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Çin’in Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından 2013
yılında ilan edilen Kuşak ve Yol Girişimi (KYG)
küresel ekonomiyi dönüştürme yolunda atılmış
önemli bir projedir. Türkiye gibi pek çok ülkenin
ekonomik ve kültürel yapısını etkisi altına alıp
yönlendiren bu projenin, “dünya nüfusunun üçte
ikisi ve dünya gayri safi yurt içi hasılasının üçte
biri”1 üzerinde etkili olacak devasa bir büyümeyi
gerçekleştireceği öngörülmektedir. Önümüzdeki
20-30 sene içerisinde bu büyümeyi gerçekleştirme
hedefinde olan Çin, KYG aracılığıyla kara ile tren
yolları, limanlar ve enerji taşıma hatlarının
içerisinde yer aldığı büyük ticaret ağını her geçen
gün genişletmektedir.

kentinden Pakistan’ın Gwadar Limanı’na kadar
uzanan 3218 kilometrelik yol inşası” Çin’in
emellerine ulaşmada stratejik açıdan önemli bir
konumda duruyor. Bu yolun önünü açmakta hızlı
davranan Çin, 2017’de gerçekleştirilen Yeni İpek
Yolu Zirvesi’nin akabinde Pakistan ve Hindistan’ın
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üye yapılmasını
sağlamıştır.8 Gwadar Limanı dışında Türkiye’deki
İzmir Limanı da KYG’nin önemli hareket
noktalarından biridir. Ayrıca kırk dokuz yıllığına
İsrail’deki Aşdod Limanı’nı yönetme yetkisini
elinde bulunduran Çin, birçok ülkenin limanlarına
nüfuz edip kendi imtiyazlarını korumak ve daha da
artırmak için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.9

Trilyon dolarlık bütçesiyle KYG, Doğu ve Batı
arasındaki
ticarî
etkileşimi
canlandırmayı
sürdürüyor. Siyaset Bilimi Uzmanı Joseph Cheng,
“Çin, bazı sektörlerde fazla kapasitesini, önemli
döviz rezervlerini ve altyapısal projelerin
geliştirilmesindeki teknolojisi ve deneyimlerini
kullanmak istiyor.”2 ifadeleriyle Çin’in bu projeden
beklentilerini özetlemiştir.

Çin’in “kazan-kazan”10 sloganıyla öne sürdüğü
KYG’ye Türkiye açısından baktığımızda Çin’in tek
taraflı bir kazanımda olduğu aşikardır. Zira
Türkiye’nin Çin ile arasında gerçekleştirdiği
ticarette 23 milyar dolarlık11 açık vermesi Çin’in,
ticarî anlaşmalar yaptığı ülkelere kazancın sadece
küçük bir kısmını pay ettiğinin delillerinden sadece
biridir. Ülkelerle yaptığı ticarî anlaşmalar
sonucunda elde ettiği kazançla Çin, yakaladığı her
fırsatta da borç diplomasisini devreye sokarak
özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki
hegemonyasını güçlendirmektedir. Kırgızistan’ın
Çin’e olan 1,8 milyar dolarlık borcu12 bu politikanın
tehlikesini gözler önüne sermektedir.

Çin, iki bankasının açmış olduğu yüklü miktardaki
kredisiyle3 2013-2019 yılları arasında 100 milyar
doları aşan bütçesiyle4 projeye dâhil olan ülkelerin
ulaşım, altyapı ve enerji gibi geliştirilmesi gereken
sahalarına maddi destek vermiştir. “Pakistan’daki
gaz boru hatları, Kazakistan’daki liman ve Yiwu,
Çin’i Birleşik Krallık’a bağlayan demiryolu” Çin’in
desteklediği projelerden sadece birkaçıdır. İç yüzü
bilinmezliklerle dolu olan KYG, desteklediği
ülkelere sağlamış olduğu kredilerin ödenmemesi
halinde ülkelerden siyasî tavizler talep ederek kendi
borçlarını ödeyebilmelerini sağlamaktadır.5
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Doğal kaynakları oldukça zengin olan Afrika kıtası,
Çin’in KYG ile kalkınmalarına destek vermesinin
yanında adeta borç batağına saplanmış durumdadır.
Kıtada yer alan 54 ülkeden 52’sine6 doğrudan
yatırım yapan Çin, kıtada bu projeyi desteklemeyen
ülkeleri ikna etmek amacıyla yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor. Çin’in bu yatırımları
arasında 750 kilometrelik Cibuti-Etiyopya kara
yolu ve 480 kilometrelik Mombasa-Nairobi tren
hattı7 öne çıkmaktadır. Çin ayrıca Cibuti’de askerî
bir üs açarak Afrika kıtasındaki nüfuzunu daha da
artırmaktadır. Bunun sonucunda kıtada ABD’nin
ticarî faaliyetlerinin önünü tıkayan Çin, günümüzde
burada var olan en etkin güçtür.
Çin, Hint Denizi’ne ve bu deniz üzerinden
Ortadoğu’yla doğrudan temas etmek için üç önemli
deniz koridoru projesini hayata geçirmek için
çalışıyor. “Doğu Türkistan’da yer alan Kaşgar
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Çin’in projelerini uyguladığı ülkelerdeki yoksulluk
oranını düşüreceği beklentisi13 gerçekçi durmuyor.
Yaptığı yatırımlar ve verdiği borçlar ile Pakistan,
Myanmar, Kamboçya gibi ülkeleri boyunduruğu
altına almayı başaran Çin, 2017 yılında Hambantota
Limanı’nın inşası için Sri Lanka’nın almış olduğu
krediyi ödeyememesi üzerine bu limanı ve
çevresindeki 60 kilometrekarelik araziyi 99 yıl gibi
uzun bir süre kullanma inisiyatifini eline almıştır.14
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Tüm bu örnekler göstermektedir ki Çin, KYG ile
hayalini kurduğu gücü elde etmek için oldukça
stratejik hedefler belirliyor ve bu hedeflerini hayata
geçirirken hiçbir geri adım atmıyor. KYG’ye dâhil
olan ülkelerin Çin’in takip ettiği politikaları iyi
analiz ederek hareket etmeleri oldukça önemli.
Bakıldığında siyasî, ticarî ve kültürel kazanımlar
sunmaya aday olan bu proje Çin’in örtülü
amaçlarıyla tehlikeli boyutlara ulaşmaya devam
ediyor. Dünya’daki birçok gelişmekte olan ülkeyi
kendi ticarî kazançlarını sağlamakta etkili birer araç
olarak kullanan Çin, KYG ile bu etkisini giderek
artırmayı sürdürüyor. Bu noktada projenin ev
sahipliğini yapan ülkelerin de farklı stratejiler
geliştirerek mevcut potansiyellerini harekete
geçirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde Çin yumuşak
güç stratejini kullanarak stratejik öneme sahip
limanlarına, kaynaklarına el koyduğu ülkeleri
kendisine bağımlı hale getirmekte ve çıkarları
doğrultusunda bu ülkelerin iç siyasî meselelerine
yön vermeye hız kesmeden devam edecektir. Bu
projenin mevcut hatlarını kendi lehine kazanca
dönüştüremeyen ülkeler de kaybetmeye devam
edecektir.
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