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ÖZ

Kuşak-Yol Girişimi (KYG), Çin’i kara ve deniz üzerinden Avrupa, Asya ve Afrika gibi dünyanın 
diğer bölgelerine bağlayan küresel bir projedir. Aslında, Çin’in bu projeyi başlatma hedefi ticaret 
bağlantılarını dünyanın geri kalanına ulaştırmak ve küresel denklemde ortak bir zemin bulmaktır. 
KYG, ABD hegemonyasına karşı ciddi zorluklar yaratan, Çin’in yükselen gücünün emarelerinden 
biridir. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle yalnızca Çin’in bölgedeki ve uluslararası alandaki 
etkisinin ve gücünün artması değil; aynı zamanda, Asya’nın ekonomik kalkınmasına yol açması 
ve onun dünya çapındaki siyasi ve ekonomik gücünü arttırması beklenmektedir. Bu çerçevede, 
makalenin temel soruları şunlardır: Bu projenin dikkat çeken özellikleri nelerdir? ABD tarafından 
yaratılan temel zorluklar nelerdir? Elde edilen bulgulara dayanarak yazarlar, Asya’da bölgesel bir 
hegemon ve sonrasında küresel düzeyde bir hegemon olmak için KYG’nin Çin’e altın bir fırsat 
sunacağını ileri sürmektedirler. Tüm bunlar olurken ABD, KYG’ye karşı ekonomik, siyasi ve mali 
engeller koyarak Çin’in bir hegemon olmasını önlemek için sert önlemlere başvurmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ABD; Çin; ekonomik kazanımlar; Kuşak-Yol Girişimi; uluslararası işbirliği

ÇİN, KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ’Nİ (KYG) 
2013 yılında resmen kamuoyuna duyurdu. Bu, 
Çin’i kara ve deniz üzerinden Avrupa, Asya ve 
Afrika gibi dünyanın diğer bölgelerine bağla-
yan bir projedir. Esasen, Çin’in böyle bir pro-
je oluşturmadaki hedefi, ticaret bağlantılarını 
dünyanın geri kalanına ulaştırmak ve küresel 
denklemde ortak bir zemin bulmaktır. Genel 
anlamda bu, yeni hegemonyaya ve Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) ile yakın rekabete 
doğru giden bir harekettir. Ortadoğu Bölge-
si’nin projenin ağırlık merkezinde olması sebe-
biyle, KYG’nin İran üzerinden Çin’i Avrupa’ya 
bağlaması beklenmektedir.

Çin, Bir Kuşak-Bir Yol projesini yüz yıllık 
bir proje olarak dünya kamuoyuna duyurmuş-
tur. Bu projenin ana amacının ekonomik neden-
ler olduğu görülmektedir ve Çin, Yeni İpek Yolu 
projesiyle bölge ekonomisini bir şekilde kontrol 
etmeyi hedeflemektedir. Ekonomik nüfuzun dı-
şında, bölge ülkelerinin çoğu siyasi ve kültürel 
açıdan da Çin’e yönelmiş durumdadır ve her 
biri bu ülkenin potansiyel bir ortağı olabilecek-

tir. Çin yıllardır dünyanın ekonomik haritasın-
da bir değişim yaratma arayışındadır. Eski İpek 
Yolu’nu modern bir ulaşım, ticaret ve ekonomi 
koridoruna dönüştüren KYG, Şanghay’dan Ber-
lin’e uzanmaktadır. Proje, dünya tarihindeki en 
geniş ekonomik kalkınma projesidir ki kuşkusuz 
Çin’in rakiplerinin daha fazla dikkatini çekmek-
tedir. Bu noktada, Avrupalılar Japonya ile, Ku-
şak-Yol stratejisine karşı işbirliği ve uyum sağla-
mak üzere bir altyapı anlaşması imzalamışlardır. 
Bu anlaşma, Çin’in Yeni İpek Yolu’na ilişkin 
uluslararası kaygıları gidermek üzere geçtiğimiz 
yıl Avrupa Birliği tarafından başlatılan “Asya’yı 
bağlama” stratejisinin bir parçası olarak ortaya 
konulmuştur (Emmott, 2019).

Proje, eski İpek Yolu’nun modern ve geliş-
miş bir tasarımı olarak düşünülmüştür. KYG, 
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağ-
layan, Çin’in yükselen gücünün emarelerinden 
biridir. Yeni İpek Yolu, 71 ülkenin ekonomik 
altyapısına (Belt and Road Initiative, 2020) ve 
“İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21. Yüzyıl De-
niz İpek Yolu” olmak üzere iki ticaret güzergahı-
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nın kalkınmasına yönelik bir yatırım projesidir 
ve hala gelişmekte ve de genişlemektedir. Proje, 
Çin’in dünya ticaret ve ekonomi dengesindeki 
konumunu iyileştirmesini ve mallarını karayolu 
ve denizyoluyla tüm bu üç kıta ülkelerine (Asya, 
Avrupa ve Afrika) ulaştırmasını sağlayacak Çin 
merkezli bir uluslararası ulaşım ağı yaratmayı 
hedeflemektedir. Bir kara projesi olan “ekono-
mik kuşak”, Orta Asya ve Ortadoğu üzerinden 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, İran, Tür-
kiye, Ukrayna, Polonya, Belçika, Fransa ve son 
olarak İtalya ile Çin’i Doğu ve Batı Avrupa’ya 
bağlamaktadır (Countries of the Belt and Road 
Initiative (BRI), 2020). 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu ise Çin’i deniz yoluyla Güneydoğu Asya ve 
Afrika’ya ve hatta Kuzey Akdeniz’de Yunanistan 
ve İtalya gibi ülkelerle Avrupa’ya bağlar. Viet-
nam, Malezya, Endonezya, Sri Lanka, Pakistan 
ve Kenya da bu yola dahildir. 

Bu projenin başlatılmasıyla yalnızca Çin’in 
bölgedeki ve uluslararası alandaki etkisinin ve 
gücünün artması değil; aynı zamanda, Asya’nın 
ekonomik kalkınmasına yol açması ve onun 
dünya çapındaki siyasi ve ekonomik gücünü art-
tırması beklenmektedir. Fakat bu noktada bazı 
önemli sorular sorulabilir: Bu projenin dikkat 
çeken özellikleri nelerdir? ABD tarafından yara-
tılan temel zorluklar nelerdir?

Öne Çıkan Tasarım Özellikleri

Küresel bir kalkınma stratejisi haberleşme ve 
ulaşım bağlantılarına dayanır ve ticari işbirliği-
ni kuvvetlendirir. Bu planın tam kapsamlı bir 
şekilde uygulanması dünyanın ticari faaliyetleri-
nin yapısını değiştirecektir.  Bu nedenle de plan, 
yüzyılın projesi olarak anılmaktadır. Bu proje, 
dünya nüfusunun %62.3’üne, dünya enerji kay-
naklarının dörtte üçüne (Bruni, 2019: 5) ve gayri-
safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %30’una (Shepard, 
2020) karşılık gelmektedir. Şu ana kadar, 126 ülke 
ve 29 uluslararası örgüt bu plan doğrultusunda 
Çin ile 173 işbirliği anlaşması imzalamıştır (Xin-
hua, 2019). Toplam yatırımlara ilişkin tahminler 
farklılık gösterse de 2027 yılı için bu planda öngö-
rülen projelerin toplam değeri 1.2-1.3 trilyondur 
(Chatzky & McBride, 2020). Çin Kalkınma Ban-
kası, 60 ülkede 900’den fazla proje için 900 milyar 
dolar ayırmıştır (Cai, 2017). 

KYG'nin Siyasi Hedefleri

Bu bir kazan-kazan projesidir, Çin ve güzer-
gahdaki ülkeler dahil tüm taraflar bundan ya-
rarlanacaktır; aynı zamanda ülkelerin Çin’e 
olan bağımlılığı da artacaktır. Çin’in diplomatik 
manevrasını geliştirecek olan bu proje, onun 
yükselen gücünün emarelerinden birini oluş-
turmaktadır. Bu açık bir şekilde, Çin’in uluslara-
rası gücünü ve dünyadaki özellikle de Asya’daki 
siyasi etkisini arttıracaktır. Bu projenin uygu-
lanmasının olumlu ekonomik etkileri dikkate 
alındığında, plan Asya’nın ekonomik ve siyasi 
geleceğini değiştirecektir. Çin’in askeri gücüyle 
birlikte proje, Doğu Asya’da Çin hegemonyasını 
beraberinde getirebilir ve nihayetinde kıyıları 
ve Avrasya ticaret yollarını aşarak Çin’in dünya 
ekonomisindeki temel güçlerden biri olmasına 

Çin’in Xi’an kentinden ayrılan yük treni, İtalya’nın Milan 
kentine doğru yol alıyor.(Yuan Jingzhi/Xinhua)

Assado l l ah  A tha r i  -  Ehsan  E j a z i  -  Ç in -ABD Rekabe t i  Gö lges i nde  Kuşak  ve  Yo l  G i r i ş im i
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yol açabilir. Dahası, KYG kara güzergahında yer 
alan ülkeler arasında Çin’in yumuşak gücünü de 
önemli ölçüde arttıracaktır (Voon & Xu, 2020: 
122). Yine de, Çin’in ABD’ye benzer şekilde bir 
yumuşak güç kullanıp kullanmayacağı belir-
sizdir (Beeson, 2018: 250). Proje, çok kutuplu 
dünyaya doğru giden eğilimleri, ekonominin kü-
reselleşmesini, kültürel çeşitliliği, bilgi teknoloji-
sinin genişleyen kullanımını güçlendiren ve açık 
bölgesel işbirliği çerçevesinde küresel serbest bir 
rejimin kuvvetlenmesini sağlayan bir girişimdir.

KYG'nin Ekonomik Hedefleri

Proje, ekonomik işbirliği için mühim bir plat-
formdur. Kimileri bu projeyi, dünyanın ekonomik 
düzenini yeniden şekillendirmeye ve ülkelerle şir-
ketleri Çin’in ekonomik yörüngesine yerleştirme-
ye çalışan küreselleşmenin Çin modeliyle uyum-
lu bir kalkınma olarak görmektedir. Kimileriyse 
bunu, Çin’in en büyük Marshall Planı ve yüzyılın 
ekonomik güzergahı olarak değerlendirmektedir 
(Boucher, 2019). Bu, bir ülke tarafından gerçek-
leştirilen en büyük yatırım projesidir (900 milyar 
dolar). KYG’nin en temel ekonomik hedefi, Çin 
menşeli malların en kısa sürede ve en az fiyatla 
dünyanın birçok ülkesine ulaştırılmasıdır ki bu 
trafiği arttırmakta, turizmi geliştirmekte ve yatı-
rım altyapısını genişletmektedir.

Proje, dünyanın ekonomik yapısını değişti-
rirken dünyadaki ticaretin hacmini ve değerini 
arttırmaktadır. Bu, Çinli üreticiler için geniş bir 
pazar sunmakta ve büyük bir ekonomi olan Çin’in 
gücüne katkıda bulunmaktadır. KYG, Asya ülke-
lerinin ekonomisine olumlu bir etkide bulunacak 
ve güçlü bir Asya’nın ortaya çıkmasına imkan ve-
recektir. Hiç şüphesiz, Çin’den Avrupa, Asya ve 
Afrika’ya ve buralardan da Çin’e olan haberleşme 
akışını ve malların taşınmasını da kolaylaştır-
makta, taşımacılık alanında rekabet yaratmakta-
dır. 2017 yılında, 5,000’den fazla kargo taşınmış ve 
Çin’in 33 şehri ile 12 Avrupa ülkesinin 33 şehri 
karşılıklı olarak birbirine bağlanmıştır (Ohashi, 
2018: 91). 

Çin, ülkedeki daha fakir alanları dış pazar-
lar ile bağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, dış 
pazarlar ile bağlanan Sinciang ve Hunan bölgeleri 
Çin’in bu projeyi uygulamasının önemli gerekçe-
lerinden birini oluşturmaktadır. Çinli stratejistler, 
ABD’nin Güneydoğu Asya’ya etkisini yayması 
gibi Çin’in de etkisini arttırmayı ve Güney Kore, 
Japonya, Singapur, Tayland ve Filipinler gibi ül-
kelerle ittifaklar kurarak ABD ile rekabet etmeyi 
istemektedirler. Çinli kuruluşların mali, yapısal ve 
operasyonel katkısı olan 46 Sahra Altı Afrika li-
manı tespit edilmiştir (Devermont, 2019). Ancak 
Çinli uzmanlar, bu limanların Amerikalı benzer-
lerinden esas olarak farklı olduğuna inanmakta-
dırlar. Çünkü onlar, ABD’nin hegemonik politik-
larına karşı savunma için geliştirilmiştir.

KYG’nin Avantajları

KYG, güzergah boyunca yer alan ülkelerin altya-
pısını geliştirecek, daha fazla yatırım yapacak ve 

KYG, Asya ülkelerinin ekonomisine 
olumlu bir etkide bulunacak ve 
güçlü bir Asya’nın ortaya çıkmasına 
imkan verecektir.

"İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve "21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu” (CGTN, 2019) 
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ekonomilerini modernize edecektir. KYG, Yol’da 
yer alan ülkelerin ticari ilişkilerini Asya, Avrupa 
ve Afrika’ya yaymaları için yeni bir fırsattır. Çin 
ile Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere bu üç kı-
tada yer alan ülkeleri doğrudan bağlayan demir 
yolları, karayolları, boru hatları, enerji santral-
leri, deniz limanları, havalimanları, haberleşme 
ağları, dijital ağlar ve nakliye rotaları inşa edi-
liyor (Dezenski, 2020). Gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki altyapı açığını kapatma-
nın bir yolu, onların ekonomik olarak büyümesi 
ve uluslararası ticareti ilerletmesi için yardım 
etmektir. Ülkeler ve hükümetlerle yapılan ikili 
görüşmelerin yanı sıra, Çin aynı zamanda bağ-
larını güçlendirdiği 16 Orta ve Doğu Avrupa 
(Central and Eastern Europe-CEE) devletlerini 
(Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırva-
tistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Lit-
vanya, Makedonya, Karadağ, Polonya, Roman-
ya, Sırbistan, Slovakya ve Slovenya) temsil eden 
“Çin ve Doğu Avrupa (1+16)” gibi uluslararası 
ve bölgesel örgütlerle bölgesel ya da uluslarara-
sı diyaloğa da sahiptir (Kavalski, 2019). Afrika, 
Çin ürünleri için büyük bir pazar ve önemli bir 
ekonomik güç ve ihracatçı olarak Çin’in gücünü 
ekleyebilir. Bu projenin uygulanmasının ekono-
mik faydaları güzergah boyunca yer alan ülkele-
rin daha iyi siyasi ilişkiler kurmasını, birbirleri-

nin ticaretinden faydalanmasını ve altyapılarını 
geliştirmesini sağlayacaktır. Ayrıca, Afrika ülke-
lerindeki insanlar arasındaki bağlantıları ve et-
kileşimleri arttırmaktadır ve böylece kültürlerin 
değişimi daha kolay hale gelmektedir. Bu bakış 
açısıyla, coğrafik olarak Tunus’tan Güney Afri-
ka’ya uzanan Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki 39 Af-
rika ülkesini dikkatle değerlendirmektedir. Buna 
rağmen, Çin şu anda yalnızca üç ülkenin kredi 
sağlayıcısı olmuştur: Kongo-Brazavil, Cibuti ve 
Zambiya (Risberg, 2019: 44).

KYG’nin Önündeki Engeller

KYG muhalifleri, özellikle de ABD, bu projeye 
Çin’e borçlanan ülkelerin çoğunun bu borçlarını 
geri ödeyemeyeceği sömürgeci bir düzen olarak 
bakmaktadır. Kuşak-Yol güzergahında yer alan 
ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar 
(Çin’in Hindistan ile olan anlaşmazlığı ya da 
Hindistan-Pakistan arasındaki anlaşmazlıklar, 
etnik, dinsel ve sınır anlaşmazlıkları, dinamik 
ve tamamlayıcı bir ekonominin eksikliği gibi) 
bu projenin önündeki engellerdir. Dahası, Yeni 
Delhi KYG’nin Hindistan’ın bağımsızlığına ve 
bölgesel bütünlüğüne zarar vereceğini iddia et-
miştir (Chakma , 2019: 184). Bölgeler üstü çatış-
malar, özellikle de Hindistan, Rusya ve ABD ile 
Çin arasındaki uzun zamandır devam eden reka-
bet ve onların Çin’in diğer bölgelere olan etkisinin 
yayılmasına yönelik muhalefeti ile Çin’in ekono-
mik, siyasi, stratejik ve jeopolitik hegemonyasını 
önlemeleri bu planın önündeki diğer engellerdir. 
ABD, Çin’i kendi jeopolitik etkisini yaymak ve 
ABD üzerinde rekabet avantajı kazanmak için ge-
lişmekte olan ülkelerde altyapı projelerine milyar-
lık yatırımlar yapmakla suçlamaktadır.

Neredeyse tüm Amerikan siyasileri, Çin’in 
yapı malzemelerindeki, mühendislik hizmetle-
rindeki ve belki de işgücündeki kapasite fazla-

Çinli girişimciler, Zambia’da kurulacak olan Jiangxi Çok 
Tesisli Ekonomik Bölgesi’nin temel atma törenindeler. 
(Wang Chao/ Xinhua, 2018)

Assado l l ah  A tha r i  -  Ehsan  E j a z i  -  Ç in -ABD Rekabe t i  Gö lges i nde  Kuşak  ve  Yo l  G i r i ş im i
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sını ihraç etmek için KYG’yi kullandığını iddia 
etmektedirler (Chance, 2016: 10). Bu sebeple, 
KYG, Çin’in dünyadaki daha az güçlü ülkelere 
baskı kurmak için ödenemez borçları kullandığı 
“yeni sömürgeci borç tuzağı diplomasisi” olarak 
tanımlanmıştır (Khanna, 2019).

Amerikan resmi yetkilileri, KYG’nin ekono-
mik bir fırsat olduğunu kabul etmediler ve müt-
tefiklerine bu plana katılmamalarını ve hatta bir 
tehdit olarak görmelerini sert bir şekilde tavsiye 
ettiler (Schuman, 2019). Üstelik, ABD KYG’nin 
şeffaflık ve çevresel tedbirler bakımından eksik 
olduğu yönünde ithamda bulunabilmektedir. 
Ayrıca, projeye katılan özel sektöre yaptırımlar 
uygulayabilir. Buna ek olarak ABD, gelişmiş eko-
nomilerin KYG ile işbirliği yapmasını engelleye-
bilir (Zhang, 2019). ABD ve Çin kendi çıkarları 
sebebiyle geçmişte işbirliği yapmış olmalarına 
rağmen (Feigenbaum, 2020), çeşitli jeo-ekono-
mik ve jeo-stratejik konularda anlaşamamakta-
dırlar, ki bu da KYG’nin başarısız olmasına yol 
açabilir. Ticaret savaşı, iki taraf arasındaki bu 
sert anlaşmazlığın açık bir göstergesidir. Mevcut 
ticaret savaşı, Amerikan ve Çin malları üzerin-
deki gümrük vergilerinin yükselmesine yol aç-
maktadır. Bu kesinlikle, küresel ticaret üzerinde 
önemli bir olumsuz etki yaratmaktadır (Iqbal, 
Rahman, & Elimimian, 2019: 223).  

Yine de, Yahoo Finance’a konuşan Birleşik 
Devletler Alman Marshall Fonu Asya Progra-
mı’nın kıdemli transatlantik üyesi Andrew Small, 

KYG dikkate alındığında Çin ile “[ABD kuruluş-
larının] rekabet etmek için kaynakları harekete 
geçirecek araçlara gerçekten sahip olmamalarının 
sorun teşkil ettiğini” belirtmiştir (Swaminathan, 
2020). Bu yüzden, ABD yönetiminin, ABD-Çin 
ticaret anlaşmasında iki ülke arasında meydan 
okuma yerine işbirliği olasılığını arttırmak için 
pragmatik bir hareket olarak KYG’nin önemi-
ni anlamaya ihtiyacı olduğu ileri sürülmektedir 
(Meltzer, 2017). ABD’nin birkaç önemli yoldan 
KYG’ye tutunması gerekmektedir. ABD yöneti-
minin, ABD merkezli kurumların ve ABD’li şir-
ketlerin katılımı gelişmekte olan dünyanın daha 
ileri çevresel koşullara, işgücü ve kalite standart-
larına ulaşmasına öncülük edebilir. KYG için bu 
standartları belirlemek Amerikan çıkarlarını ve 
liderliğini ilerletebilir (Zhang, 2019). 

Bu önerilere karşın, Amerikan politikaları, 
özellikle de Trump dönemi boyunca, ABD’nin 
geri çekilmesine ve Çin’in yayılmasına neden ol-
muştur (Silverstein, 2019). Elbette, ABD ve Çin 
karşı karşıya gelmek zorunda değil ancak bunun 
olması da göz ardı edilemez. Yeni bölgesel dü-
zenlemeler peşinde koşarken mevcut çok taraflı 
kuruluşlara saygı göstermek Çin için önemli gö-
rünmektedir (Loong, 2020). 

KYG Kapsamında Çin’in Faaliyetleri

Çinliler, İpek Yolu projesini ilerletmek için bir 
dizi adım atmıştır:  

Politika Koordinasyonu: Son beş yıldır Çin, 
KYG’yi inşa etmek için ülkelerin, uluslararası 
örgütlerin katılımıyla tam bir eşgüdüm ve ulus-
lararası işbirliğinde geniş bir konsensüs sağla-
mıştır. Bu girişim ve onun temel kavramları Bir-
leşmiş Milletler, G20, OPEC ve diğer uluslararası 
ve bölgesel örgütlerin belgeleriyle güçlendiril-
miştir. Esas itibariyle, 29 uluslararası örgüt pro-
jeye katılma konusunda taahhütte bulunmuştur 
(News in Asia, 2019). 

Amerikan resmi yetkilileri, KYG’nin 
ekonomik bir fırsat olduğunu kabul 
etmediler ve müttefiklerine bu 
plana katılmamalarını ve hatta bir 
tehdit olarak görmelerini sert bir 
şekilde tavsiye ettiler.
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Altyapı Bağlantısı: Altyapı bağlanırlığı, KYG 
gündeminin en tepesinde yer almaktadır. KYG’ye 
katılan ülkeler; tüm ilgili ülkelerin bağımsızlık ve 
güvenlik kaygılarına saygı duyduklarını temin 
ederek küresel, çok katmanlı demiryolu, kara-
yolu, deniz yolu, hava yolu ve hava taşımacılığı 
merkezinde birleşik bir altyapı çerçevesi inşa et-
mek için uyumlu bir çaba göstermiştir. İletişim 
hatları ve uzay bilgi ağları bütünleşmiştir. Asya 
ekonomik çemberi ile Avrupa ekonomik çembe-
rini birbirine bağlayan Yeni Avrasya Kara Köprü-
sü, Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru 
(China-Mongolia-Russia Economic Corridor- 
CMREC), Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru 
(China-Pakistan Economic Corridor- CPEC), 
Çin- Orta ve Batı Asya Ekonomik Koridoru, 
Çin-Hindiçin Yarımadası Ekonomik Koridoru, 
Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar Ekonomik 
Koridoru (Bangladesh-China-India-Myanma-
rEconomic Corridor- BCIMEC) olmak üzere 
uluslararası ekonomik işbirliğine ilişkin bu altı 
koridorun inşasında önemli bir ilerleme gerçek-
leştirilmiştir (Belt & Road News, 2020). Bu kori-
dorlar, katılan ülkeler arasında ortaklıkların yara-
tılmasında ve güçlendirilmesinde, etkili ve kolay 
bir Avrasya pazarının oluşturulmasında önemli 
bir rol oynamaktadır.

Kısıtlamalar Olmadan Ticaret: Kısıtlamalar 
olmadan ticaretin gerçekleştirilmesi KYG’nin 
önemli bir amacıdır. Bu girişim için gösterilen 
çabalar, katılan ülkeler ve bölgelerde ticaretin ve 
yatırımın  serbestleşmesine ve kolaylaşmasına, 
ticaret maliyetlerinin azaltılmasına, büyüme po-
tansiyelinin serbestleşmesine önderlik etmiştir. 
Bu, projede yer alan katılımcıların daha geniş 
bir ekonomik küreselleşme içinde yer almasına 
imkan tanımaktadır. Bu bağlamda, 2019’un ilk 
yarısında Çin’in KYG ile işbirliği yapan ülkelerle 
olan ticareti 617.5 milyar dolara ulaşmıştır (The 
Maritime Executive, 2019). Buna rağmen, Çin 
bazı bölgelerde ticareti kolaylaştırmada ciddi zor-
luklarla karşılaşacaktır. Örneğin; KYG, Ortado-
ğu’da yalnızca bölgesel ticareti, bağlanırlığı, ticari 
işlemleri ve haberleşmeyi teşvik etmekle kalma-
makta, aynı zamanda Washington’ın  kontrolün-
de olmayan bir ekonomik yapı oluşturmaktadır 
(Lons , Fulton, Sun, & Al-Tamimi, 2019: 6). 

Mali Bütünleşme: Mali bütünleşme KYG’nin 
önemli ayaklarından biridir. Financial Times, 
KYG’yi finansmanı on milyarlarca dolara mâl 
olabilecek “devasa bir girişim” olarak tanımla-
maktadır (Smits, 2017). Birkaç kilit banka ka-
tılımcı ülkelerle yoğun bir ilişkiye sahiptir: Çin 
Kalkınma Bankası, Çin Exim Bank temel finans-
manın sağlanmasında önemli bir rol oynamakta 
ve bu projede diğer bankalara önderlik etmekte-
dir. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (Industrial and 
Commercial Bank of China), Çin Tarım Banka-
sı (Agricultural Bank of China), Çin Bankası 
(Bank of China) ve Çin İnşaat Bankası (China 
Construction Bank) gibi ticari bankalar büyük-
lüklerini ve hacimlerini kullanarak ticari proje-
leri güçlü bir şekilde desteklemişlerdir. İpek Yolu 
Fonu (Silk Road Fund) ve Çin Yatırım İşbirliği 
(China Investment Corporation) gibi öz serma-
ye fonları yerel ve deniz aşırı sosyal sermayenin 
geliştirilmesine ve mali yapının iyileştirilmesine 

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif ile. (Lu Yang/ Xinhua, 2020)
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katılmaktadırlar. Dahası, Çin İhracat ve Kredi Si-
gortası Şirketi (China Export and Credit Insuran-
ce Corporation) dahil sigorta kuruluşları da KYG 
projelerinin risk kontrolü ve bilgi hizmetleriyle 
ilgilenmektedirler (Xijun, 2019). Çin ilk olarak, 
2013’te Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (Asian 
Infrastructure Investment Bank-AIIB) açılışını 
yaptığında, bankanın birçok ülkenin yeni oluştu-
rulan uluslararası altyapı projelerini fonlayacağı 
bekleniyordu (Shepard, 2017). AIIB, KYG’nin 
faaliyete geçmesi için finansal destek sağlamada 
önemli bir rol oynamaktadır. Büyük Britanya ve 
Avustralya gibi ABD müttefiklerinin desteğini 
sağlamak için, AIIB’nin iyi yönetişim ve şeffaflı-
ğa dikkat etmesi gerekmektedir (Beeson , 2018: 
246-247). KYG’nin finansmanı dikkate alındığın-
da, bu projenin gerçekleştirilmesi küresel siyasi 
ekonomideki ABD’nin yapısal güçleri tarafından 
kısıtlanmaktadır. Öyle ki, ABD doları projenin 
gerçekleştirilmesine mali baskı uygulayabilecektir 
(Lai, Lin & Sidaway, 2020: 114-115). 

Halkın Refahını Arttırmak: Çin; yoksullu-
ğun azaltılmasında, tarım, eğitim, sağlık alanla-
rında, çevrenin korunmasında ve diğer alanlarda 
KYG aracılığıyla gerekli yardımları sağlamak-
tadır. KYG ulaşım projeleri, sınırlardaki gecik-

meleri ve gümrük vergilerini büyük bir oranda 
azaltarak katılımcı ülkelerin refahını yükseltebi-
lir (de Soyres, Mulabdic, & Ruta, 2019). Çin aynı 
zamanda, KYG’ye dahil olan ülkelere tıbbi destek 
sağlama konusunda da bir politika izlemektedir. 
Örneğin, bu doğrultuda bir Çin-Afrika halk 
sağlığı işbirliği programı uygulanmıştır. Aralık 
2015’te Cape Town’da (Güney Afrika) Çin-Af-
rika sağlık geliştirme girişimi imzalanmıştır 
(Tambo, vd., 2019: 46). Bu girişim, KYG’ye dahil 
diğer ülkelerle uyum içinde, halk sağlığı yöneti-
minde, hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde 
uzman binlerce kişiyle gerçekleştirilmiştir. Ör-
neğin Çin, Batı Afrika’da Ebola’nın ortaya çık-
masını karşılıksız bırakmamış ve Sierra Leone, 
Liberya ve Gine’de enfeksiyona maruz kalan hal-
ka 1,200 çalışan, altyapı ve yardım malzemeleri 
göndererek benzeri görülmemiş bir halk sağlığı 
yaklaşımı izlemiştir (Tambo, vd., 2019: 47). 

Bilimsel Yeniliklerin Transferini Kolaylaştı-
mak: 2018’de Çin, araştırma yapmak için çeşitli 
ülkelerden 500 genç bilim insanını ağırlamış ve 
1,200’den fazla bilim ve yönetim uzmanını eğit-
miştir. Çin uydu konumlandırma sistemi olan 
BeiDou’yu, uydu haberleşme sistemini, uzaktan 
algılama teknolojilerini ve meteoroloji uydula-
rını sağlayarak KYG Teknoloji Girişimi’ndeki 
diğer ülkelerle aktif bir şekilde işbirliği yapmak-
tadır. Ayrıca, Çin Bilimler Akademisi’nin başlat-
tığı Dijital Kuşak ve Yol Programı (Digital Belt 

Çin gezici laboratuvar ekibi, Ebola’nın yayıldığı Sierra 
Leone’nin başkenti Freetown’daki laboratuvara giderken. 
(Xinhua, 2015)

KYG’nin hedefi; karşılıklı saygı, 
adalet, hakkaniyet ve kazan-
kazan çerçevesinde işbirliği 
içeren ve meydan okuma yerine 
diyalog, antlaşma yerine dostluk 
yoluyla bir ortaklık inşa eden yeni 
bir uluslararası ilişkiler modeli 
yaratmaktır.
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and Road Program-DBAR) Fas, Zambiya, Tay-
land, Pakistan ve diğer ülkelerde sekiz Uluslara-
rası Mükemmeliyet Merkezi (International Cen-
ter of Excellence-ICoE) açmıştır (Sheng, 2019).

Barış’a Giden Yol: KYG’nin hedefi; karşı-
lıklı saygı, adalet, hakkaniyet ve kazan-kazan 
çerçevesinde işbirliği içeren ve meydan okuma 
yerine diyalog, antlaşma yerine dostluk yoluyla 
bir ortaklık inşa eden yeni bir uluslararası iliş-
kiler modeli yaratmaktır. KYG’nin sorunsuz bir 
şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çin, 
bir erken uyarı ve risk kontrol mekanizması ve 
acil çözüm sistemi kurmak için proje içinde yer 
alan tüm ülkelerle çalışacaktır. Bir anlaşmazlık 
halinde, çatışan tüm taraflar çatışma yerine di-
yalog aracılığıyla kendi çıkarlarını ve kaygılarını 
tartışabileceklerdir. Bu görüşmeler, KYG işbir-
liği için olumlu bir kalkınma ortamı yaratacak 
ve tüm katılımcı ülkelerin birbirlerinin temel 
çıkarlarına saygı duydukları ve sorunları barışçıl 
yollarla çözdükleri bir dünyayı inşa etmelerine 
yardım edecektir.

Türkiye’nin önde gelen hükümetler dışı ör-
gütü (non-governmental organization -NGO) 
olan Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştır-
malar Vakfı Başkanı Akkan Suver, KYG “Güzer-
gah boyunca yer alan ülkelerin halklarına daha 
güvenli, daha zengin ve daha barışçıl bir yaşam 
alanı sunabileceğini” dile getirmiştir (Bo, 2019). 
KYG’yi uygulamak için Çin’in belirli bölgelerde, 
özellikle de Ortadoğu’da, barışı temin etmesi ge-
rekmektedir. ABD’nin bölgede vazgeçilmez bir 
güç olmaya devam ettiğini göz önünde bulun-

duran Çin, İran gibi hassas konularda ABD’yi 
kışkırtmayan sağduyulu bir yaklaşım izlemekte-
dir. Amerikalılar ise Çin’i bölgede devam eden 
askeri varlığı nedeniyle sert bir şekilde eleştir-
mektedirler (Lons, Fulton, Sun, & Al-Tamimi, 
2019: 6). Şu ana kadar Çin, bölgedeki jeo-eko-
nomik konulara odaklanmış ve güvenlik konu-
larını ABD’ye bırakmıştır. Hiç şüphesiz KYG, 
Çin’in Ortadoğu’daki ekonomik ve enerji çıkar-
larını arttıracaktır ve bu durum Çin’in bölgede-
ki güvenlik meselelerine de el atmasını zorunlu 
kılabilecektir (Watanabe, 2019: 3). Eğer Çin Or-
tadoğu’daki çatışmalarla uğraşırsa, onların içine 
çekilme tehlikesi yüksektir. Oysa, KYG’nin uy-
gulanması, bölgede anlaşmazlıkların tatmin edi-
ci bir çözümü sağlanmadan gerçekleştirilemez 
(Chaziza, 2020).

Türkiye'nin KYG’deki Konumu

Türkler, bu plana katılarak ekonomilerini destek-
leyebileceklerine ve ticaret hacimlerini önemli 
ölçüde arttırabileceklerine inanmaktadırlar. Bir 
süredir Türkiye Doğu’ya yönelmektedir. Bu geliş-
me, Çin ve Rusya gibi ülkelerle Türkiye arasında 
daha fazla ekonomik ve siyasi işbirliğine yol aça-
bilir. Bu bağlamda, Türkiye ve Çin arasındaki ikili 
ticaret 2000 yılında 1.4 milyar ABD dolarından 
2017 yılında 26.3 milyar ABD dolarına ulaşmış ve 
böylece Çin, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı 
haline gelmiştir (TÜİK, 2017; Dışişleri Bakanlığı, 
t.y.). Ayrıca Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki 
stratejik coğrafi konumu sayesinde büyük pazar-
lara uygun maliyetli bir ekonomik koridor sağla-
maktadır (Bitmis & McGuire, 2020: 182).

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan gergin 
ilişkilerinin yanı sıra, ABD (NATO’daki ana 
müttefik) ile de arasında siyasi ayrılıkların orta-
ya çıkmasıyla (Türkiye şu anda Avrupa ülkeleri 
ve ABD ile en fazla kültürel ve ticari ilişkiye sa-
hip olmasına rağmen), Türk Hükümeti dış poli-

Türkiye ve Çin arasındaki ikili 
ticaret 2000 yılında 1.4 milyar ABD 
dolarından 2017 yılında 26.3 milyar 
ABD dolarına ulaşmış ve böylece 
Çin, Türkiye’nin en büyük ticaret 
ortağı haline gelmiştir.
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tikasında giderek Doğu ülkeleriyle işbirliği kur-
maya başlamıştır. Bu proje aracılığıyla Türkiye, 
Çin ve Rusya ile ticari ve endüstriyel ilişkilerini 
ilerletmeyi amaçlamakta ve bu projede yalnızca 
Doğu ve Batı arasında bir geçiş güzergahı değil, 
aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında strate-
jik bir rol oynamayı hedefl emektedir. Buna rağ-
men, Türkiye KYG yüzünden Batı’nın müttefiki 
olmakla Çin’in müttefiki olmak arasında kalmış 
görünüyor ki bu durum projenin ilerlemesini 
engelleyebilir (Güler, 2019). ABD ve Çin arasın-
da büyüyen siyasi ekonomik ihtilafl ar nedeniyle 
Türkiye, Çin’in ideal bir iş ortağı olmayı iste-
mektedir (Cinar, 2020).

Sonuç

Çin, kayıt dışı ekonomi ile kayıtlı ekonomiyi 
tamamen birleştiren ilk gelişmekte olan ülke-
dir. Çin hükümeti, demiryolları ve deniz hatları 
(hem kara hem deniz güzergahları üzerinden) 
inşasıyla Kuşak-Yol projesini başlatarak tica-
ri, kültürel ve siyasi bağlarını Avrupa ve Afrika 
kıtalarına ulaştırmayı hedefl emektedir. Çinli-
ler, Kuşak-Yol güzergahında yer alan ülkelerin 
kalkınmayı ve ileri ekonomik büyümeyi sağ-
layabilecek zengin kaynaklara sahip olduğunu 
düşünmektedirler. Bu projeyle Çin, yüksek kâr 
elde etmek için dış ticaret hacmini arttırmayı 
amaçlamaktadır. Çin’in potansiyel ortaklarından 
biri olarak birçok ülke, bu projede yer almak ve 
işbirliği yapmak istemektedirler.

Çin’in yakın gelecekte küresel hegemonik 
bir tutum sergilemesi olası görünmemekte ve 
kendi güç çemberini tamamlayana kadar her-
hangi bir güç bloğuyla bağlanmak istememekte-
dir. Bu, ABD’nin KYG planını erkenden bozmak 
için Çin’e karşı aldığı sert tutumunun açık bir 
nedenidir. Bu yüzden, Çinliler ABD karşısında 

daha ölçülüler ve Trump yönetiminin politika-
larını, gerilimi arttırmada bir bahane olarak kul-
lanmaktan kaçınmaktadırlar. Elbette, Çin-ABD 
ilişkileri tarihinin de gösterdiği üzere her tırma-
nış döneminden sonra iki güç de sürecin kont-
rolden çıkmaması için gerginliği azaltma diplo-
masisine başlarlar. İki ülkenin liderleri için de 
açık olan şu ki iki taraf arasında askeri çatışma 
noktasına varan gerilimler, küresel bir felaketle 
sonuçlanabilir. Bir başka ifadeyle,  Çin ve ABD 
bir araya gelmek zorundadır. KYG, hem Çin’e 
hem de ABD’ye küresel düzeyde birbirleriyle iş-
birliği yapmaları için altın bir fırsat sunmaktadır. 
Çin-ABD rekabetinin genellikle siyasi-ekonomik 
bir doğası olduğundan, ABD bu projede Çin ile 
yakın ilişki kurma konusunda oldukça isteksizdir.

ABD; Avustralya, Japonya, Güney Kore, 
Tayvan, Vietnam, Malezya, Tayland ve bir de-
receye kadar da Endonezya ve Filipinler’den 
oluşan mevcut ittifaklarını güçlendirerek Çin’in 
küresel hedefl erini bozmak için sert önlemler 
ortaya koymuştur. Hindistan ile ilişkileri geliş-
tirmek ise ABD'nin Asya’daki stratejisinin son-
raki adımını oluşturmaktadır.  Bu stratejiyi takip 
eden ABD, Ortadoğu ülkelerine özellikle de Mı-
sır, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye oldukça dikkat 
etmektedir. ABD, mal ve hizmetlerin özellikle de 
haberleşme, tıbbi mallar, ilaçlar ve hassas sana-
yideki tedarik zincirlerini Çin’den Amerikalara, 
Batı Avrupa’ya, Hindistan ve bazı Asya ülkeleri-
ne çevirmek ve Çin’in küresel pazarı tekelleştir-
mesini aşamalı bir şekilde önlemek için paralel 
bir strateji izlemektedir. Bu bağlamda, ABD tüm 
ülkeleri bu projeye katılmaması konusunda ikna 
etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla, uluslararası sis-
temin bir tarifeler savaşıyla, ikili ticaret görüş-
meleriyle, bölgesel ittifaklarla, uluslararası uyuş-
mazlıklarla ve uluslararası örgütlerin etkisizliği 
ile yüzleşmesi beklenmektedir.
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