültür alanlarını 
kapsayacak biçimde şekillendi. Suriye Çin’den 

yumuşak kredi temin etti. Petrol ve çimento, Çinli 
işletmeler için popüler yatırımlar oldu ve olmaya 
devam ediyor. Suriye’nin bir sanayi şehri olan Adra 
da Çin’in yardımıyla inşa edildi. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 2005 yılında dokuz yüz milyon ABD 
dolarına ulaştı (Zreik, 2022; Anderson, 2018).

Çin’in Suriye Krizindeki Konumu

Bir dizi uluslararası gelişme, uluslararası 
sistemin yapısının değişebilmesi için gereken 
koşulların oluşmasını sağladı. Tek kutupluluk 
gibi geleneksel fikirleri paramparça eden bir 
bölgesel ve küresel kutuplaşmaya sahne olan 
Suriye krizi, farklı politika ve hedeflere sahip 
rakip kutupların birbirine karşı üstünlüğüne 
dayalı yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi 
oluşturacak olan tüm bu gelişmelerin kesişim 
noktasıdır (Gürcan, 2019c).

“Arap Baharı”nın başlamasından bu yana 
Çin, Arap ülkelerindeki İslami hareketlerin 
yükselişinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 
Çünkü Çin’deki Müslüman azınlıkların özellikle 

Çin ve Suriye arasındaki ticaret hacminin değişimini yıldan yıla gösteren grafik. (Trading Economics, 2022)
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de, ABD’nin insan haklarını ihlal bahanesiyle 
Çin’e karşı propaganda için büyük bir bütçe 
ayırdığı Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’ndekilerin 
güvenliğiyle ilgili endişe duyuyordu (Zreik, 2021).

Çin’in Suriye konusunda ABD’den farklı 
bir duruş sergilemiş olması yeni bir şey değil. 
İdeolojisi ve çıkarlarının kesişimi tarafından 
düzenlenen faydacı dış politikası göz önüne 
alındığında, Çin’in siyasi yönelimleri son 
zamanlarda ABD’ninkilerle hep çatıştı. Bunun 
yanında, Çin’in Suriye krizindeki konumu her 
zaman özeldir. Çünkü Çin’in konumu, ABD’nin 
Ortadoğu’daki politikalarından her zamanki 
farklı duruşun ötesine geçmiş ve Çin ile ABD 
siyasi çatışma noktasına ulaşmıştır. Bölgede bu 
güç dengelerini yansıtan ve gittikçe derinleşen 
krizin ışığında Çin, aslında yeni bir oyuncudur 
(Al-Husseini, 2015:41).

ABD’nin Asya-Pasifik’teki genişleyen etkisine 
ve stratejisindeki değişime karşı Çin, Suriye gibi 
farklı alanlarda yanıtlar vermeye çalışmaktadır 
(al-Sayyid, 2011:52). Çin ABD’yi, Tayvan’a silah 
temin ederek ya da Tibet’teki ayrılıkçı örgütleri 
destekleyerek, temel çıkarlarını ihlal etmekle 
suçluyor. Buna ek olarak Çin, herhangi bir 
doğrudan askeri müdahalesi bulunmamasına 
karşın, Suriye krizindeki tutumunu bu ihlale 
verdiği bir yanıt olarak kabul ediyor.

Pentagon tarafından 2013’te, İpek Yolu 
güzergâhını kapatmak için Suriye-Irak sınırını 
kapsayacak “yeni bir ülke” oluşturulması hedefi 
ortaya atıldı. IŞİD’in bu görevi üstlenmesinden 

sonra Çin, ABD ile çatışmayı önlemek ve 
bölgedeki krizlerin dışında kalmak için 
yaklaşımını değiştirdi. Pekin’in rotayı Mısır 
üzerine kaydırma kararının bir parçası olarak 
Kahire’ye 120 kilometre uzaklıkta bir sanayi 
bölgesi kuruldu (Meyssan, 2016).

Berlin’in, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasındaki Soğuk Savaş’ın başlangıcına 
tanık olması gibi, Şam da Çin dış politikasında 
önemli bir değişimin başlangıcına tanık oldu. 
Çin’in Suriye’ye ilişkin kararları veto etmesinin 
bir sonucu olarak, Suriye’deki çatışmaya ilişkin 
konumu, Güvenlik Konseyi’nde bu tür bir 
müdahaleye kapı açacak önlemleri reddetmesiyle 
birlikte genel olarak dış müdahalelere ve özel 
olarak askeri müdahalelere karşı çıkmasıyla 
şekillendi. Suriye’ye karşı çıkartılacak bir yasayı 
engellemek için kullanılan ilk veto oyu Çin 
tarafından verildi. Ayrıca Çin, Suriye ile ilgili 
olarak altı kez veto hakkını kullandı. Suriye’nin 
stratejik değeri, doğal kaynaklarından değil, 
konumu itibariyle jeopolitik ağırlığından ve 
Ortadoğu meselelerindeki etkili rolünden 
kaynaklanmaktadır. Rusya ve Çin’in veto 
imtiyazları sayesinde Pekin, Suriye’deki durumun 
çözülebileceğine inanıyor (Zreik, 2019).

Çin’in Suriye Krizini Çözme Girişimleri

Çin, modern tarihinde ilk kez kendi yakın çıkarları 
veya jeopolitik alanı dışında kalan krizlere 
karışmama politikasından vazgeçti. Çin’in Şam’daki 
büyükelçiliği, Batı’nın kapatma yönündeki 
baskılarına rağmen, faaliyetlerini sürdürdü. Şubat 
2012’de başlayan Suriye krizini çözme girişiminin 
bir parçası olarak 10 Nisan 2012’de bir ateşkes 
anlaşması yapılması kabul edildi. Ahmad ve 
Masaad’ın (2012: 52) belirttiği aşağıdaki noktalar 
bu girişimi açıklamaktadır:

ABD’nin Asya-Pasifik’teki genişleyen 
etkisine ve stratejisindeki değişime 
karşı Çin, Suriye gibi farklı alanlarda 
yanıtlar vermeye çalışmaktadır.
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-   BM-Arap Birliği özel elçisi Kofi Annan’ın bu 
kararın uygulanmasını izlemek üzere atanması Çin 
tarafından memnuniyetle karşılandı. Yine de Pekin, 
Birleşmiş Milletler veya başka bir tarafsız örgütün 
Suriye’deki insani durumu Suriye’nin egemenliğine 
saygı duyma koşulları altında izlemesi gerektiğine 
inanıyor.

-     Uluslararası toplumun Suriye’nin egemenliğini, 
birliğini ve toprak bütünlüğünü tanıması; gereken 
insani yardımları sağlaması, Suriye’deki farklı 
siyasi kuvvetler için bir diyalog ortamı oluşturması 
ve bu ortamdan çıkacak sonuca saygı göstermesi 
zorunludur. Sonuç olarak Pekin, Suriye’ye silahlı 
müdahaleye veya hükümet değişikliği için baskı 
yapılmasına karşı çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası 
normlara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin tüm üyeleri bu kurallara uymak 
zorundadır.

1. Cenevre Konferansı, 30 Haziran 2012’de 
toplandı ve Suriye Eylem Grubu (ABD, Çin, Rusya, 

Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye, Arap Birliği ve 
Avrupa Birliği) Suriye’de bir geçiş sürecinin temelleri 
üzerinde anlaştılar. Plan, “tam yetkilere sahip 
bir geçiş hükümeti” kurmak için “ortaklaşılmış 
bir anlaşma” yapılması çağrısında bulundu fakat 
Başkan Esad’ın geleceğiyle ilgili kararın alınmasını 
havada bıraktı. ABD, Rusya ve Çin’in, Suriye’de 
devlet başkanlığıyla ilgili tercihin yalnızca Suriye 
halkına bırakılması gerektiği konusunda anlaştığı 
konferansın ardından Esad sonrası bir dönem ufukta 
görünür oldu (BMMYK, 2011).

1. Cenevre Konferansı’nda alınan en önemli 
kararlardan bazıları şunlardır:

-  Hem Suriye hükümeti hem de muhalefet 
temsilcilerinden oluşan bir geçiş yönetiminin 
kurulması.

-   Suriye nüfusunun tüm kesimlerini kapsayan, 
Suriye rejiminin yasal çerçevesinin oluşturulmasına 
ve seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılmasının 
sağlanmasına yönelik somut adımlara öncülük 
eden ulusal bir söylemin tutturulması.

Bölgedeki petrol ve doğal gaz hatları. (FracTracker, t.y.)
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Kasım 2012’de BM ve Arap Birliği’nin elçisi 
Lakhdar Brahimi’ye yeni öneriler yapıldı. Bu 
öneriler, Çin’in daha önce önerdiği üzere, 
aşamalı bir ateşkesi ve geçiş hükümetinin 
kurulmasını içeriyordu. Aynı yıl 30 Eylül’de 
Çin, Suriye’deki çatışmayı diplomasi yoluyla 
çözmek ve aynı zamanda terörle mücadelede 
işbirliği yapmak için bir plan önerdi.

Amaç Suriye’deki terörist gruplarla 
mücadele etmek olsa bile Çin, herhangi bir 
askeri müdahaleye şiddetle karşı çıktı. “Libya 
devrimi” sırasında, Başkan Muammer Kaddafi 
iktidardayken, Çin, Libya’ya karşı da benzer 
iki kararı veto etti. Zira bu müdahalelerin 
Batı’nın ve ABD’li politikacıların iddia ettiği 
gibi, sivilleri korumak için yapılmadığı Pekin 
tarafından hissediliyordu.

Çin’in Suriye’deki tutumu ve BM Güvenlik 
Konseyi’nde veto hakkını kullanması, yükselen 
ekonomik ve askeri gücüyle orantılı olarak, 
küresel anlamda diplomatik ve siyasi bir rol 
oynamaya karar verdiğini açıkça ortaya koydu. 
Çin’in ekonomik büyümesi dünyanın geri kalanını 
arkada bırakmaya devam ederken, Pekin’in İran 
ile yapılan nükleer anlaşmaya verdiği destek, 
küresel arenadaki diplomatik ve siyasi tutumuna 
ilişkin temel bir değişimi temsil ediyor. 

ABD’nin Arap ülkelerini istikrarsızlaştırmaya 
çalışmasının, Çin’e petrol akışının engelleme 

amacından kaynaklandığı düşünülüyor. 
Bu fikri destekleyen önemli bir gelişme, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Kanada ve Brezilya’da 
büyük miktarlarda petrol keşfedilikten sonra 
Ortadoğu’ya olan ilgisini azaltması ve gelecekte 
petrolü alternatif enerji kaynaklarıyla değiştirmeyi 
hedefliyor olmasıdır. 

Çin hükümeti, ekonomik işbirliğinin dünya 
barışına bağlı olduğunu düşündüğü için, dış 
dünyayla ilişkilerde “sıfır sorun” yaklaşımına 
odaklanan bir politika aracılığıyla gerilimi 
azaltmak ve uluslararası çatışmaları çözmek 
için diplomatik girişimlerde bulundu (Sayigh 
2012). Ülkelerindeki olumsuz olayların 
yoğunlaşmasından bunalan hükümetler, Çin ile 
ticari bağlarını sürdürmeye çalıştı. Neticede Çin, 
Suriye hükümetinin düşmesi durumunda daha 
Batı dostu bir hükümetin iş başına geleceğini 
düşünüyor. Batı’nın Suriye’ye yaptığı her 
müdahale, Çin’in önemli bir petrol sağlayıcısı 
olan Irak’ı da etkileyecektir. Çin, Arap dünyası ile 
ilgili stratejik vizyonunda her zaman üç gerçeğe 
dikkat ediyor: Enerji payını garanti altına almak, 
artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli 
ekonomik bağları geliştirmek ve sorunların 
işbirliği ve diyalog ile çözülmesini sağlamak 
(Ayoub, 2012:27)

BAKA Bölgesindeki Kuşak ve Yol 
Girişiminin Analizi

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin ekonomik, politik 
ve kültürel sonuçları büyük ilgi görmektedir. İpek 
Yolu, üç kıtayı aşan tarihi bir ticaret yolu olarak, bize 
dünyanın dört bir yanındaki devletleri ve halkları 
birbirine bağlayan geçmişteki köklü beraberlikleri 
hatırlatıyor. İpek Yolu’nda gerçekleşen etkinlikler 
ve ticari işlemler, yeni bir küreselleşme dalgasının 
ortaya çıktığını gösteriyor. 

Çin hükümeti, ekonomik işbirliğinin 
dünya barışına bağlı olduğunu 
düşündüğü için, dış dünyayla 
ilişkilerde “sıfır sorun” yaklaşımına 
odaklanan bir politika aracılığıyla 
gerilimi azaltma girişimlerinde 
bulundu.
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Yüzyıllar boyunca Çin, Hindistan ve BAKA 
bölgesindeki birçok ülke arasında ticari ve kültürel 
temaslar gerçekleşti. 19. yüzyılın sonlarında ve 
20. yüzyılın başlarında ulus devletlerin gelişmesi 
ve bölgesel ve küresel hegemonya için yürütülen 
emperyalist savaşlar küreselleşmeyi durdurdu. 20. 
yüzyılın sonlarında ise teknoloji, popüler kültür 
ve serbest ticaretteki gelişmelerin yanında, nüfus 
hareketleri de küreselleşmenin artmasına katkıda 
bulundu. Günümüzde yenilenebilir enerjiye ek 
olarak petrol ve doğal gaz yatakları gibi enerji 
kaynaklarının hızla artması, Ortadoğu’yu bugün 
dünyanın en önemli ticari, siyasi ve güvenlikle 
ilgili merkezlerinden biri haline getirdi. Genişleyen 
ticaret hacminin, yükselen yabancı yatırımların ve 
dünya çapında seyahat eden insan sayısındaki artışın 
etkisiyle Ortadoğu dünyanın en küreselleşmiş 
bölgelerinden biri oldu.

Eğer Kuşak ve Yol Girişimi, ülkeleri ve 

kültürleri bir araya getirebilirse, küreselleşme 
bir başarı olacaktır. Ülkeler ve bölgeler 
arasında izolasyon ve çatışma yerine bağlantı 
ve entegrasyon arttıkça karşılıklı ekonomik 
bağımlılığın önündeki bariyerler kalkmaktadır. 
Ekonomik korumacılık, serbest ticaret ve 
yabancı yatırımın önündeki engellere ek olarak 
göçmenler için sınırların kapatılması, Batı’da 
küreselleşme karşıtı duyguların artmasına 
katkıda bulunmaktadır. İlginç bir şekilde, 
geçmişte küreselleşmeyi savunan ve ona öncülük 
edenlerin çoğu, özellikle Batı’da, bugün popülist 
izolasyonu savunmaktadırlar.

Kuşak ve Yol Girişimi, uluslararası ticaret 
sisteminin yanı sıra jeopolitik ve jeo-ekonomik 
görünüm ile birlikte küresel güvenlik mimarisi 
üzerinde önemli bir etkisi olabilecek eğilimlerin 
gözden geçirilmesini istiyor. Bununla birlikte, 
özellikle yıllarca siyasi huzursuzluk ve çatışma 

Suriye Planlama ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu (PICC) Başkanı Imad Sabouni, 4 Mart 2020’de Suriye’nin Şam kentinde 
ekonomik işbirliği anlaşması imzaladıktan sonra Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao ile el sıkışıyor.

 (Ammar Safarjalani/Xinhua, 2020) 
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yaşayan ülkelerde üstesinden gelinmesi gereken çok 
sayıda zorluk var. Dünyadaki birçok inancın kökeni, 
birçok medeniyetin beşiği ve birçok dünya dininin 
doğduğu yer olan Ortadoğu, büyük bir potansiyele 
sahip. Bu bölgede çok çeşitli medeniyetler, etnik 
gruplar ve mezhep toplulukları bulunuyor.

Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru, 
İran ve Türkiye gibi ülkelerin güzergahı üzerinde 
uzanan BAKA bölgesinde sona ermektedir (Fasulo 
& Talbot, 2017). BAKA’daki ekonomik büyüme, 
kısmen ticaret ve yatırımdaki artışla ilgilidir. Bölge 
ve çevresi için ekonomik değişimler, beklentiler 
ve hedefleri yaratan etkenlerin arasında genç ve 
hareketli nüfus, genişleyen zenginlik ve yatırım 
fırsatları gösterilebilir. BAKA’nın geniş petrol ve gaz 
yatakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve bölgesel 
ve küresel aktörlerle beraber ticaret ile sanayideki 
hızlı büyümesi onu dünya ticareti, ekonomisi, 
siyaseti ve güvenliği için önemli bir merkez haline 
getirdi.

Küreselleşen bir dünyada ülkelerin ekonomileri, 
politikaları ve güvenlikleri arasında artan bir 
karşılıklı bağımlılık var. Bu gerçek bize ekonomik 
ve siyasi kargaşanın devam etmesi durumunda 
Ortadoğu’nun ve dünyanın geri kalanının risk altında 
olduğunu hatırlatıyor. Siyasi istikrar ve güvenlikte 
eksiklik oluşursa, dünyada keşfedilmiş petrol ve 
gaz rezervlerinin %60-65’i’ne sahip olan BAKA 
ve çevresinde altyapı yatırımları sınırlı kalacaktır. 
Enerji kullanımı ve güvenlik arasındaki denge 
endüstriyel ve ekonomik ilerlemeyi belirlemektedir.

Siyasi istikrarın, yönetişimde güvenilirliğin, 
ekonomik entegrasyonun ve ortak güvenliğin 
önemi göz ardı edilemez. Bu çaba, birçok ülkenin 
hedeflerine ulaşması için yeni bir fırsat sunmakta, 
ancak aynı zamanda zorluklar da barındırmaktadır. 
Demiryolu ve deniz bağlantılarına yapılan 
yatırımlarla tarihi İpek Yolu’nu canlandırma 
fikri, doğudan batıya kuzeyden güneye farklı 
bir küreselleşme biçiminin önemini ön plana 
çıkartıyor. Dünyayı bir ticaret yolları ağı aracılığıyla 
birbirine bağlamayı hedefleyen bu girişim, siyasi ve 
ekonomik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Kuşak ve 
Yol Girişimi, ülkelerin ekonomik ve finansal olarak 
gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kuşak ve Yol Girişimi, yatırım ve istihdamdaki 
gelişim ile BAKA’nın ekonomik büyümesine 
yardımcı olmayı umuyor. Ekonomi büyüdükçe, 
yaşam kalitesi arttıkça ve eğitim, seyahat ve 
istihdam olanakları iyileştikçe, siyasi istikrar ve 
barış tüm katılımcı ülkeler için daha önemli hale 
gelecektir. Bu koşullar altında, hükümetler ve 
vatandaşlar, siyasi istikrara, şiddetli çatışmaların 
ve terör eylemlerinin önlenmesine daha fazla 
öncelik vermelidir. Bunlar, iyimserlik duygusuna 
dayanan makul isteklerdir. Tüm vatandaşlar için 
siyasi istikrar ve güvenlik sağlanmadığı sürece 
altyapı yatırımları da yapılmayacaktır. Hal böyle 
olunca yatırımcılar, şirketler ve hükümetler siyasi 
kargaşalar ve güvenlik endişeleri tarafından 
engelleniyor. 

BAKA muazzam bir potansiyele ve fırsata 
sahip olsa da Kuşak ve Yol projelerinin 
uygulanmasını engellemeye yönelik ortaya 
çıkacak olan bölgesel çalkantılar ve jeopolitik 
gelişmeler bağlamında büyük zorluklarla 
karşı karşıyadır. İyi işlemeyen yönetim ve 
eksik ekonomik ilerleme, siyasi yeniliklere 
muhalefet ve kamusal amaçları küçümseme gibi 
engellerin üstesinden gelinmesi gerekmektedir. 

Ülkeler ve bölgeler arasında 
izolasyon ve çatışma yerine bağlantı 
ve entegrasyon arttıkça karşılıklı 
ekonomik bağımlılığın önündeki 
bariyerler kalkıyor.
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Bu tür sorunlar BAKA bölgesinde işbirliğini ve 
politika geliştirmeyi engelleyecektir (Bölme, 
2015:7-37). Bölgenin ve dünyanın güvenliği her 
şeyden önce gelmelidir. ABD’nin 2003’te Irak’ı 
işgali, bugün de devam eden düzensizlik ve 
istikrarsızlıkla sonuçlandı. Tunus, Mısır, Libya, 
Yemen ve Suriye, 2010 yılında Arap Baharı 
ile büyük değişimlere uğradı (Sadiki, 2015). 
Tunus’ta siyasi diyalog görece sakin bir ortamın 
oluşmasına yol açarken, özgürlüğün savunucu 
olduğunu iddia eden dünya süper güçlerinin ve 
Batı’nın sessizce izlediği Mısır’daki askeri darbe 
büyük sosyal ayaklanmaların ardından düzenin 
gelmesini sağladı (Karakoç, 2015:172-199).

Devlet dışı aktörlerin ve terör örgütlerinin 
etkisinde artış olsa da uluslararası toplum, 
küresel kuvvetler, bölgesel kuruluşlar veya 
uluslararası kuruluşlar tarafından bu konuda 
etkili bir adım atılmadı. Çözüm bulmadaki 
bu isteksizlik yüzünden terörist gruplar yeni 
militanlar örgütleyerek, ticari girişimlerde 
bulunarak ve etnik katliamlar yaparak 
konumlarını sağlamlaştırdılar. Bölgedeki 
çatışmalar, etkisi ilgili uluslarla sınırlı 
kalmayacak bir hasar bıraktı. 

Suriye’deki kriz tırmanırken, halkın içinde 
ayrışmalar yaratan bir vekalet savaşı yaşanıyor. 
Hükümetin muhalefeti bastırmak için mevcut 

Çin’in Büyükelçisi Li Baodong, Suriye’de rejim değişikliği talep eden karar tasarısına karşı oy kullandı.
(China Daily, 2012)
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tüm araçları kullanması, kendi halkına karşı 
savaş suçları işlemesine ve ülkenin kontrolünü 
kaybetmesine sebep oldu. Bu koşullar aynı 
zamanda IŞİD’in Suriye’de doğmasına yol açtı 
(Gürcan, 2019a).

Çatışmanın ilk altı yılında yaklaşık 15 
milyon Suriyeli yerinden edildi. Türkiye, 
Lübnan ve Ürdün’deki Suriyeli sığınmacılar, 
ülkelerin siyasi ve sosyal görünümlerinin 
yanı sıra ekonomileri ve toplumları üzerinde 
de derin bir etkiye sahip oldular (Ferris ve 
Kirişçi, 2016). Bu, yirmi birinci yüzyılın 
en ciddi insani sorunudur. Hükümetlerin 
ve uluslararası kuruluşların tepkisizliğinin 
sonucu olarak küresel bir etki ortaya çıktı. 
Türkiye, Fransa, Belçika, İngiltere, Rusya 
ve İran, IŞİD militanlarının hedefi oldu. Bu 
açıdan Suriye’de siyasi bir çözüm ve bölgesel 
bir güvenlik politikası üzerinde anlaşmaya 
varılana kadar hiçbir ülke güvenli kabul 
edilemez. Ortadoğu’yu saran huzursuzluk 
ve karmaşa ortamının sona erdirilmesi için 
üzerine gidilmesi gerekmektedir.

Yeni İpek Yolu, Orta Koridor ve Deniz 
Yolu aracılığıyla çok sayıda bölgesel aktörü 
de kapsayarak Süveyş Kanalı’ndan geçecek. 
Girişimin tam uygulanabilmesi için ön koşullar 
şunlardır: Bölgesel istikrar, barış, ortak 
güvenlik, işbirliği ve etkili yönetişim. Bunlar 
olmadığında bu umut verici proje hedeflerinin 
gerisinde kalabilir ve çökebilir. Girişimin en 
büyük zorluğu bu ön koşulları (istikrar, ortak 
güvenlik ve işbirliği) sağlamak ve sürdürmektir. 

Tarihi İpek Yolu’nun yeniden açılması 
büyük ilgi uyandırdı ve Ortadoğu’da yeni bir 
jeopolitik düzenin doğması ihtimalini artırdı. 
İpek Yolu kalkınma, güvenlik, çatışmaların 
çözülmesi, siyasi istikrar ve etkili yönetim 
konularının tümü açısından faydalı sonuçlar 
doğuracaktır. Sağlam bir temel oluşturmak 
için Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinin siyasi 
istikrarsızlık, silahlı çatışmalar, zorunlu 
göç, güvenlik tehditleri, terör örgütleri ve 
ağları, radikal ideolojiler, iyi yönetişim ve 
meşruiyet eksikliği gibi konularla uğraşması 
gerekiyor. Ortadoğu’daki birçok ülke, ulusal 
güvenliklerine yönelik ciddi tehditlerle 
karşı karşıyadır. IŞİD’in Irak ve Suriye’de 
çok yaygın bir etkisi bulunmaktadır. Kuşak 
ve Yol Girişimi’nin yatırımcıların faaliyet 
gösterebilecekleri güvenli ve istikrarlı bir 
ortama sahip olması gerekmektedir (Keskin, 
2016). 

Krizin bir sonucu olarak Ortadoğu siyasi, 
ekonomik ve askeri olarak istikrarsız hale 
gelmiştir. Bu şekilde terör örgütlerine ve 
ağlarına hak etmedikleri bir meşrutiyet 
sağlanmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi’nin 
başarılı olabilmesi için terör örgütlerinin 
ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması 
gerekmektedir (Ataman, 2017).

Suriye: Çin için Stratejik Bir Partner

Çin’in büyük endüstriyel ve ekonomik röne-
sansı, Suriye ve diğer gelişmekte olan ülkeler 
için bir rol model olabilir. Çin’in dengeli konu-
mu, tüm tarafların çıkarlarını tanır ve Suriye 
devletini ve halkını destekler. Xi Jinping, 2013 
yılında Kuşak ve Yol Girişimi’ni duyurduğun-
dan bu yana Suriye, girişime üye ülke olarak 
katılmaya ilgi göstermiştir (Zreik, 2021).

Bölgedeki çatışmalar, etkisi ilgili 
uluslarla sınırlı kalmayacak bir hasar 
bıraktı.
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Çin’in antik İpek Yolu, Suriye’den geçmiştir ve 
modern tarihte Suriye-Çin diplomatik ilişkileri 
60 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmekte-
dir. İki ülkenin ekonomileri o zamandan beri iç 
içe geçmiş durumdadır. Ekonomik olarak, Adra 
endüstri bölgesi, Çin’e, daha önce Çin’in erişe-
meyeceği BAKA ve Avrupa pazarlarına girmek 
için büyük bir potansiyel sunmuştur (Nabil, 
2000). 

Savaş, Suriye’nin ulusal ekonomisini mah-
vettikten ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), 
insan sermayesi ve altyapısında önemli kayıpla-
ra neden olduktan sonra Suriye’ye yönelik eko-
nomik yaptırımların ülke ekonomisi ve sosyal 
altyapısı üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğu açıktır. 
Savaşın minimum finansal maliyetinin 500 mil-
yar dolar civarında olduğu ve 1 trilyon doları da 
aşabileceği beklenmektedir (Sun, 2012).

Suriye’nin birçok bölgesinin kurtarılması ve 
IŞİD’in birçok alanda yenilgiye uğraması sayesin-
de Suriye hükümeti yeniden yapılanma aşaması-
nın başladığını duyurmuştur. Çin ve Suriye’nin 
yanında yer alan, özellikle Suriye hükümetinin 
doğuya yönelme politikasını benimsemesinde 
önemli bir rol oynayan, diğer dost ülkeler bu ye-
niden yapılanma sürecine davet edilmektedir.

Suriye’nin, ülkenin toplam ihracatının %7’sin-
den fazlasını oluşturan Çin’e bağımlılığının bir 
sonucu olarak, Suriye ile Çin arasındaki ticaret 
başta sabit bir seviyede kaldı ama şimdi 1 milyar 
doları aşmıştır (Burton, Lyall & Pauley, 2021: 55-
75). Suriye pazarının geleceği parlak görünüyor, 
ancak kriz sonrası dönem için hâlâ daha fazla 
projeye ve yatırıma ihtiyacı var.  

Ülkenin tamamının yatırıma hazır hale gel-
mesini ve siyasi istikrarın sağlanmasını bekle-
mek yerine, Çinlilerin altyapıya, ticari işbirliği-
ne ve yeniden yapılanmaya yatırım yapmak için 
Suriye’ye girme zamanı gelmiştir. Suriye ekono-
misinin yaptırımlarla ciddi şekilde engellenen 
birkaç sektörü bulunmaktadır. Çin’in bu sektör-
lere, özellikle altyapı ve teknolojiye (en çok da 
iletişim ve finansal sistemlere) yaptığı yatırımın, 
ülke için kritik bir önemi olması beklenmektedir 
(Zreik, 2019).

Genel olarak Suriye, ideolojik farklılıkları ka-
bul ederek, krizden önce bile Çin’in kalkınma 
modelini taklit etmeye çalışmıştır. Savaştan son-
ra bu yaklaşımın yeniden benimsenmesi önemli 
bir gereklilik gibi görünmektedir. Suriye yöneti-
mi, Suriyeli mülteciler meselesinin dost olmayan 
ülkeler tarafından siyasi bir araç olarak kulla-
nıldığını düşünmektedir. Bu sorunun çözülmesi 
için, ülke içinde uzlaşmayı sağlamak ve mülteci-
ler eve dönmeden önce barınma ve altyapı gibi 
hayatta kalma ihtiyaçlarının yerine getirilmesini 
sağlamak gibi, alınması gereken önlemler var.

Terörden kaçan pek çok insan var, onların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasal düzenleme-
lerin güncellenmesi üzerine çalışılması gerek-
mektedir. Bu insanlar çok çeşitli biçimlerde gele-
cekler ve güvenlikle ilgili ya da siyasi sorunlarla 
karşı karşıya kalabilirler. Mültecilerin sığınma 
başvuruları, Suriye iç savaşının gidişatını etki-
lemeye çalışan ülkeler tarafından siyasi bir araç 

Krizin bir sonucu olarak Ortadoğu 
siyasi, ekonomik ve askeri olarak 
istikrarsız hale geldi. Bu şekilde terör 
örgütlerine ve ağlarına hak etmedikleri 
bir meşrutiyet sağlanmaktadır. Kuşak
ve Yol Girişimi’nin başarılı 
olabilmesi için terör örgütlerinin 
ortadan kaldırılması ve güvenliğin 
sağlanması gerekmektedir. 
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olarak kullanılmıştır. Güveni yeniden inşa etmek 
ve hassasiyetlerin ve bölünmelerin üstesinden 
gelmek ancak sığınılan ülkelerdeki mültecilerle, 
ihtiyaçları ve maruz kaldıkları haksızlıklar üze-
rine kurulan bir açık iletişim yoluyla gerçekleş-
tirilebilir.

Suriye, Çin modeli aracılığıyla insan serma-
yesini yeniden inşa etme konusunda Çin’in de-
neyimlerinden yararlanmak istemektedir. Çin’in 
düşünce kuruluşlarının, üniversitelerinin ve ile-
tişim araçlarının işlevleri gibi karar alma meka-
nizmalarının tecrübeleri kullanılabilir. Kurumlar 
arasındaki akademik iş birlikleri, daha müreffeh 
bir gelecek için çok faydalı olabilir. Birçok Suri-
yeli entelektüel, Arap halklarının en geniş kesi-
mine ulaşmak için Arapça yayın yapan, Konfüç-
yüs Enstitüleri ve Çin medyası aracılığıyla Çin 
kültürü hakkında daha derin bir bilgi edindi. 
Bu, Suriye’de Batı kültürünün yayılmasıyla reka-
bet etmenin bir yolu olabilir. Suriye hükümeti, 
Çin’in kültürel çeşitlilik ve bunun ortaya çıkar-
dığı sorunlarla başa çıkma deneyimini ve bu sü-
reçteki karar verme yöntemini takdir etmektedir 
(Al-Husseini, 2015).

Pekin’in çözmek için modern teknolojiyi 
kullandığı uluslararası terörizm, etnik kıyım ve 
mezhep çatışmaları gibi sorunların üstesinden 
gelmek ve onların uzun vadeli krizlere dönüş-
mesini engellemek için Çin modeli uygulanma-
lıdır. Bu yolda Çin hükümeti, terör saldırılarını 
gerçekleşmeden önlemek amacıyla kırsal alanlar-
da geri kalmış ve yoksul vatandaşlar için eğitim 
merkezleri de kurmuştur(Ghiselli & Alsudairi, 
2022). Ek olarak bu kişilere daha kolay iş bula-
bilmeleri için devletin resmi dili öğretilmeli ve 
yasaların halk arasında bilinirliği artırılmalıdır.

Yoksullukla mücadeleye yönelik oluşturulan 
ulusal bir strateji, Çin’in ülkenin doğu ve batı 
bölgeleri arasında köprü kurmayı amaçlayan 

büyük kalkınma stratejisinden de faydalanabilir 
(Meyssan, 2016). Ayrıca Çin’in ülkenin doğu-
sunu geliştirme konusundaki deneyiminden de 
yararlanılabilir. Çin, onlarca yıldır sürdürdüğü 
reform ve dışa açılma politikaları sayesinde aşı-
rı yoksulluğa son verdi. Çin Komünist Partisi, 
partinin 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar 
Çin’deki yoksulluğu ortadan kaldırmak için iddi-
alı bir plan hazırlamıştı.

Öneriler

Bir an önce Şam’da bir Çin kültür merkezi 
kurulmalı ve Çin’de Arap dili bölümünden 
mezun olanlar (değişim bursları yöntemiyle) 
yüksek öğrenimlerini tamamlamak ve Çin 
dilini öğretmek için Suriye’ye gönderilmelidir. 
Suriyeli öğrencilerin Çin’de eğitim görmeleri 
için lisans ve yüksek lisans burslarının 
yoğunlaştırılması, Çince eğitimi veren 
Suriye üniversitelerini desteklemek için 
Çin hükümetiyle birlikte çalışılması, Arap 
ve Çin milletleri arasındaki kültürel bağları 
geliştirmek için bazı Çin edebi eserlerini 
tercüme edilmesi ve bunlara ek olarak Çin ve 
Suriye üniversiteleri arasında kalıcı bir işbirliği 
mekanizmasının yanı sıra ilgili alanlarda 
faaliyet gösteren araştırma merkezleri arasında 
da sürekli işbirliğinin geliştirilmesi kuvvetli 
birer ihtiyaç haline gelmiştir.

Sonuç

Çin vatandaşları ve aydınları arasında 
Suriye’deki mevcut güvenlik durumu hakkında 
yanlış bir algı var. Zira orayı savaş, kargaşa 
ve gerilimle dolu bir bölge ve uzun vadeli ve 
karmaşık bir çatışmanın alanı olarak görmeye 
devam ediyorlar. Sonuç olarak, Çinli iş insanları 
ve şirketler Suriye’de iş yapmaktan çekiniyorlar. 
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Batı propagandası ve ABD yaptırımları, 
çatışma sonrası dönemde yabancı yatırımcıları 
Suriye’den uzak tutmada önemli bir rol 
oynamaktadır.

Hem Suriye hükümeti hem de uluslararası 
toplum, uzlaşmayı sağlamak ve bu kanlı 
çatışmayı sona erdirmek için uğraş vermelidir 
ve Çin, Suriye’deki tüm taraflarca tarafsız 
ve dostane bir devlet olarak kabul edildiği 
için burada bir rol oynamak istemektedir. 
Çin, Suriye’deki tüm taraflar (halk-hükümet-
muhalefet) tarafından kabul ediliyor ve bu Çin 
diplomasisi için önemli bir öge.

Ekonomik işbirliği ve yeniden yapılanma 
için siyasal istikrarın ve güvenliğin gerekli 
olduğu doğrudur ama bu ekonomik işbirliğini 
ve yeniden yapılanmaya dahil olmayı zora 
sokacak problemlere karşı çözüm arayışını 
durdurmamalıdır. Suriyeli ve Çinli iş insanları 
arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve ilerletmek, 
yeniden yapılanmayla ilgili finansman gibi 
meselelerin çözümü adına önemli bir adımdır.

Bu doğrultuda bu iki ulus, İran’ın ulaşım 
ve enerji altyapısını Çin’in Irak ve Suriye’deki 
yatırımlarıyla bağlayacak, anlamlı bir 
ekonomik ittifak oluşturmak için birlikte 
çalışmalıdır. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 
Suriye’yi bir gaz koridoruna ve Doğu ile Batı’yı 
birbirine bağlayan bir serbest ticaret bölgesine 
dönüştürme stratejisini ortaya koymuştur. 
Çin’in, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
olarak değerlendirdiği bu strateji, beş denizi 
bağlayacak bir hat oluşturulması politikasına 
dayanmaktadır.Bu strateji, 2013 yılında Çin 
Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önerilen 
Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumludur. 

Suriye’deki bankacılık sisteminin de 
iyileştirilmesi gerekmektedir ve bunu yapmak 
için Suriye, ABD dolarına alternatif ödeme 
yöntemlerini araştırırken aynı zamanda 
Çin’in finans ve yatırım alanlarındaki 

deneyimine dayanmaktadır. İki ülkenin ticaret, 
sanayi ve tarım odaları arasındaki bağların 
güçlendirilmesi ve ortak ticaret, sanayi, tarım 
odalarının kurulması faydalı olacaktır.

Çin’in Suriye’deki çatışmaya ilişkin 
tutumunun iki unsura dayandığı sonucuna 
varılabilir: Suriye’nin İpek Yolu üzerindeki 
jeostratejik konumu ve antik dünyanın 
kıtaları ortasındaki coğrafi konumu. Çin 
açısından bakıldığında Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra oluşan dünya düzeni 
ortadan kalkmaktadır ve ABD yavaş yavaş tek 
küresel güç olma konumunu kaybetmektedir. 
Dolayısıyla Çin, oluşmakta olan yeni dünya 
düzeninde önemli bir konuma sahip olacak. 
Genişleyen ekonomik ve askeri gücüyle Pekin, 
küresel diplomasi ve siyasette rol oynamak 
istemektedir.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve 
yirminci yüzyılın başlarında Çin, Soğuk Savaş 
döneminde ABD önderliğinde kendisine 
uygulanan yaptırımlardan ve dış müdahaleden 
zarar görmüştü. Bu yüzden Çin’in ülkelerin iç 
işlerine herhangi bir müdahaleye karşı çıkması, 
dış politikasının bir belirleyicisi olmuştu ve 
hala da bu özelliğini korumaktadır.
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BU SU **

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ (KYG) ÇİN’İN 
fikriydi, ancak yarattığı fırsatlar dünyaya mâl oldu. 
Son dokuz yılda, KYG bir kavramdan somut eylem-
lere, vizyondan gerçeğe dönüşerek dünya çapındaki 
ülkelere muazzam fırsatlar ve faydalar getirdi. CO-
VID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna krizi nedeniy-
le dünyamız bir türbülans ve dönüşüm dönemine 
girdi ancak KYG işbirliği durmadı ve dikkate değer 
ölçüde, değişime ayak uydurma gücü ve canlılık 
göstererek ilerlemeye devam etti.

Giderek daha karmaşık bir uluslararası ortam-
la karşı karşıya kalan Çin, reform yapmaya ve dış 
dünyaya kapıyı açmaya devam mı edecek veya ka-
patacak mı? Trinity Koleji’nde Küresel Kentsel Ça-
lışmalar ve Sosyoloji alanında Seçkin Profesör ve 
Çin’deki Fudan Üniversitesi’nde misafir profesör 
olan Prof. Chen Xiangming, bu soruyu Çığır Açan 
Bölgeselleşme Olarak Kuşak ve Yol Girişimi başlıklı 
son monografisinde yanıtladı. Prof. Chen, bu kitap-
ta, tekil bir inisiyatiften dünya çapında sinerji yara-
tan bir girişime evrildiğine dikkat çektiği KYG’nin, 

bölgesel bir odakla, küresel ve bölgesel bağlantısal-
lığa nasıl katkı yaptığını örneklerle açıklamaktadır.

Genel olarak, bu kitap üç ana soruyu yanıtla-
maktadır: KYG, çığır açan bölgeselleşmeye doğru 
nasıl ilerliyor? KYG tarafından desteklenen yeni 
bölgeselleşme küreselleşmeyi nasıl etkileyecek? 
KYG sürdürülebilir kamu yararı sağlayabilir mi?

KYG, Çığır Açan Bölgeselleşmeye Doğru 
Nasıl İlerliyor? 

Prof. Chen, KYG’nin, koridorların bölgeselleştiril-
mesine odaklanan sinerjik bir güç olduğunu belir-
terek yeni bir bakış açısı getirmektedir. 

Birincisi, bölgeselleşmenin özü, koridor bölgesel-
leşmesinde yatmaktadır. Erken aşamada, koridorlar 
küçüktü ve net sınırları yoktu. Esas olarak piyasa yo-
luyla doğal olarak oluştular. Bu nedenle Avrupa’daki 
“Mavi Muz” gibi öncelikle gelişmiş ülkelerin şehir-
lerinde yoğunlaşmışlardır. (s. 20) Buna karşın, KYG, 
geniş kapsamı ve Avrasya genelinde kara ve deniz 
yollarıyla bağlantılar kurma yönelimiyle, koridorun 
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daha geniş bir alana yayılmasını teşvik etmekte, bu 
da küresel dünyada dengesiz kalkınmaya çare ol-
maktadır. 

İkincisi, KYG, Çin’in iç ekonomik dönüşümü-
nün yerel dinamikleri tarafından yönlendirilmek-
tedir. Çin, son kırk yılda iki çok farklı bölgesel 
hamle yaptı. İlki 1980’lerde Çin’in ekonomik oda-
ğının, doğu kıyısına ve Doğu Asya’ya kaymasıy-
la gerçekleşti. İhracata yönelik sanayi politikası, 
bölgesel üretim merkezlerinin oluşmasına ve te-
darik zinciri entegrasyonunun tamamlanmasına 
yol açtı. Sonuç, Çin’in büyük miktarda yabancı 
yatırım çekmesi ve böylece uluslararası ticarette 
payını önemli ölçüde artırması oldu. İkinci ham-
le, Çin ekonomisinin batı bölgesine ve Avrasya 
kıtasına odaklanmaya başladığı 21. yy.’da başladı. 
Bu aynı zamanda altyapı odaklı bir politikaydı ve 
“Batıya yönelme” ve “Küreselliğe yönelme” politi-
kalarına geçişin doruk noktasıydı. (s. 26) Özünde 
bu, “dengesiz kalkınma”nın değişimi konusunda 
ilk bölgesel katkıydı.

Üçüncüsü, KYG yeni bölgeselleşmeyi tüm dün-
yaya yaymaktadır. İki bölgesel hamlenin ardından 
güçlü iç ekonomik omurgasını ve dışarıdaki sınır 
ötesi bağlantılarını pekiştiren Çin’in bu değerli 
deneyimini dünya geneline aktarmanın zamanı 
gelmiştir. Çin’in ustalığı, kü reselleşme, kentleş-
me ve kalkınma sü reçlerinin yerlerini bir bü tü n 
olarak belirlemesinde yatıyor. Yani, büyük ölçekli 
altyapı atılımlarına dayalı olarak, Çin’in kentleş-
mesini, sanayileşmesini ve ulaşım alanındaki iler-
lemesini hızlandırarak, küresel kentsel hiyerarşiyi 
yenilemek ve küresel düzeyde sürdürülebilir kal-
kınma için yeni bir itici güç sağlamak amacıyla 
yeni kentsel merkezler oluşturulacaktır.

KYG’nin Cesaretlendirdiği Yeni Bölgeselleşme, 
Küreselleşmeyi Nasıl Etkileyecek?

Prof. Chen, “KYG’nin bölgeselleştirici dinamikle-
ri, küreselleşmeyi, kentleşmeyi ve kalkınmayı eş 
zamanlı ve ilişkisel olarak yeniden şekillendirmek-
tedir” demektedir (s. 80).

Çin, eski İpek Yolu’na kadar uzanan küresel-

leşme geçmişinde daha önceki liderlerden biriydi. 
Batılıların 15. yüzyıldaki büyük keşifleri bile Zheng 
He’nin seferlerinden sonraydı. Ancak Çin, son 20 
yıl hariç, takip eden yüzyıllarda küreselleşmenin 
hızlı gelişiminin gerisinde kaldı. Çin’in küreselleş-
me sürecine en iyi örnek olarak 13 hanedanın eski 
başkenti Xian verilebilir. İpek Yolu’nun başlangıç 
noktalarından biri olan Xian, Çin Demiryolu Eks-
presi’nin bu şehre yeni bir hayat ve Avrasya’nın böl-
gesel entegrasyonu için yeni bir itici güç getirdiği 
tarihe kadar Çin tarihinin görkemli günlerine de, 
küçük düştüğü zamanlara da tanık olmuştur. Çin 
Demiryolu Ekspresi’nin gelişi kesinlikle tersine kü-
reselleşme sürecini kısıtlayacak ve küreselleşmenin 
sürdürülebilirliğini artıracaktır.

Bunlara ek olarak, KYG Çin’in dış ülkelerde 
yaptığı altyapı faaliyetleri yoluyla küresel kent-
leşme sürecini hızlandırmaktadır. Ulaşım ağları 
ile kentsel gelişmeyi entegre etme yöntemi, 18. 
yy.’da İngiltere’de başlatıldı ancak kapitalist devlet 
kaçınılmaz olarak yoksul bölgeleri altyapı siste-
minden dışladı. (s. 46) Şimdiye kadar dünyadaki 
birçok ülke ve bölge, altyapı inşasındaki eksiklik 
nedeniyle küresel pazarda etkin bir şekilde yer 
alamadı.

Bugün, dünyanın en büyük altyapı üreticisi ola-
rak Çin, benzeri görülmemiş bir ölçekte ve eşsiz bir 
hızda kentleşmeye öncülük ediyor ve küresel toplu-
ma ve ekonomiye olumlu katkıda bulunuyor. Çin’in 
denizaşırı şehirlerdeki altyapı inşası uygulamaları, 
esas olarak özel ekonomik bölgeler ve ulaşım kori-
dorlarının birleşimini yansıtmaktadır. Örneğin La-
os’ta büyük miktarda yabancı yatırım çeken Boten 
Özel Ekonomik Bölgesi kurulmuştur. Temel geçiş 
yollarını birbirine bağlayan Çin-Laos Demiryolu da 
açılmıştır. Kentsel gelişmeyi altyapı inşası yoluyla 
çekme yaklaşımı, Laos’taki çok sayıda şehrin, Gü-
neydoğu Asya anakarasının sınır ötesi koridorların-
da düğüm noktaları haline gelmesi için yeni fırsatlar 
yarattı.

Son olarak, KYG, Çin’in sanayileşme deneyimine 
dayanarak, gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir 
kalkınmaya dönük uygulanabilir çözümler sunuyor. 
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Dünya sürdürülebilir kalkınmayı ararken Çin, 
KYG’yi BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi ile uyumlu hale getirmek için çok 
çalışmaktadır. Çin’in kalkınma deneyimi, özellikle 
endüstriyel sürdürülebilirliği keşfetmesiyle , dünya 
üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. 1979 gibi 
erken bir tarihte, Çin’in Shenzhen’deki Shekou Sanayi 
Bölgesi’ndeki cesur inovasyonu, “liman-park-şehir” 
(PPC) modeli sayesinde sürdürülebilir endüstriyel 
kalkınmayı sağlamıştır. Cibuti de, PPC modelini 
tanıyan ilk şehir olmaktan yararlandı. Model, 
Cibuti’nin limanlarının işlevselliğini geliştirerek, bir 
ulaşım ve lojistik merkezi olarak benzersiz rolüne 
önem vererek, Cibuti’yi sürdürülebilir bir kentsel-
sanayi kompleksi haline getirmiştir. Bu benzersiz 
sanayileşme deneyimi, tedarik zincirlerinin mekânsal 
bileşimini en iyi hale getirilmesini  ve gelişmekte olan 
ülkelere kentleşme ve küresel kalkınma sürecinin 
parçası olmaları için yeni fırsatlar sağlamıştır.

KYG Sürdürülebilir Kamu Yararı 
Sağlayabilir mi?

Bu, gelecekteki gerçeklik açısından karşı karşıya 
olduğumuz bir sorudur. Aslında, son dokuz yılda, 
KYG sadece bir girişimden öte, birçok ülkeye kamu 
yararı sağlayan kolektif bir güce dönüştü. Ancak aynı 
zamanda, Prof. Chen, KYG’nin hem bölgesel hem de 
küresel olarak sürdürülebilir tedarik yeteneklerinin 
gözardı edilmemesi konusunda uyarıyor. (s. 82) 
Buarada, KYG’nin küresel düzeyde kamu yararı 
sağlama yolunda yetersiz tedarik riskiyle karşı 
karşıya kalması kastedilmektedir.

Bölgesel bir perspektiften bakıldığında KYG tara-
fından oluşturulan bölgesel koridorların gerçek bağ-
lantısallık etkisi, çeşitli bölgelerden etkilenir ve yerel 
alanlarla sınırlı kalabilir. Küresel bir perspektiften ba-
kıldığında, KYG ayrıca büyük ölçekli altyapı inşasının 
ekolojik ve ekonomik yükü gibi uzun vadeli potansiyel 
riskler ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Ayrı-
ca, günümüzde salgının etkisi ve Rusya ile Ukrayna 
arasındaki çatışma nedeniyle küresel ekonomi zayıf 
durumdadır. Bu sorunlara rağmen, sonuç olarak Çin, 
ekonomik yapısını yeniden düzenlemiştir ve “İkili 
Dolaşım”ı uygulamıştır. Ancak, yerel ekonominin ve 

toplumun uzun vadeli istikrarını sağlayamazsa, KYG 
Çin’in kendi ulusal gücü üzerinde bir limit aşımına 
neden olabilir.

KYG dışında, COVID-19 aşıları da dünyada küre-
sel kamu malı olarak kabul edilmiştir. Aralık 2021’e 
kadar Çin, 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 
yaklaşık 2 milyar doz COVID-19 aşısı teslim ederek 
en önde gelen yabancı aşı sağlayıcısı haline gelmiştir. 
Aynı zamanda Çin, 16 ülke ile ortak araştırma, geliş-
tirme ve aşı üretimi yürütüyor ve 30 ülke ile Kuşak 
ve Yol Aşı Ortaklığı Girişimi’ni geliştirmek için çalışı-
yor. Şu anda, COVID-19 durumu hâlâ nazik bir sorun 
olmayı sürdürmektedir. Sorumlu bir ülke olarak Çin, 
gelişmekte olan ülkelere yaptığı kamu malları yardı-
mını artırmaya devam edecek ve KYG’yi küresel kamu 
malları ve işbirliği için popüler bir platform haline ge-
tirmek için çaba gösterecektir. 2023 yılı KYG’nin 10. 
yıldönümünü kutlarken, onun çalkantılı bir dünyaya 
daha fazla istikrar ve güven katması bekleniyor.

Genel olarak, KYG’yi önceki koridorları böl-
geselleşme düzeyine yükselten, Girişim güzergâhı 
boyunca uzak bölgeleri de kapsayacak şekilde geliş-
mekte olan ülkelerin ve ortak kalkınmasını sağlayan 
ve “küreselleşme, kentleşme ve kalkınma” çerçevesi-
nin bel kemiği haline gelen bir yapı olarak ele alan 
bu kitapta, KYG’yi incelemek için yeni bir bakış açısı 
ve çerçeve sunulmaktadır. Bu kitap, yerli ve yaban-
cı bilim insanlarının, KYG’nin içsel reformunun ve 
dışa doğru gelişiminin evrimini ve sonuçlarını daha 
iyi anlamaları için çok yararlıdır.

Elbette bu kitapta bazı eksiklikler de var. Her 
şeyden önce, bu kitapta altı çizilmekte olan bölge-
sel işbirliği modeli “Beş Yönlü Yaklaşım”a (politika 
koordinasyonu, altyapı ve tesislerin bağlanabilirliği, 
engelsiz ticaret, finansal entegrasyon ve halklar arası 
daha yakın bağlar) dayanmaktadır. Bununla birlik-
te, bu kitaptaki ilgili tartışma, halklar arası bağlar 
konusunda eksiktir. Güzergahlar boyunca ülkeler 
arasındaki halklar arası bağlar ve kültürel alışveriş-
ler konusu eklenirse, bu kitabın KYG hakkındaki 
politika önerileri daha eksiksiz ve zengin olacaktır. 
Ayrıca, kitabın son bölümünde KYG ve kamu yararı 
ile ilgili tartışmanın da daha fazla ayrıntılandırılma-
sı gerekmektedir.
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Derneği (AFSAD) üyesi olan Ekinci, yönetim ve danışma kurullarında görev aldı. GAP Güneydoğu Anadolu’da 
İnanç ve İnanışlar Projesi gibi AFSAD’ın düzenlediği birçok projede yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok sergi 

ve yarışmada fotoğrafları sergilendi.

Atıf: [A. Kadir Ekinci fotoğrafı]. (2022). Sessiz Işık. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 93.

Sessiz Işık
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* Muharrem Pire, İsimsiz, Tuval Üzeri Yağlıboya, 40x59, 2020

MUHARREM PİRE

1944 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen Muharrem Pire, Kepirtepe İlköğretmen Okulu’nda Selahattin Hüsnü 
Taran’ın, İstanbul Çapa Öğretmen Okulu resim seminerlerinde ise İlhami Demirci’nin öğrencisi olmuştur. 1966 yılında 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitiren sanatçı, beş yıl öğretmen okullarında resim öğretmeni olarak 
çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılarak çalışmalarını serbest sanatçı olarak sürdürmüştür. Duvar dekoru, reklam 
tasarımı, tiyatro dekoratörlüğü gibi farklı alanlarda da çalışan ressam, ilk kişisel sergisini 1985 yılında Ankara’da 
açmıştır. Bu tarihten itibaren İstanbul ve Ankara’da toplam 26 kişisel sergi açan Muharrem Pire, çok sayıda karma 
sergiye de katılmıştır. 1983 yılında Meteksan Desen Yarışması’nda ödül alan sanatçı, 1987 TBMM Milli Güvenlik ve 
Barış Yarışması’nda mansiyon, 48. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde de başarı ödülü almıştır. 1995 yılında sanatçının 
eserleri The Pollock-Krasner Foundation Inc. tarafından ödüllendirilmiştir ve Pollock-Krasner 10. Yıl Kataloğu’nda yer 

almıştır. Muharrem Pire resim çalışmalarını Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.  

RESiM

Atıf: : [Muharrem Pire tablosu]. (2022). Mavi Vatan. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 94.

Tümamiral Soner Polat Anısına "Mavi Vatan" Sergisinden*
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LUO JİE

KARiKATÜR

Luo Jie, 1991 yılında Sichuan Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Eserleri Şanghay Yuangong Sanat 
Müzesi ve Nanjing Qinghe Sanat Müzesi’nde sergilendi. Luo Jie, bugün Çin’deki en seçkin Çin çağdaş sanatçıların-
dan biridir. İkonik eseri olan “İp Adam”da olduğu gibi eserlerinin çoğunluğu modern metropol yaşamına karışan 
bir tür duygusal nostaljiyi ifade ediyor. Eserlerinde kullandığı çizgi ve motifler, genellikle ne başı ne de sonu olan, 

hayattaki karmaşık duygu ve deneyimleri yansıtıyor.

Atıf: [Luo Jie karikatürü]. (2022). Silahların kültürü. BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 4(1), 95.

Silahların Kültürü




