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OBOR’un Orta Kuşağı Türkiye’ye “Tren Gelir Hoş Gelir” 

 
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 

 
TCITR (Trans Caspian International Transport Route), yani Çin ile dünyanın dörtte üçünü 

buluşturan OBOR (One Belt-One Road) projesinin Hazer Denizi ötesi ayağı olan Orta Kuşak 

Projesi peşpeşe gelen iki tren katarı ile 6 Kasım 2019’da Kars’tan Anadolu topraklarına 

girerek başladı. Sonra Ankara garına selâmetle ulaştı. Ve nihayet 7 Kasım 2019’da 

Marmaray’ı onurlandırdı. Çin’den gelen 850 metrelik 42 TIR kapasitesi karşılığı iki yük treni 

(China Railway Express), içindeki elektronik yükü ile bundan sonra 12 günde menzil-i 

maksuduna erişecek. Böylece toplam 11.483 kilometrelik bir yol kat etmiş olacak.  

 

Çin’de başlayan yolculuk, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Kars’a ulaştığında 

fazla bir şey duymadık. Oysa çok uzun bir yoldan gelmişti. Ama Marmaray ile bütünleşmesi 

benim için heyecan verici oldu. İstanbul’da günlük yaşantımızın doğal bir parçası olan 

Marmaray’ın değeri gözümde bir kaç kat arttı. Bu 21. Yüzyılın Cumhuriyet Türkiyesi için 

demir ağlar örülmesine büyük bir katkı elbette. Acaba Anadolu’yu baştanbaşa geçerken, yolu 

üzerinde bulunan, Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, 

Eskişehir ve Kocaeli’de de insanlar benim gibi hissettiler mi diye düşünmekten kendimi 

alamadım doğrusu.  

 

China Railway Express’ın,  Kapıkule’den sonra tek tren olaark hedefinde, sırasıyla Bulgaristan, 

Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti var. Yolu açık olsun. 

 

Ayrılıkçeşmesi’nde,  hem Kavuşma, hem Ayrılık  
 

Ansiklopedi gibi bir babam vardı. 1916 Acıbadem doğumlu olduğu için, Acıbadem ve 

çevresinin tarihini de iyi bilirdi. Ayrılıkçeşmesi’ni, Doğu seferine gitmek için Padişah’a 

katılacak Anadolu ve Rumeli Beylerbeyleri’nin, Tımar ve Zeanmet’lerden gelen sipahiyi bir 

araya getirdiği yer olarak anlatırdı. Acıbadem’de bir de Zeamet sokak olduğu için söylediği 

bana  çok makul gelirdi. Ama ben sipahiler, şimdi Marmaray’ın bir durağı olan Ayrılık 

Çeşmesi’nde, sanki aileleri ile sarılıp ağlaşa vedalaşıyor gibi hayal ederdim. Tarihin bana 

babam tarafından bir çocuk hikâyesine dönüştürülmüş parçası, bugün, Çin’den Maçin’e yol 

bulan katarların uğrak noktası haline geldiyse, biz de bir hayli yol aldık bunu kabul edelim. 

Üzerinden günlük iki milyar dolarlık bir ticaretin geçeceği bu Orta Kuşağın Türkiye parçası için 

yapılan yatırımın, yaklaşık 100 milyar dolar civarı olduğu düşünülürse, OBOR’un, özellikle 
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Rusya üzerinden geçmemesi dolayısı ile çok önemli ayağı olan Türkiye’ye, transit ülke 

olmaktan öte ne vaat ettiğine bakmak önemli. 

 

İlk bakışta gördüğüm şey, Türkiye’deki uzun orta kuşak hattı ile ilgili olarak hâlâ haberleşme, 

ambar, ardiye, sinyalizasyon ve hat döşeme ile ilgili çeşitli ihalelerin devam ediyor olması. 

Çanakkale Boğazı inşaatı da bu hattın bir parçası gibi düşünülse bile, bundan öte, geçtiği 

Anadolu şehirlerine ne gibi canlılık kazandıracağı da düşünülmeli.  

 

Duisburg Deneyiminin İşaret Ettiği Tehlike  
 

Duisburg Almanya’nın dünyadaki en büyük kara limanı. Üstelik bu şehir, AB Ortak Tarım 

politikasındaki tarımsal fiyatlama açısından da tahıl baz fiyatlaması açısından önem taşıyor. 

OBOR ile bağlantılandığından bu yana, Duisburg’a Çin’den günde 30 trenin geldiği ilan 

ediliyor. Çin trenleri büyük ölçüde, ucuz ve yükselen kalitedeki tüketim mallarını, özellikle 

elektronik ürünleri, AB coğrafyasındaki bir çok uğrak noktasına olduğu gibi Duisburg’a da 

getiriyor. Ama AB içinde Doğu Avrupa uğrak limanları dışında, giderek Çin’e karşı olumsuz 

tavırlar gelişmekte, korumacı ticaret önlemleri için hem AB komisyonuna, hem de yerel 

hükumetlere baskılar artmakta. Benim “ama mutlaka bir canlanma yaratmış olmalı” 

düşünceme karşı, bir Alman meslektaş, şu cevabı veriyor: “Haklısınız, böyle bir demiyolu 

trafiğinden bir ekonomik canlanma, özellikle yerel istihdam artışı beklenmeli. Ama bu 

fiiliyatta çok sınırlı bir etki oldu. Çünkü büyük bir sorun var. Bu da Çin trenleri dolu geliyor; 

Ama boş geri gidiyor. Belki Fransa’dan daha fazla peynir, şampanya, şarap ve domuz 

pastırması alıyorlardır. Ama Duisburg’dan fazla bir şey almıyor olmaları, yerel anlamda bu 

dünyanın sayılı kara gümrük noktasında bir canlanmayı teşvik etmiyor. Sadece bizim dakik 

hizmetimizden nemalanıyorlar. Belki de öğreniyorlar. Ama Şehir hâlâ kûhi ve eskimiş yüzünü 

koruyor”.  

 

Modern Çağın Raylı Çerçisi ve “Rabbena Hep Bana Zihniyeti Endişesi” 
 

Elbette, 28 ülkeli AB’de Çin trenleri, Çek Cumhuriyeti’nde kristal, Fransa’da Christian Dior, 

Sevr porselen, şarap, şampanya, hardal ve domuz pastırması, İtalya’da Parma peyniri, 

ayakkabı ve hazır giyim tercih edebilir. Ancak genelde, şimdi Çin’de artan lüks mal ve marka 

ürün iştihasına karşı, hâlâ tüketimin düşük olması, Çin’in AB’ye karşı artan bir ticaret fazlası 

vermesi ile sonuçlanıyor. Bu ise giderek artan bir endişe konusu. Bu endişe hem Brüksel’deki 

AB bürokrasisinin, hem OBOR’un uğradığı tüm üyelerdeki uğrak noktalarında bulunan 

şehirlerin, hem de bunların bizdeki karşılığı olan, Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, 

Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir ve Kocaeli gibi olan yerleşim yerlerinin. Büyük bir proje 

OBOR. Hem bu projeyi yaratan devlet kapitalizminin beyni olan Çin için, hem de projeye 
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katılan tüm güzergâh üstü ülkeler için. Ama açılışlarda büyük heyecan yaşarken veya benim 

gibi olayı tarihin sügecinden bile geçirirken, Çin’in bu “ Rabbena hep bana zihniyeti”nin bize 

ne getireceğini ve ne gibi yeni tüketim ve borçlanma alışkanlıkları yükleyeceğini düşünmek 

lazım. Bu bağlamda China Rail Transit Express’i istasyonlarımıza bıraktığına denk mal alıp 

götürmezse, işimiz iş söyleyeyim. Yoksa OBOR’un Marmaray ile buluşması gerçekten heyecan 

verici. İş ki kof heyecan olmasın. Sukut-u hayal hiç olmasın. Açıkçası “tren gelir hoş gelir” ama 

odaları buradan boş gitmesin.  


