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Özet: Eğer Çin’in, uzun yıllardır sürdürdüğü dış politika ve savunma politikası
ilkelerinden vazgeçip gün geçtikçe bir küresel güç tutumu sergilemesini sağlayan
bir şey varsa, o da Afrika’nın Atlantik kıyılarından Çin’in kuzeybatısına uzanan
geniş Orta Doğu coğrafyasıdır. Orta Doğu’nun Çin’in politikalarına yön verebilme
yetisi, kendisini on yıllar boyunca uluslararası toplumun ve dünyadaki en
güçlü aktörlerin gündeminin tepesinde tutabilmesinden kaynaklanmaktadır.
Orta Doğu’nun Çin açısından bu denli önemli oluşu, Avrasya ile Çin Halk
Cumhuriyeti’ni birbirine bağlamayı hedefleyen ve 1 trilyon dolar çapındaki bir
altyapı inşasını öngören Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile Çin’in, gelişen ekonomik
ve jeopolitik çıkarlarını koruma ihtiyacından ileri gelmektedir. Çin’in, kendisini
mevcut dünya düzeninin koruyucusu olarak sunarak Başkan Donald J. Trump’ın
ABD’nin güvenilirliğini sarsıyor olmasından doğan avantajı kullanma isteği de bir
başka itici faktördür. Geniş Orta Doğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler de Çin’i
bölgedeki diğer devletlerin iç işlerine karışmama yönündeki geleneksel ilkelerini
yeniden yorumlamak ya da bu ilkelerden kaynaklı yüklü bagajı daha da yüklemek
arasında bir tercih yapmak hususunda bir yol ayrımına sürüklemiştir. Bu ilkeler,
tamamen ekonomik bir bakışla oluşan ve yabancı askeri müdahaleleri veya
üsleri gerektirmeden sorunları çözen sihirli bir değnek gibi görülen bir kazankazan yaklaşımının ürünüdür. Her şeye karşın; ekonomik, teknik, askeri ve terör
karşıtı iş birliğinin ötesinde bir Orta Doğu politikası ortaya koyma konusundaki
eksikliğinden ötürü Çin’in, tipik bir küresel güç olarak ortaya konacak dış ve
savunma politikalarını gün geçtikçe daha fazla benimsemesi gerekmektedir ki bu,
aynı zamanda Çin’in Orta Doğu’daki birçok çatışma ve ihtilafın içine muhtemelen
daha fazla çekileceği anlamına da gelmektedir.
Giriş: Gerçeklik Kendisini Gösteriyor
2011 yılındaki Arap ayaklanmaları sırasında yaşanan bir dizi olay, Çinli karar alıcılar
ve akademisyenlerin; Çin’in mevcut dış ve savunma politikası aygıtlarının, katlanarak
büyüyen Çin diasporasının ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile bağlantılı olarak Kuzey
Afrika, Levant, Körfez, Kafkaslar, Pakistan ve (bölge ile olan etnik ve dilsel bağları
sebebiyle Çin’in sorunlu ancak stratejik bir bölgesi olan Kuzeybatı Eyaleti Sincan’a
uzanan) Orta Asya’yı da kapsayan geniş bir coğrafyada yoğunlaşan yatırımlarının
korunmasına hizmet etmek için yeterli olmayacağını fark etmelerine sebep olmuştur.
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Tüm bu farkındalık, 2011 yılında Çin’in
diğer devletlerin iç işlerine karışmama
ilkesini (ABD’nin istikrarı koruma
söylemiyle Orta Doğu’daki otokrasileri
uzun yıllardır destekleme politikasının
başka bir şekilde sunulmuş hâli) ilk
kez göz ardı ettiği Libya’da, Albay
Muammer Kaddafi rejimi ile olan
diplomatik ilişkilerin ötesine geçip,
muhalif Ulusal Konsey ile bağların
kurulmasıyla başlamıştır.1 Ancak Ulusal
Konsey ile kurulan bağlar, muhalefetin
güç kazanmasından sonra Çin’i eski
rejimin müttefiki olarak tanımlanmasını
engelleyememiştir.
Oysa
tam
aksine,
Kaddafi’nin
düşmesinden kısa bir süre sonra
Konsey, daha önce Kaddafi rejimine
verdiği destekten ötürü Çin ile kurulacak
ilişkilerin öncelikli olmadığını açıkça
belirtmiştir. Konsey’in bu olumsuz
tutumu, Çin’in Kaddafi sonrası hükümeti
tanımak hususunda ilk aşamada
tereddüt göstermesine ve Pekin’in
Kaddafi’ye güç kaybettiği dönemlerde
dahi silah satışı müzakerelerini devam
ettirdiğinin ortaya çıkmasına bir tepki
olarak ortaya konmuştur.2
Çin’in Libya’daki ve kargaşa içerisindeki
diğer ülkelerdeki vatandaşlarının ve
varlıklarının hedef haline gelebileceğini
fark etmesiyle birlikte hem hassasiyeti
ve hem de geniş Orta Doğu coğrafyasında
otokratik rejimleri desteklemenin olası
maliyeti artmıştır. Çin, vatandaşlarının
güvenliğini sağlamak için Libya’dan
35,000 kişiyi tahliye etmiş ve bu tahliye,
tarihin en büyük yurtdışı kurtarma
operasyonu olmuştur. Bu denli geniş
çaplı tahliyeler Suriye, Irak ve Yemen’de
de gerçekleştirilmiştir.3
Bu tahliyelere rağmen, Mısır’ın
Sina bölgesinde 25 Çin vatandaşının
kaçırılmasına,
Güney
Sudan’daki
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radikaller tarafından birkaç Çinlinin
rehin alınmasına yahut Pakistan’daki Çin
hedeflerine saldırıların gerçekleşmesine
engel olunamamıştır. Kaçırma vakaları,
Çin sosyal medyasında ciddi eleştirilere
yol açmış ve hükümet, vatandaşlarını
ve yatırımcılarını korumaktan aciz bir
görüntü vermiştir.4 Çin de o dönemden
beri agresif bir şekilde özel güvenlik
şirketlerini güçlendirmeyi ve kendi özel
terörle mücadele güçlerinin denizaşırı
alanlarda daha büyük bir rol oynayacağını
öne sürmeyi tercih etmiştir.5
Durumu daha da kötüleştiren şey
ise Çin’in geleneksel dış ve savunma
politikalarının Sincan eyaletine yönelik
gün geçtikçe daha baskıcı hale gelen iç
politikasından etkilenmesi olmuştur.
Etnik olarak Türk olan Uygurlar, Hotan
ve Kaşgar şehirlerinde 2011 yılında
bıçaklı saldırılar gerçekleştirmiş, Shache
şehrinde 2014 yılında 100 kişinin
ölümüyle sonuçlanacak bir ayaklanma
çıkarmış6 ve Suriye’deki cihatçı gruplara
katılmıştır. 7
Son olarak, Çin ile geniş Orta Doğu
coğrafyasındaki birçokları arasındaki
beklentiler arasında uyuşmazlık, Arap
iş adamları ile Çinli akademisyenler ve
yetkililer arasında sert bir çekişmeye
sebep olmuştur. Araplar, Çinlilerin
Orta Doğu kaynaklarından ve ticaret
ilişkilerinden, yükselmekte olan bir
süper gücün alması gereken politik ve
jeopolitik sorumlulukları üstlenmeden
faydalanmak istediğini düşünmüştür.8
Tüm bunlara ek olarak, 2011’den bu yana
Çin’in Orta Doğu’daki birçok çatışma ve
rekabetin kenarında kalması her geçen
gün daha zor hâle gelmiştir. Özellikle
de Donald J. Trump’ın ABD Başkanı
olmasından sonra bu zorluk iyice
artmıştır.
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Tüm bunlara ek olarak, 2011’den bu yana
Çin’in Orta Doğu’daki birçok çatışma ve
rekabetin kenarında kalması her geçen
gün daha zor hâle gelmiştir. Özellikle
de Donald J. Trump’ın ABD Başkanı
olmasından sonra bu zorluk iyice artmıştır

Orta Doğu’daki sorunlar, Trump’ın
İsrail-Filistin ihtilafında herhangi
bir tarafsızlık tavrını tamamen terk
etmesi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ekseninin Katar’a
uyguladığı ekonomik ve diplomatik
boykota arka çıkması,9 İran’ın
nükleer programını kısıtlamak üzere
2015’te yapılan anlaşmadan çekilerek
Suudi Arabistan ile İran arasındaki
husumeti arttırması ve Tahran’da
rejim değişikliğini gündeme getirerek
Suudi Arabistan’ı Belucistan’daki
Pakistanlı militanlara verdiği desteği
arttırmaya yüreklendirmesi10 ile daha
da kızışmıştır. Suriye’deki Uygurlu
cihatçıların Orta ve Güney Asya’ya
dönme ihtimali, Çin’i Tacikistan ve
Afganistan’da askeri tesisler kurmaya,
Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan
İdlib’e yönelik olası bir Suriye-Rusya
müdahalesine doğrudan askeri destek
vermeye11 ve nihai olarak da Sincan’da
şiddetli bir baskı uygulamaya itmiştir.12
Eli Kolu Bağlı
Çin’in geniş Orta Doğu coğrafyasındaki
potansiyel ikilemleri, geleneksel ve
çekingen dış ve savunma ilkeleri ile
politikalarının ötesine geçen, net bir
Orta Doğu politikasının olmaması
sebebiyle daha da artmaktadır. Bu
durum, bilhassa Ocak 2016’da Çin’in,
Devlet Başkanı Xi Jinping’in ziyaretinin
(yedi yıl boyunca Orta Doğu’ya bir Çin
liderinin yapacağı ilk ziyaret olacaktı)
hemen arefesinde yayımladığı ilk
Orta Doğu politikası belgesinde
açıkça ortaya konmuştur. Bu belge,
esas olarak hiçbir yeni fikir ortaya
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koymayıp bölgeye yönelik kazan-kazan
yaklaşımının yinelemesi niteliğindeydi
(1949 Devrimi’nden sonra ilişkilerin
öncelikli olarak sosyalist ve devrimci
Orta Doğu rejimleri ve hareketleri ile
sınırlanmasından ötürü, daha önce
500 yıl kadar bölge ile sürdürdüğü
ilişkileri kaybeden bir ülke için bu
yaklaşım oldukça zayıf bir dayanak
oluşturmaktadır).
Çin’in bölgedeki ilişki ağı ancak 1978
yılındaki
ekonomik
açılımından
sonra genişlemeye başlamıştır. O
dönemde, Orta Doğu’nun Çin Halk
Cumhuriyeti’nin enerji ve deniz
güvenliği için teşkil ettiği önem
ve uluslararası toplum ile İslam
dünyasına olan etkisi mühim
görülmüştür. Ancak Çin, Orta
Doğu’ya öncelikli olarak ekonomi ve
terörle mücadele perspektifinden
bakmaya ve gün geçtikçe değişen
bir askeri duruş sergilemeye devam
etmiştir. Bölgenin ekonomik önemi,
Çin’in petrol ithalatının yarısını
(günde 3,6 milyon varile varan bir
miktar) ve doğalgaz ithalatının
yüzde 41’ini ya Hürmüz Boğazı ya da
Kızıldeniz’in Babülmendep Boğazı
üzerinden karşılıyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Çin’in Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Avrupa’ya ihracatının
tahmini olarak yüzde 20’si de yine
aynı güzergâhlardan sağlanmaktadır.13
Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin birçok
Müslüman nüfusa sahip ülkeden
oluşan Avrasya’dan geçiyor olmasından
ötürü Orta Doğu’nun dini etkisi de
ciddi ölçüde öneme sahiptir. Nitekim
bu ülkelerin bir kısmı Çin’in hareketli
ve sorunlu Sincan Eyaleti ile komşu
durumdadır.
Dahası, Körfez’deki ABD güvenlik
şemsiyesine bağımlı olmakla birlikte
Pekin, Orta Doğu’da ABD ile rekabet
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halinde bir iş birliği yürütmektedir.
Bu iş birliği ABD-Çin ticaret savaşına,
ABD’nin çekildiği ancak Çin’in ayakta
tutmaya istekli olduğu İran nükleer
anlaşması üzerine yaşanan fikir
ayrılıklarına ve Trump’ın taraflı
Orta Doğu politikasına rağmen
sürmektedir. Çin’in çıkarları, jeopolitik
olarak her geçen gün daha da
öngörülemez bir ABD’ye odaklanmak
ile ekonomik olarak Çin’e ve Rusya,
Kore ile Japonya dahil olmak üzere
Asya’ya odaklanmak arasında denge
tutturmaya çalışan Körfez ülkelerinin
çıkarlarıyla örtüşmektedir.
Çin, ABD ile özellikle de Trump yönetimiyle temel
bir politik ilke hususunda aynı düşüncelere
sahiptir: Adil bir siyasi reformdansa istikrarın
tercih edilmesi. Tüm pratik sebeplerden ötürü,
Çin’in başka ülkelerin iç işlerine karışmama
ilkesi, ABD’nin Orta Doğu’daki istikrarı korumak
adına bölgedeki otokrasileri destekleme
yönündeki köklü politikasının bir başka şeklidir

Çin, ABD ile özellikle de Trump
yönetimiyle
temel
bir
politik
ilke hususunda aynı düşüncelere
sahiptir: Adil bir siyasi reformdansa
istikrarın tercih edilmesi. Tüm pratik
sebeplerden ötürü, Çin’in başka
ülkelerin iç işlerine karışmama
ilkesi, ABD’nin Orta Doğu’daki
istikrarı korumak adına bölgedeki
otokrasileri destekleme yönündeki
köklü politikasının bir başka şeklidir.
Malezya, Pakistan, Maldivler ve Sri
Lanka’daki son seçimlerin Çin’i daha
otoriter ve otokratik rejimleri tercih
etmeye yöneltmesi muhtemeldir. Bu
dört ülkedeki seçimler, Bir Kuşak Bir
Yol Projesi ile ilişkili projeleri yeniden
gözden geçirmeye, en azından
şartları yeniden müzakere etmeye
istekli hükümetlerin kurulmasıyla
sonuçlanmıştır. 14
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Her şeye karşın Çin, bir şekilde ABD
eski Başkanı George W. Bush ve onun
Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ardından
Dışişleri Bakanı olan Condolezza Rice’nin
11 Eylül’de aldığı dersi Sincan’daki son
gelişmelerle birlikte öğrenmektedir. El
Kaide’nin New York ve Washington’a
düzenlediği
saldırılardan
sonraki
haftalarda Bush ve Rice, Amerikan
ve Batı karşıtı duyguları besleyen
otokratik rejimlere verdiği destekten
ötürü ABD’nin de bu saldırılardan
sorumlu olduğunu söylemiştir. Bush’un
pek de iyi tasarlanmamış demokrasi
girişimini başlatmasının temel sebebi
bu olmuştur.15
Nitekim Çin de Bir Kuşak Bir Yol Projesi
ile ilgili projelere yönelik politik,
ekonomik ve mali yaklaşımlardan
ötürü benzer bir deneyim sürecinden
geçmektedir. Çünkü Çin’in de denizaşırı
üsleri ve varlıkları hedef haline gelmeye
başlamıştır. Bu durum özellikle Pakistan
ve Orta Asya’da görülmektedir.16 2011
yılında Sina ve Güney Sudan’da yaşanan
kaçırma hadiseleri sadece başlangıç
olmuştur. Uygurlar, Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) ve El Kaide gibi gruplara
yalnızca bu gruplar İslam birliğini
savunan cihatçı hareketler olduğu için
değil, aynı zamanda daha sonra Çin’e
karşı askeri bir mücadele vermek için
işlerine yarayacak gerekli deneyimi
kazanmak istedikleri için katılmışlardır.17
Zira Uygurlar, Suriye’deki çatışmalarda
yer almanın ötesinde, Erik Prince
tarafından kurulan özel bir askeri şirket
olan Blackwater’in cihatçı versiyonu
Malhama Tactical’da eğitim almışlardır.18
Kazakistan ve Tacikistan gibi ülkelerdeki
Çin karşıtı duygular yükselişte olup,
Türkiye ve İran gibi ülkeler, Sincan’daki
Müslümanlara uygulanan sert baskıya
karşı sessiz kalmak pahasına Çin ile
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İslam dünyasının sessizliği, Çin için iki ucu keskin
bir kılıçtır. Çin’in Sincan’daki baskıları, birçoğu
Çin’e ciddi derecede borçlu olan ülkelerin sessizliği
sayesinde etkili bir şekilde uygulanabilmektedir

ilişkilerini güçlendirirken aslında ince
bir ipin üzerinde yürümektedir.19 İnsan
Hakları İzleme Örgütü (Human Rights
Watch); Eylül 2018’de yayımladığı bir
raporda, 26 Müslüman nüfusun ağırlıklı
olduğu ülkenin Çin’e bakışının, kuzeybatı
eyaletindeki baskı ortamı sebebiyle
olumsuz olduğunu ortaya koymuştur.20
Bu listede eski Sovyet cumhuriyetlerinin
yanı sıra Sincan ile ortak sınırı olan
Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler,
Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu
Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan, İran
ve Çin’deki Türk kökenli Müslümanlarla
tarihi, etnik ve dilsel bağı olan, on
yıllardır Uygurların taleplerine empati
ile bakan Türkiye gibi kritik Müslüman
ülkeler de yer almaktadır.21
İslam dünyasının sessizliği, Çin için iki
ucu keskin bir kılıçtır. Çin’in Sincan’daki
baskıları, birçoğu Çin’e ciddi derecede
borçlu olan ülkelerin sessizliği sayesinde
etkili bir şekilde uygulanabilmektedir.
Bu durum, Çin’e Batı ülkelerinden
insan hakları örgütlerinden ve Uygur
Diasporasından gelen eleştirileri göz
ardı etme imkanı vermektedir.22 Dahası,
Çin bu zamana kadar Müslüman
politikacıların ve liderlerin, İslam
dünyasının gündeminde fazla yer
tutmayan meselelerden ziyade Filistin
meselesi gibi meselelere odaklanmayı
tercih ediyor olmasından faydalanmıştır.
Malezya’da bir sivil toplum kuruluşu
olan İslami Rönesans Cephesi Direktörü
Ahmed Faruk Musa, “Rohingya veya
Uygurlar için mücadele etmek yerine
Siyonizm karşıtı olduğunu gösterirsen
ve Filistinliler için mücadele edersen
popülarite kazanırsın.” diyerek bu
gerçeği ortaya koymaktadır.23
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Öte yandan, bu sessizlik Müslüman
ülkelerde birtakım fırsatlar da ortaya
çıkarmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla 93
yaşındaki Malezya Başbakanı Mahatir
Muhammed, Mayıs ayındaki seçimlerde
kendisine iktidarı kazandıran Çin
karşıtı seçim kampanyası karşısında
Çin’in temkinli davranmasını avantaja
dönüştürmüş ve akabinde, Bir Kuşak
Bir Yol Projesi ile bağlantılı olan, Çin
destekli ve 22 milyar dolar tutarındaki
altyapı projelerini askıya almıştır.24 Bu
tip bir durum, finansal olarak kötü
durumdaki Pakistan’ın Çin-Pakistan
Ekonomik Koridoru ile ilgili anlaşmaları
yeniden gözden geçirme veya müzakere
etme niyetinin arkasındaki faktörlerden
biridir. 50 milyar dolar tutarındaki ve
tek bir ülkede yapılan en büyük yatırım
niteliğindeki bu proje, Çin’in Bir Kuşak
Bir Yol Projesi’nin temel bir ayağıdır.25
Çin’e yönelik bu risk, yurtdışındaki
Uygurların geri dönmesi -bir anlamda
hapse girme riskini göze alması- ve
Mısır, Türkiye, Afganistan, BAE ve
Malezya gibi ülkelerin Uygurları Çin’e
iade etmesi yönündeki baskılarını
da içeren baskıcı uygulamalarının
hızla artan bir şekilde kamuoyuna
yansımasıyla daha da artmaktadır.
Zira bu durum, Müslüman ülkelerin
sessizliklerini korumalarını daha zor
hale getirmektedir.26 Kazakistan’da son
zamanlarda görülen ve Astana’daki
hükümeti Çin ile bir ihtilaftan kaçınmak
ile kendi Kazak vatandaşlarının haklarını
ve güvenliğini korumak için harekete
geçmeme suçlamasıyla karşı karşıya
kalmamak arasında ince bir çizgide
yürümeye zorlayan dava gibi olaylardan
ötürü bu riskler iyice artmaktadır.27
Kazak asıllı bir Çin vatandaşı olan 41
yaşındaki Syragul Sauytbay’ın kamuya
açık bir Kazak mahkemesinde, Çin’de
Kazaklar için kurulmuş olan bir
5

Çin’in Gerçeği Kavrayışı: Geniş Orta Doğu Coğrafyası

yeniden eğitim kampında 2500 kişi
ile birlikte kaldığı ve çalıştırıldığı
yönünde tanıklık ifadesiyle Kazaklar
adeta şoka uğramıştır. Kendisi
Kazaklar’a iki kampın ayrıldığını
bildiğini de belirtmiştir.28 Sauytbay,
Kazakistan’a
yasadışı
yollardan
girdiği için yargılanmaktaydı. Söz
konusu kamplara dair bildiklerinden
ötürü ailesine dönmesine asla
izin verilmeyeceği Çin otoriteleri
tarafından kendisine söylendikten
sonra Kazakistan’a kaçmak zorunda
kaldığını söylemiştir. Bu ifadelerden
sonra Sauytbay’a ertelenmek şartıyla
6 aylık mahkûmiyet verilmiş ve
hâlihazırda
vatandaşlığa
kabul
edilmiş olan kocası ile çocuklarının
yaşadığı Kazakistan’da kalmasına izin
verilmiştir.
Çin’deki sayısı 1.25 milyona ulaşan
bir topluluk olan Kazakların da baskı
uygulamalarına
dahil
edilmesi,
Kazakistan parlamentosunda öfkeli
çıkışlara yol açmıştır. Eski Başbakan ve
Çin Büyükelçisi olan parlamento üyesi
Kunaysh Sultanov, “Çinli delegelerle
görüşmeler yapılmalıdır. Oraya giden
her delege bu meseleyi gündeme
getirmelidir… Asıl mesele, dünyanın
neresinde olursa olsun Kazak kökenli
kişilerin temel insan haklarına saygı
gösterilmesidir.” diye konuşmuştur.29
Pakistan’ın Çin ile sınır bölgesi
Gilgit-Baltistan’daki Çin karşıtı dalga,
Pakistanlılarla evli 50 Uygur kadının
Çin’in kocalarının vizelerini yenilemeyi
reddetmesi üzerine bu yılın başında
Sincan’ı ziyaretleri sırasında gözaltına
alınmaları ile yükselmiştir.30 Ayrıca,
350 Uygur eş de gözaltına alınmış
durumdadır. Pakistanlı iş adamlarından
oluşan bir delegasyon ekibi, Çinli
yetkililer nezdinde eşlerinin serbest
bırakılması karşılığında lobi yapmak
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için Eylül 2018’de, Pekin tarafından
engellenmeyecek küçük gruplar halinde
Çin’e ziyarette bulunmuştur.31 Aynı
dönemde, Pakistan’ın Dini İşler Bakanı
Pir Nurul Hak Kadri, Çinli Büyükelçi
Yao Jing ile yaptığı bir toplantıda, Çin’in
Sincan’daki Türk asıllı Müslümanlara
yönelik
kısıtlamaları
gevşetmesi
32
talebinde bulunmuştur.
İranlılar ise sadece 2015 yılında
imzalanan
ve
İran’ın
nükleer
programını kısıtlayan, ABD’nin iptal
etmek istediği ve Çin’in de ayakta
tutmaya çalıştığı uluslararası anlaşma
üzerinden süren mücadelede Çin’den
gelen destek için değil, aynı zamanda
ABD’nin daha önce uygulamaya soktuğu
yaptırımlarda Çin’in sunduğu destek
için de minnettardır. Ancak İranlılar, son
dönemlerde projelerin finansmanı için
Çin’in uyguladığı yüksek faiz oranları,
Çin’den gelen malların kalitesi ve teslim
tarihlerine dair Çinlilerin sergilediği
umursamazlıktan ötürü, kandırılıyor
oldukları hissine de kapılmışlardır.33
Uzun Vadeli İstikrar veya
İstikrarsızlık?
Farklı ülkelerde Bir Kuşak Bir Yol
yatırımlarının
istikrarını
temin
etmek
için
otokratik
rejimlere
destek
sunulmasını
beraberinde
getirmesinden doğan huzursuzluk
mevcut riskleri daha da arttırmaktadır.
Bu durum bilhassa geniş Orta Doğu
coğrafyası için geçerlidir. Zira bu
coğrafya genel olarak istikrarsızlığın
hüküm sürdüğü, kanlı ve şiddetli geçiş
dönemlerinin yaşandığı bir bölgedir.
Bu geçiş dönemi, 2011 Arap Devrimleri
ile başlamış ve Suudi Arabistan ve BAE
öncülüğünde sürdürülen sert karşı
devrimci politikalarla uzamıştır. Bir
başka deyişle, Orta Doğu’daki geçiş
süreci henüz başlangıç aşamasındadır.
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ABD gibi Çin de on yıllar boyunca, küresel
eğilimin daha otoriter bir yönetime
doğru kayıyor olmasına rağmen bölgede
var olan ancak henüz su yüzüne
çıkmamış huzursuzlukları göz ardı
etmiştir. 11 Eylül hadisesi, ABD’nin ve
Batı’nın sahadan gelen mesajlara kulak
tıkaması ve huzursuzlukları görmezden
gelmesinin bir sonucudur.
Çin’in Sincan’daki baskıcı uygulamaları, söz
konusu krizin etkilerinin Çin sınırlarının
çok ötesinde hissedildiği gerçeği göz önünde
tutulursa, birçok cephede yaşanabilecek başka
olayları tetikleyebilir. İlk olarak da Batı’nın
ve İslam dünyasının sessizliği ile oluşan duvar
çatlayabilir ve bunun hem Çin hem de İslam
dünyası için ciddi sonuçları olabilir

Elbette söz konusu huzursuzluklar hiç
patlak vermeyebilirdi de. Ancak 1986
yılında Filipinler’de faaliyet gösteren
Halkın Gücü Hareketi, Tunus’taki
bir meyve ve sebze satıcısının 2010
yılının sonunda kendisini ateşe
verdiğini gösteren videonun Arap
ayaklanmalarını başlatması, geçtiğimiz
yıl Fas’ta aylar boyunca süren sokak ve
internet protetoları,34 bu yılın başında
hazırlanan ve yasamanın yenilenmesi
sebebiyle şimdi yeniden görüşülen
vergi yasası taslağına karşı Ürdün’de
gerçekleşen kitlesel gösteriler35 ve Irak’ın
Basra şehrinde yaşanan son protestolar,
önümüzdeki
zamanlarda
nelerin
olabileceğinin birer göstergesidir.36 Tüm
bunların gerçekleşmesi bir kıvılcıma
bakar.
Çin’in Sincan’daki baskıcı uygulamaları,
söz konusu krizin etkilerinin Çin
sınırlarının çok ötesinde hissedildiği
gerçeği göz önünde tutulursa, birçok
cephede yaşanabilecek başka olayları
tetikleyebilir. İlk olarak da Batı’nın ve
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İslam dünyasının sessizliği ile oluşan
duvar çatlayabilir ve bunun hem Çin
hem de İslam dünyası için ciddi sonuçları
olabilir.
Sincan’da şu an olanlar; Selman
Rüşdi’nin yazdığı bir romana karşı
Ayetullah
Humeyni’nin
Rüşdi’nin
öldürülmesine yönelik fetva vermesi,37
2006 yılında Danimarka’da Peygamber
Hazreti Muhammed’in karikatürlerinin
çizilmesinden
sonra
Danimarka
ürünlerinin Müslümanlarca boykot
edilmesi38 ve Floridalı bir Evanjelist
tarafından Kur’an’ın yakılmasıyla patlak
veren protestolar39 da dahil olmak
üzere daha önce yaşanan hadiselerden
farklıdır. Çin’in Sincan’da yürüttüğü
kampanya, bizzat İslam inancının
temellerine karşıdır.
Daha önce yaşanan olaylar protestolarla,
öncelikli olarak da Birmingham’daki
veya Pakistan’daki Güney Asyalılar
arasında düzenlenen protestolarla
başlamıştır. Pakistan’ın Dini İşler
Bakanı Nurul Hak Kadri de Çin’in
Pakistan Büyükelçisi ile görüşmesinde
söz konusu mesele hakkında duyduğu
rahatsızlıkları dile getirirken, bir grup
Pakistanlı işadamı da eşlerinin serbest
bırakılması için Pekin’deki yetkililer
nezdinde lobi yapmak üzere Çin’e
gitmiştir.40 Malezya ise önde gelen
politik figürlerden biri ve bir sonraki
hükümetin muhtemel lideri olan Enver
İbrahim’in kınama mesajlarıyla birlikte
açıktan tepkisini koyan ilk Müslüman
ülke
olmuştur.41 Washington’daki
Trump yönetiminin Sincan ile bağlantılı
yaptırımlar uygulama düşüncesi42 ve
Birleşmiş Milletler’in (BM) Sincan’daki
baskıcı uygulamaya dair hazırladığı rapor
ile Almanya’nın43 ve İsveç’in44 Uygurların
sınırdışı
edilmesini
yasaklaması,
Müslüman ülkeler bilhassa da Suudi
Arabistan, İran, Türkiye ve Pakistan gibi
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İslam dünyasının sözcüsü olduğunu
iddia eden ülkeler üzerindeki baskıyı
arttırmaktadır.
Çin’in otokratik rejimlere olan
desteğinin, en uç örneği Sincan’da
görülen ve vatandaşlarının her
hareketini gözetim altında tutan devlet
modelini ihraç etme potansiyelini
ortaya çıkarması mümkündür ki bu
da başkaca riskler ve beklenmedik
hadiselerin patlak vermesi olasılığını
kuvvetlendirmektedir.
Elbette,
Pakistan’ın liberal bir toplum olarak
tanımlanması çok güçtür ancak tam
bir otoriter devlet olduğunu söylemek
mümkün değildir. Öte yandan,
Pakistan, Çin’in söz konusu ihracatı
yapacağı öncelikli hedef ülkesidir.45
Çin üzerine çalışan akademisyen olan
Kerry Brown’a göre, “Bugün daha
da güçlü, kendi şartlarını koyan ve
hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan
hareket eden Çin himayesine karşı
yeni bir söylem oluşmaya başlamıştır.
Daha fazla insan Çin modelini
öğrenip bunun yansımalarını günlük
hayatında gördükçe, şüpheler de
artmaktadır. Tayvan’a yönelik sert tavır,
Sincan’daki faaliyetler, Çin’in inanması
güç derecede ve her geçen gün artan
bir şekilde bir gözetim devletine
dönüşmesi ve bunun, herhangi bir
kurumsal yahut hukuki kısıtlama
olmaksızın günlük yaşamın neredeyse
her alanını kuşatması… Bunların
tümü farklı şekillerde gerçekleşmekte
ve çok az dirençle karşılaşmaktadır.”.46
Söz konusu şüpheler, Müslüman
ülkelerdeki alimler ve İslamcılar
tarafından gün geçtikçe daha fazla
ortaya konmakta ve buna ilişkin
olarak British East India Company ile
sembolize edilen İngiliz sömürgeciliği
ile
mukayeseler
yapılmaktadır.
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Financial Times köşe yazarı Jamil
Anderlini’ye göre; “Çin, Bir Kuşak Bir
Yol Projesi yatırımlarının en büyük
adresi ve East India Company’nin bir
dönem etkin olduğu Pakistan’da kendi
sömürgeci macerasını dikkatsizce
başlatma riskini taşımaktadır. Pakistan
şu an tam anlamıyla Çin’e bağımlı
bir devlettir. Ülkedeki birçokları,
Pakistan’ın Pekin’e olan bağımlılığının,
bu büyük komşusunun bir sömürgesi
olmaya dönüştüğüne dair endişeler
taşımaktadır. Bu ilişkininin sorunlu
bir hale gelme riski, Pekin’in Çin’in
yurtdışında nasıl algılandığını göz ardı
etmesi ve tarihi ideolojik olmayan
bir perspektiften okuma konusunda
gösterdiği isteksizlik sebebiyle daha
da artmaktadır… Çin’in projelerinin
Pakistan
ordusunun
kontrol
edemeyeceği silahlı saldırılara maruz
kalacağı ve Çin’in kendi vatandaşlarını
ve mal varlıklarını korumak için
Halkın Özgürlüğü Ordusu’nu ülkeye
konuşlandıracağı
bir
senaryoyu
tahayyül etmek hiç de zor değildir.”47
Benzer bir ikaz, silahlı mücadeleyi
savunan dini medresesi –“cihat
üniversitesi”48 olarak anılan Darül
Hakkaniye- ve bu medresenin
mezunları
arasında
Taliban’ın
öldürülmüş olan lideri Molla Ömer,
Hakkani Ağı’nın lideri olan Celaleddin
Hakkani, El Kaide’nin Hint alt kıtası
yapılanmasının lideri olan Asım
Ömer ve Molla Ömer’in halefi olup
2016 yılında ABD’nin bir insansız hava
aracı saldırısında öldürülen Molla
Aktar Mansur’un bulunması sebebiyle
Taliban’ın babası olarak bilinen ve
katı tutuma sahip bir Pakistanlı
İslamcı politikacı olan Sami’ül
Hak
cephesinden
gelmektedir.49
Halihazırda, başbakan olarak seçilmiş
olan İmran Han’ın Pakistan Tahrik-i
İnsaf (Adalet Hareketi) Partisi (PTI)
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Pakistan, Çin’in ticari şartlarına
itirazı aşıp Çin karşıtı duyguların
yayılmasına dönüşen genel dalganın
yarattığı tehlikenin gün geçtikçe
odak noktası haline gelmektedir

tarafından yönetilen Hayber-Pahtunhva
Eyaleti Hükümeti, Şubat 2018’de
Dar’ül Hakkaniye’ye 2,5 milyon dolar
vermiştir.50 Sami’ül Hak, İngilizlerin
Hint alt kıtasını işgaline öncü olan,
sömürgeci dönemdeki İngiliz şirketine
atıfta bulunarak, “Bizi köleliğe götüren
bir ilişkiyi onaylamıyorum. Kendi
ülkelerindeki Müslümanlara yönelik
tavırlarına bakıldığında, Pakistan’da
daha köklü bir şekilde yer aldıklarında
Çin’in buradaki Müslümanlara da
British East India Company’nin
zamanında davrandığı gibi davranacağı
söylenebilecektir.” diye konuşmaktadır.51
Bulanık Sular
Pakistan, Çin’in ticari şartlarına itirazı52
aşıp Çin karşıtı duyguların yayılmasına53
dönüşen genel dalganın yarattığı
tehlikenin gün geçtikçe odak noktası
haline gelmektedir. Çin-Orta Doğu
ilişkileri düşünüldüğünde Pakistan,
Çin’in bölgedeki birçok çatışmanın
içine çekileceği bir bölge olabilir. Bu
çatışmaların başında da Suudi Arabistan
ve İran arasındaki husumet ile Pakistan’ın
Hindistan ile olan ihtilafında silahlı vekil
grupları kullanması gelmektedir. Bu
durum da Çin’i doğrudan veya dolaylı
olarak Çin’i Suudi yumuşak gücü ve
Pakistan’daki üstü örtülü operasyonları
ile bağlantılı hale getirecektir.
Böyle bir bağlantının merkezinde de
Keşmir’e yönelik faaliyetler gösteren
yasaklı bir grup olan Ceyşe Muhammed’in
firari lideri Mesud Ezher yer almaktadır.
Çin, Afganistan’da Sovyetlere karşı cihat
hareketi içerisinde savaşmış ve son
derece tutucu bir Diyobendi medresesi
olan ve çok sayıda Pakistanlı militanın
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mezun olduğu Karaçi’deki Darülülum
İslami Binori Town’dan mezun olmuş
bir din alimi olan ve Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi tarafından terörist
olarak tanınan Ezher’e yıllar boyunca
sığınak olmuştur.54
Ezher’in 2016 yılında Hindistan’ın
Pthankot Hava Kuvvetleri İstasyonu’na
düzenlenen bir saldırının arkasında
olduğuna inanılmaktadır. Hint askeri
üniformaları giymiş olan militanlar,
Hindistan güvenlik güçleri ile 14 saat süren
bir çatışmaya girişmiş ve son adamlarını
kaybedene kadar çatışmaya devam
etmiştir. Ezher de bu saldırıdan sonra kısa
bir süre gözaltında kalmış ve o dönemden
beri yeraltına inmiştir. Daha önce 1999
yılında Hint Havayolları’na ait bir uçağın
kaçırılmasıyla rehin alınmış yolcuların
bırakılması karşılığında Hindistan’da
hapisten salıverilen Ezher’in 2011 yılında
Yeni Delhi’de Hint parlamentosuna karşı
gerçekleşen ve Pakistan ile Hindistan’ı
savaşın eşiğine getiren saldırının da
arkasında olduğuna inanılmaktadır.55
Ezher, Binori Town’da sınıf arkadaşı olan
ve Suudi destekli, keskin bir şekilde Şii
karşıtı bir grup olan Sipah-e-Sahabe’nin
lideri olan ve 2003 yılında suikaste kurban
giden Tarık Azam ile ABD Hazine Bakanlığı
tarafından yaptırım listesine alınan Suudi
isim Fazlurrahman Halil ile yakın bağlarını
sürdürmüştür. Birkaç eşi arasında bir
Suudi vatandaşı da bulunan Halil, Usame
bin Ladin’in 1998 yılında Yahudilere ve
Haçlılara Karşı Uluslararası Cephe’nin
Çin, Afganistan’da Sovyetlere karşı cihat
hareketi içerisinde savaşmış ve son derece tutucu
bir Diyobendi medresesi olan ve çok sayıda
Pakistanlı militanın mezun olduğu Karaçi’deki
Darülülum İslami Binori Town’dan mezun olmuş
bir din alimi olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi tarafından terörist olarak tanınan
Ezher’e yıllar boyunca sığınak olmuştur
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Geniş Orta Doğu coğrafyasında yaşanan
gelişmeler, Çin’in başka devletlerin iç işlerine
müdahale etmeme, ekonomik olarak kazankazan yaklaşımı ve yurt dışında askeri varlığın
tesis edilmemesi gibi uzun yıllardır var olan dış
ve savunma politikalarına meydan okumaktadır

kuruluşunu ilan eden fetvasına imza
atmıştır. İslamabad’ın banliyölerinde AK47’li muhafızlarca korunan bir medrese
işletmektedir.56
Halil, Suudi Arabistan’ın finanse ettiği
ve ABD Hazinesi tarafından geçtiğimiz
yıl yaptırım listesine alınan Mevlana Ali
Muhammed Ebu Turab’ın başkanlığını
yürütttüğü İki Kutsal Şehrin Muhafazası
Hareketi’nin (Tehrike Tahafaz Haramain
Sharifain)
Genel
Sekreterliğini
57
yapmaktadır. Ebu Turab’ın yaptırım
listesine alınması, Suudi fonlarının
Pakistan’ın sorunlu bölgesi Belucistan’daki
silahlı, Şii karşıtı, İran karşıtı medreselere
aktığı bir dönemde Suudi Arabistan’a
bağış toplamak için geziler düzenlediği
bir döneme denk gelmiştir. İran’a sınır
olan ve eyalet içerisindeki etnik azınlıklar
arasında huzursuzluk yaratarak Pakistan’ı
istikrarsızlaştırmak için yapılacak olası
bir girişime karşı blokların inşa edildiği
Belucistan, Çin’in bir Kuşak Bir Yol Projesi
için çok büyük öneme sahiptir.58 Suudi
Arabistan, İran’ın batı sınırında olan Irak
Kürdistanı ile de Erbil’de bir konsolosluk
açarak,59 Cidde’den Erbil’e uçuşlar
başlatarak60 ve Suudi işadamlarından
oluşan heyetlerin düzenlediği ziyaretlerle
benzer bir şekilde yakın bağlar
kurmaktadır.61
Pakistan’ın
Gwadar’daki
Beluç
Limanı’ndaki bir rafineriye ve enerji ile
mineral sektörüne yapılacak ve Çin’in Bir
Kuşak Bir Yol Projesi’nin Pakistan ayağı
olan Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’na
60 milyar dolardan fazla yapacağı yatırımı
tamamlayıcı mahiyette olacak milyarlarca
dolarlık yatırım için Suudi Arabistan ile
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yürüttüğü müzakereler sadece ekonomik
ve mali anlamda değil jeopolitik anlamda
da büyük öneme sahiptir. Suudi Arabistan,
Gwadar’ı İran’ın Hindistan destekli ve
Umman Denizi’nin 70 kilometre batı
kıyısında yer alan Chabahar Limanı’na
karşı denge sağlamak için çok önem
atfetmektedir.62
Beluç bir politikacı ve eski Liman ve Taşıma
Bakanı olan Mir Hasil Khan Bizenjo,
“Mevcut hükümet, Suudi Arabistan’ı
Gwadar’a daha da yaklaştırmaktadır. Bir
başka deyişle, katı tutuma sahip SünniVahhabi devleti, İran’a hiç olmadığı
kadar yakın hale gelecektir. Bu da
muhtemelen İran’ı öfkelendirecektir.”
diye uyarmaktadır.63
Emekli bir asker ve savunma analisti
olan Aijaz Awan da “Çin ile olan bağlar
doğası gereği stratejik öneme sahiptir.
Pekin bize çok sayıda savunma ile alakalı
materyal temin etmektedir. Öte yandan,
Suudi yatırımı Pakistanlılar için daha
fazla iş imkânı yaratacaktır, çünkü Çin’in
aksine Suudi Arabistan ekonomik projeler
için kendi mühendislerini ve işçilerini
getirmemektedir.” diye not düşmektedir.64
Sonuç
Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi, şiddetli
ve kanlı bir geçiş süreci içerisindeki geniş
Orta Doğu coğrafyasındaki birçok olası
tuzakla karşı karşıyadır. Proje; politik
şiddet, bölgesel rekabet, son derece
yaygın toplumsal huzursuzluk, ulus
devletlerin kırılganlığı, mezhepçilik,
etnik ve etno-dinsel grupların talepleri
ve rejimleri tehdit edecek potansiyel
sosyal, ekonomik ve siyasi protestolardan
oluşan ve her geçen gün artan bir mayın
tarlasından geçmektedir.
Geniş Orta Doğu coğrafyasında yaşanan
gelişmeler, Çin’in başka devletlerin iç
işlerine müdahale etmeme, ekonomik
10
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olarak kazan-kazan yaklaşımı ve
yurt dışında askeri varlığın tesis
edilmemesi gibi uzun yıllardır var olan
dış ve savunma politikalarına meydan
okumaktadır. Çin’in yükselen bir küresel
süper güç haline gelmesi çerçevesinde
bu meydan okuma, Çin’i Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’daki devasa yatırımlarını
korumak ve hızla büyüyen yurtdışındaki
Çinli toplulukları güvence altına almak
için o mağrur politik ilkelerinden sözde
değil ama gerçekten taviz vermeye –eğer
tamamen terk etmeye zorlamayacaksa
bile- itmektedir.
Orta Doğu’nun istikrarsız ve karmaşık
geçiş süreci ile Suudi Arabistan ve BAE gibi
ülkelerin son derece iddialı ve uzlaşmaz
tutumu, Çin’in çatışan ve ihtilaflardan
kendisini uzak tutabileceğine yahut
kalkınmaya, ekonomiye ve yaşam
standartlarının yükseltilmesine yapacağı
vurguyla kendisini sorun çözücü olarak
konumlayabileceğine yönelik inancını
daha da sorgulanır hale getirmektedir.
Sonuç olarak Çin, kendisi reddetse bile,
ABD’nin karşısına çıkan tuzaklara düşme
riski ile karşı karşıyadır: Bir yanda
ortaya konan değerler ve hedefler, öte
yandan ulusal ve ekonomik güvenlik
taleplerinin bu değerleri boş sözler
kılacak bir şekilde tanımlanması ile
ortaya çıkan tezat...
Dahası, Çin’in sadece otoritelerle irtibat
kurmaktaki ısrarı ve toplumların diğer
katmanlarıyla olan zayıf etkileşimleri,
küresel anlamda düzeni bozan protesto
dalgalarının kurumlara olan güven
eksikliği, toplumu dinlemeyen ve yanlış
kararları için hesap verme konusunda
farklı standartlara tabi siyasi, ekonomik
ve toplumsal yönetimlerin mevcut
olduğu algısı, yanlış politikalar ve
kötü yönetim; siyasi, ekonomik ve
toplumsal yönetim kademelerinin
tümünde yolsuzluğun kökünü kazımak
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konusundaki başarısızlık algısı; ekonomik
gelişimin altyapı, sağlık ve eğitim
alanlarında yeterli gelişmeyi sağlayamadığı
ve yoksulluğu ortadan kaldıramamasından
ötürü beklentilerle gerçekler arasında
büyük bir uyuşmazlığın olduğu algısı
ve toplumsal adalet, insanlık onuru ve
topluma yönelik kapsayıcılık konusundaki
taleplerle beslendiği gerçeğini göz ardı
etmektedir.
Bir Kuşak Bir Yol’un kırılganlığı, geniş Orta
Doğu coğrafyasında yer alan ya da milliyetçi
askeri darbelerin veyahut belli kabilelerin
baskın çıkmasının ürünü olan otokratik
rejimlerin kendi kırılganlıklarından ötürü
artmaktadır. Bazı istisnalar dışında, bu
rejimlerin kırılganlıkları, gelecekteki bir
geçiş süreci için referans noktası olarak
esas alınabilecek çoğulcu bir uygulamanın
olmaması ve hiçbiri iyi bir miras
bırakamamış farklı ideolojilerle örülü
geçmiş tecrübeler sebebiyle daha da vahim
bir hale gelmektedir.
Çin’in, kendi ekonomik açıklık ve sıkı
politik kontrol modelinin geniş Orta Doğu
coğrafyasındaki otokratlar için uygun bir
model olacağına dair varsayımı da Bir Kuşak
Bir Yol’un kırılganlığını arttırmaktadır.
Bu coğrafyadaki otokratların, Çin’in
bu modeline rağbet göstermiş olsa da
birkaç istisna dışında bu modeli başarıyla
uygulayabileceğine dair pek emare
yoktur. Uzun lafın kısası, Çin’in başarılı
olabilmesi için sadece coğrafyanın yerel
dinamikleriyle bağlar kurması değil, ayrıca
kendisini iç işlerine müdahale etmeme
ilkesinin ve defolu ekonomik kazan-kazan
yaklaşımının arkasına saklanan, kenardaki
bir zengin figür yerine gerçek bir aktör
haline getirmesi gereklidir. Bir Kuşak Bir
Yol Projesi’nin zaafiyetleri, Çin’in geniş
Orta Doğu coğrafyasındaki rakiplerinin
Çin’i bölgedeki baskın güç değil fakat birkaç
bölgesel güçten biri olabilecek şekilde
sınırlaması için fırsatlar yaratmaktadır.
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