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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2013 yılı sonlarında Kazakistan ve Endonezya’ya 

gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerde sırasıyla İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın ve 21. yüzyıl 

Deniz İpek Yolu’nun inşasını önermişti. Kuşak ve Yol girişimi (KYG/BRI), Asya ve Avrupa 

arasındaki antik ticaret rotasını yeniden canlandırmayı ve Orta Doğu, Afrika ve Güney 

Amerika’yla yeni bağlantı yolları inşa etmeyi içeriyor. Çin devlet medyasına göre, Çin bu 

girişim kapsamında 125 ülke ile 170’den fazla antlaşma imzaladı, 2013-2018 arasında bu 

mukaveleler 90 milyar dolardan çok bir miktar tuttu. Ancak projenin tam anlamıyla hayata 

geçirilmesinin Çin Komünist Devrimi’nin 100. yıldönümü olan 2049’u bulacağı 

düşünülmektedir. Çin bu proje için, 2014 yılında 40 milyar dolar kaynak ayırarak İpek Yolu 

Ekonomik Kuşağı Fonu’nu  ve kurucu üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Asya Altyapı 

Yatırım Bankası’nı Kasım 2014’te 100 milyar dolar yatırımla kurdu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Çin’in bu girişimi “Trans Pasifik Ortaklığı’na (TPO) Çin’in cevabı”,  “Çin’in Marshall 

Planı”, “ ‘borç kapanı diplomasisi’ yoluyla ülkeleri finansal olarak Pekin’e bağlayarak Çin’in 

dünyadaki etkisini artırmaya yönelik bir çaba” olarak tanımlanıp eleştirilmektedir. Özellikle 

bazı Batılı hükümetler, Çin’in milyarca euroluk yatırım projelerinin gelişmekte olan ülkelerin 

yüksek oranda borçlanmasına yol açmasından endişe duymaktadır. Çin Maliye Bakanı Liu Kun, 

bu endişelere yanıt olarak Pekin’de yaptığı açıklamada, aşırı borçlanma riskine karşı gereken 

tedbirlerin alınacağını belirtmiştir, ayrıca Çin Merkez Bankası’ndan alınan bilgilere göre, proje 

kapsamında yapılacak yatırımlarda o ülkenin para birimi kullanılarak, döviz dalgalanmaları 

sonucu karşılaşılabilecek risklerin asgariye indirilmesi hedeflendiği belirtilmiştir Diğer 

eleştirilere yönelik olarak Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, KYG “jeopolitik bir araç değildir bir 

işbirliği platformudur” ve  “biz bütün tarafların girişime dahil olmalarını memnuniyetle 

karşılıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Xi Jinping de bu projeye ilişkin “Yeni İpek Yolu Girişimi 

Çin’in solo gösterisi değil, projedeki tüm ülkelerin katıldığı bir koro olarak kabul edilmelidir” 

tespitinde bulunmuştu. Jinping’in birinci KYF’unun açılış konuşmasına “Şeftaliler ve erikler 

konuşmaz, ancak onların altında bir yol oluşur” şeklindeki bir Çin atasözü ile başlaması ve 

birbiriyle iletişim halinde olmayan kültürlerin bile ticari ilişkiler sayesinde birbirlerine 

yakınlaşacaklarını ima etmesi, liberal bir varsayımı bir Çin atasözü ile ifade etmesi açısından 

dikkat çekiciydi. Jinping 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Pekin’de yapılan ikinci KYF’unda 

“Bu girişimin parçası olan hepimizin ortak çabaları sayesindedir ki, altı koridor, altı bağlantı 

rotası ve limandan oluşan genel bir bağlantı çerçevesi hayata geçirilebildi. … 150’den fazla 

ülke ve uluslar arası örgüt Çin’le Kuşak ve Yol işbirliği anlaşması imzaladı. KYG ile Birleşmiş 

Milletler, ASEAN, Africa Birliği, Avrupa Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslar arası 

ve bölgesel örgütlerin kalkınma planları ve işbirliği girişimleri arasındaki tamamlayıcılık ve 

KYG ile katılımcı ülkelerin kalkınma stratejileri arasındaki tamamlayıcılık artırıldı. Kuşak ve 

Yol işbirliği, Avrasya kıtasından Afrika’ya, Amerika kıtalarına ve Okyanusya’ya kadar küresel 

ekonomik büyüme için yeni alanlar açtı, uluslararası ticaret ve yatırım için yeni platformlar 

oluşturdu ve küresel ekonomik yönetişimi geliştirmek için yeni yollar teklif etti. Bu girişim, 

dahil olan ülkelerde insanların yaşamlarının geliştirilmesine yardım etti ve ortak refah için daha 

fazla fırsatlar yarattı” ifadelerini kullanarak, hem KYG’ne yönelik eleştirilere cevap vermiş, 

hem de projenin şu ana kadar geldiği noktayı özetlemiştir. 

İkinci KYF’na devlet ve hükümet başkanı seviyesinde katılan 36 ülke olmuştur ve 

bunlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gibi liderlerin 

bulunması ve yine Foruma 10 ASEAN ülkesinden Endonezya hariç dokuzunun en yüksek 

düzeyde temsilci göndermesi dikkat çekicidir. Toplantıda Almanya'yı Ekonomi ve Enerji 

Bakanı Peter Altmaier, Türkiye'yi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan temsil etmiştir. 

ABD ise Pekin'e temsilci göndermemiştir.  

 

 

 

 



 

 

Çin'in projesine dahil olan Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan, Polonya ve Macaristan 

yer alıyor ve İtalya da Mart ayında Çin ile "İpek Yolu” projesi için mutakabat imzalamış 

bulunuyor. Almanya ve Fransa ise bu projeye dahil değil. Özellikle Almanya Dışişleri Bakanı 

Heiko Maas’ın yaptığı bir açıklamada, "Bazı ülkeler Çin ile akıllıca işler yaptıklarını 

düşünebilir ama bir gün bağımlı olduklarını fark ederek şaşıracaklar” ifadelerini kullanması 

dikkat çekici. Avrupa’nın KYG’inde Çin’i destekleyen ve projeyi eleştiren ülkeleri şeklinde 

fikir çatışması yaşaması, 11 Eylül sonrası ABD’nin Afganistan ve Irak’a yönelik 

müdahalesinde onun yanında yer alan ve almayan Avrupa ülkeleri (yine başta Fransa ve 

Almanya olmak üzere) arasındaki farklılaşmayı çağrıştırıyor.  

Türkiye, çok boyutlu dış politikası çerçevesinde yeni İpek Yolu girişimi fikrini 

benimsemiş,  Ankara ve İstanbul’u birbirine bağlayan Çin’in ilk denizaşırı hızlı tren projesi 

2005 yılında başlatılmıştır. Proje 2014 yılında Çin tarafından Türkiye’ye verilen 750 milyon 

dolarlık krediyle finanse edilerek tamamlanmıştır. 29 Ekim 2013’te Marmaray Boğaz Tüp 

Geçişi’nin ilk seferini yapmasının ardından, 29 Ekim 2017’de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 

hattının ilk tren seferi düzenlemiş ve 12 Mart 2019’da da Gebze-Halkalı hatlarının hizmete 

girmesiyle Avrupa-Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımının önü açılmış ve Demir İpek 

Yolu’nun orta koridorunun bir parçası böylece tamamlanmıştır. 

Xi Jinping’in  ikinci KYF’unun açılış konuşmasında kullandığı “karşılıklı-bağlantılı 

gelişme” (inter-connected development) kavramsallaştırması, liberal karşılıklı-bağımlılık 

(interdependency) terminolojisine alternatif oluşturması açısından dikkat çekicidir. Ayrıca 

konuşmasında vurguladığı ihtiyaçlar da gelişme mücadelesi veren ülkeler başta olmak üzere 

küresel sistemin mağdurlarının ihtiyaçların gerçekten özetler gibidir:  

Kapsamlı karşılıklı danışma, müşterek katkı ve ortak yarar prensipleri tarafından 

yönlendirilmeye ihtiyacımız var. Çok taraflılık ruhu içerisinde hareket etmeye, karşılıklı 

danışma aracılığıyla işbirliğini gerçekleştirmeye ve bütün katılımcıların istekliliğini 

muhafaza etmeye ihtiyacımız var. ….Açık, doğaya duyarlı (green) ve temiz bir işbirliğine 

ihtiyacımız var. ….Halkların yaşamlarını geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik 

etmek için yüksek standartlı bir işbirliğini sürdürmeye ihtiyacımız var. …İnsan-

merkezci (people centered) bir yaklaşıma ihtiyacımız var. 

 
Bununla birlikte, söylem düzeyinde gayet etkileyici olan bu ifadelerin gerçekçiliği küresel 

meselelerin, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi gibi bölgesel ihtilafların, Çin’deki hava kirliği 

ve insan hakları meselelerinin ve Çin’deki azınlıklara yönelik sorunların çözümüne yönelik 

sergilediği somut performans ile test edilecektir ve şu ana kadar sergilediği performansın çok da 

ikna edici olmadığı ortadadır. Diğer taraftan Çin’in “barışçıl gelişim” ve “karşılıklı-bağlantılı 

gelişme” gibi barışçıl bir terminoloji kullanmasının uzun vadede kolektif kimlik tanımlaması 

üzerinde belirleyici olması ve barışçıl terminoloji ile uyumlu barışçıl bir kimlik geliştirmesi 

Amerika’nın “iyiniyetli hegemonya” (benevolent hegemony) iddiası üzerine inşa ettiği küresel 

liderlik pozisyonuna yöneltilebilecek en ciddi meydan okumalardan biri olacaktır. 

 

 



 


