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Özet 
 

Çin, Komünist Partisi yönetiminde; demokrasi, insan hakları ve Batı tarzı bir hükümet deneyiminden 

uzak, otoriter, liberal bir politikayı savunuyor. Öte yandan, dünya ile tamamen entegre olan Çin, 

Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi kendisinin seçtiği bölgelerde varlığını artırıyor. Bu çalışmanın 

amacı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Orta Doğu ülkeleri ile olan dış politikasını, bölgeye yönelik 

yatırımlarını, askerî araçlarını, ticaretini, ekonomik çıkarlarını ve bölgenin sorunları karşısındaki 

pozisyonunu, Çin yönetiminin demokrat olmadan önce bir dünya gücü olma iddiasını göz önüne 

alarak incelemek ve genel bir çerçeve sağlamaktır. Bu kapsamda Çin, Orta Doğu'daki hemen hemen 

her ülkeye dokunmayı başarıyor. Bunu yaparken, Çin hem yumuşak gücünü hem de sert gücünü 

kullanmakta tereddüt etmiyor ve daha önce pek yapmadığı arabulucu rolünü üstleniyor. Bütün 

bunları açıklamaya çalışırken, bu makalenin amacı, kronolojik bir değerlendirme yapmaktan ziyade, 

1949-2020 dönemi Çin siyasetindeki güncel olaylara vurgu yaparak değişimleri ve süreklilikleri 

vurgulamaktır. 
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Abstract 
 

The China advocates an authoritarian liberal policy in the administration of the communist party, far 

from democracy, human rights and a western-style government. On the other hand, China, which is 

fully integrated with the world, is increasing its presence in the regions it chooses such as Africa and 

Middle East and North Africa. This study will provide a general framework for analyzing the foreign 

policy of the People's Republic of China with the countries of the Middle East and its investments, 

military means, trade, economic volumes and position vis-à-vis the problems of the region and taking 

into account of China's claim to be the world power before becoming a democrat. China manages to 

touch almost every country in the Middle East. While doing this, the China does not hesitate to use 

both his soft power and hard power and it takes on the role of mediator as it has never done before. 

Trying to explain all this, the aim here is not to make a chronological assessment, but to point out the 

changes and continuities in Chinese politics during the period 1949-2020 with emphasis on current 

events. 
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Giriş 
 

Çin - Arap Devletleri Fuarı'nın dördüncüsü, Eylül ayında Çin ve Arap dünyasından 2.900 şirketin 

katılımıyla Ningxia'nın Hui Özerk Bölgesi'nde (Çin'in kuzeybatısında) gerçekleşti. 1 Bu fuar, Çin'in Orta 

Doğu'ya olan ilgisini göstermek için sadece bir örnektir. Uzun yıllardır, Çin, Orta Doğu bölgesindeki 

varlığını artırıyor aynı zamanda yatırımlarını geliştiriyor, silah satmaya devam ediyor ve hidrokarbon 

alıyor. Ayrıca Arap ülkeleri ile dostluğu, işbirliğini ve ortak kalkınmayı güçlendiriyor ve ABD'ye karşı 

dünya lideri olma kapasitesini artırıyor. Çin için asıl meydan okumanın ise demokratik olmadan önce 

süper güç olmak olduğu da söylenebilir. Bu sebepledir ki daha önceden Afrika’da yaptığı gibi şimdi de 

Orta Doğu’da varlığını artırmak istiyor. Bu politikaların amacı tıpkı “Go” oyununda olduğu gibi bir 

bölgeyi kazanabilmek için önce çevresini kuşatmak gerektiği ilkesine dayanıyor ki bu strateji Rimland 

aktörleri arasındaki bağlantıyı güçlendirme adına önemli bir adımdır. 2 Dolayısıyla, bu karmaşık 

bağlamda Çin, Orta Doğu'da etkili ve önemli bir oyuncu olmak için mümkün olan her türlü aracı 

kullanıyor. 

 

Öncelikle, Çin'in Orta Doğu'daki varlığının kısa tarihi incelenecek, ardından “Yeni İpek Yolunun” ve 

Rimland teorisinin Çin stratejisindeki önemi analiz edilecektir. İlk bölümde, Çin'in enerjiye bağımlılığı 

göz önüne alınarak, enerji arzı konusundaki büyük ilgisi ve talebi açıklanacaktır. İkinci bölümde, Çin’in 

bölgeye silah satışı, denizlerdeki mevcudiyeti, Çin - Körfez işbirliği ve askerî ortaklıklar hakkında analiz 

yapılacaktır. Üçüncü bölümde, Çin’in Mısır ile olan yakın ilişkisi üzerinde durularak Orta Doğu’ya olan 

yatırımı ele alınacaktır. Son bölümde ise Çin diplomasisinin Doğu Akdeniz gerilimi, İsrail - Filistin 

sorunu ve Arap Baharı gibi bölgeyi ilgilendiren krizlere bakış açısı incelenecektir. Tüm bu gelişmeler ve 

süreçler Çin'in bölgeye ne kadar bağlı olduğunun ve egemenliğini bir o kadar artırmaya çalıştığının bir 

göstergesi olacaktır. 

 

1940'lardan 11 Eylül'e Kadar Çin ile Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki İlişkinin 

Kısa Tarihi 
 

Araştırmacılar, bir Arap maceraperest tarafından yazılan ve Tang Hanedanlığı'nda Çin'in 9. yüzyıldan 

kalma bir Arap görüşünü sunan 1.100 yıllık bir anlatının yeni çevirisiyle tanışmış olsalar da  3, bu 

makalede, 1940’lardan başlanarak 11 Eylül’e kadar olan 4 önemli zaman diliminden bahsedilecektir. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce, ilk bağlantı 1945-1955 yılları arasında başlar ve Çin, 

Sovyetlerin Orta Doğu politikasını takip eder. Bu dönemde, Çin ile Orta Doğu ülkeleri arasında 

doğrudan bir ilişki yoktu çünkü bu ülkeler ya yeni bağımsızlık kazanmışlardır ya da yakında 

doğacaklardı ve Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere gibi büyük güçlerin hegemonyasındaydılar.  

                                                             
1
Mona Shoukry, Inauguration en Chine de la 4e édition de la "foire-expo" Chine-Etatsarabes,2019, 

https://www.mena.org.eg/fr/news/dbcall/table/webnews/id/8091081> , 
2TanguyStruyeDeSwıelande, La Chine et ses objectifsgéopolitiques à l’aube de 2049, 2017 
https://www.diploweb.com/La-Chine-et-ses-objectifs-geopolitiques-a-l-aube-de-2049.html 
3Jan Keulen, LesChinoisvus pas les Abbassides,2015, https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/les-chinois-
vus-pas-les-abbassides> 

https://www.diploweb.com/La-Chine-et-ses-objectifs-geopolitiques-a-l-aube-de-2049.html


Aynı zamanda Arap ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmî olarak tanımıyordu. Öte yandan Çin bu 

ülkeleri ve liderlerini karşı-devrimci liderler ve feodal diktatörler olarak nitelendirdi. 4 Bu duruma 

rağmen, 1956'da Süveyş Kanalı’na üç taraftan yapılan saldırı sırasında Çin'in Mısır'a desteği, 1958'de 

Cezayir geçici hükümetinin tanınması ve Çin'in Filistin Ulusal Hareketi'ne desteği bu dönemin 

belirleyicisidir. 5 

 

İkinci dönemde Çin, 1956-1966 yıllarında Sovyetlerle aynı çizgide değildi, Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin 

dayanışması çerçevesinde, bölge ülkeleriyle Batı karşıtı bir politika kapsamında ilişkiler kurmaya 

başladı. 18-24 Nisan 1955'te Endonezya’da toplanan Bandung Konferansı'na katıldı ve Çin, o zamanlar 

yeni bağımsızlıklarını kazanan Asya - Afrika devletlerini bir araya getirmeyi başardı ve bu birliktelik Çin 

Devrimi'nin ruhunu canlandırmak için Mao tarafından başlatılan Kültür Devrimi'ne kadar devam etti. 

Üçüncü dönem 1967-1977 arasıdır. Çin'in Kültür Devrimi ile içine kapanması Sovyetlere 

yabancılaşmasına neden oldu. Bu dönemde Çin, Sovyetleri bir tehdit olarak görmeye ve ABD’ye 

yaklaşmaya başladı. Bu nedenle Çin, Türkiye, İran gibi ABD'nin müttefik ülkeleriyle anlaştı ve bu 

gelişmeler Çin'in Orta Doğu'ya açılmasını sağladı. 

 

Dördüncü dönem 1972'den itibaren başlamaktadır. Çin'in ABD ile yakınlaşması daha az ideoloji ve 

daha fazla politik motivasyonla özetlenebilen bir dönemdi. Aynı zamanda bu hamle Çin rejiminin 

kapitalizme yönelmesiydi. Dolayısıyla modernleşmeye ve kapitalizme devam etmek için tüm ülkelerle 

ilişkiler kurmak gerekiyordu. Bir ülkenin ABD veya Sovyetlere olan uzaklığı veya yakınlığı artık önemli 

değildi.6 

 

1990'larda Orta Doğu'daki tüm ülkeler Çin'i en az bir kez ziyaret etmişti. Sonuç olarak, Çin’in 

teknolojik, ekonomik ve askerî güçlerini geliştirmesi bölge ülkeleri için bir cazibe oluşturdu. Ayrıca 

Orta Doğu’daki hiçbir ülkeyle askerî çatışmada olmaması, (Örneğin Çin, Körfez Savaşı sırasında 

askerlerini Birleşmiş Milletlere göndermedi) bu yüzden tüm bu yaşananlar Çin’in Orta Doğu ülkeleri 

nazarında güven ve saygısını artıran gelişmelerdi. Bu dönemde Çin, Mao döneminde "Amerikan 

yanlısı", "gerici" ve "feodal" rejimler olarak sınıflandırdığı bir dizi bölge ülkesiyle yakınlaştı ve 

çeşitliliğe dayanan bir politika izledi. 7 

 

Bu hikâyelerin ardından 11 Eylül saldırısı sonrasındaki gelişmeler ve Yeni İpek Yolu, Çin'in bölgedeki 

politikasını açıkça yansıtıyor. Ben Simpfendorfer, “Yeni İpek Yolu” başlıklı makalesinde; İpek Yolu'nu 

yeniden kuran Çin yönetiminin ekonomi politikasını ele alıyor. 8 Ayrıca bu makalede, dünyanın Orta 

Doğu görüşünü değiştiren 11 Eylül saldırısına odaklanılıyor. Örneğin saldırılardan 7 gün sonra Çin, 

                                                             
4 Hakan Güneş, Çin’in Ortadoğu Politikası,Çin Deniz Ülke Arıboğan(dir), Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, 
İstanbul, Bağlam Yayınları, 2001, p. 297-308 
5BicharaKhader, La percéechinoise dans lesmarchésarabes et méditerranéens, IEMed,Annuaire 2018,p.42 
6Abid, p.308 
7Çağdaş Üngör, Çin Ve Üçüncü Dünya, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No 41, 2009, p.34 
8Ben Simpfendorfer, La nouvelleroute de la soie, Études, 2012/5 (Tome 416), p. 595- 604 



Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldı ve petrol ithal etmek için girişimlerde bulundu. Kısmen DTÖ'ye 

girmesiyle körüklenen Çin ekonomisi, takip eden yıllarda yılda % 10 büyüme hızına doğru ilerledi. 

 

Benzer şekilde, Amerika ve Avrupa, 11 Eylül'den sonra Arap vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını 

sıkılaştırdı. ABD'yi ziyaret eden Arap vatandaşlarının sayısı 2000 ve 2010 yılları arasında 251.000'den 

232.000'e düştü. Avrupa ziyaretleri de aynı dönemde geriledi ve Çin bu dönemde vize politikasını 

gayriresmî resmi olarak serbestleştirdi. Birçok Arap ülkesi vatandaşı Çin'e seyahat etmede daha rahat 

hissetti, çünkü adları Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri'nde aranan bir teröristin adıyla 

eşleşebilirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Çin'in İpek Yolu ülkeleriyle olan toplam ticareti son beş 

yılda 1,1 milyar dolardan 1,9 milyar dolara yükseldi. Sonuç olarak Çin, 2002 yılında İngiltere'yi ve 2006 

yılında Almanya'yı geçerek, ABD'yi de geride bırakarak dünyanın en büyük Orta Doğu ihracatçısı 

oldu.9 

 

Yiwu Şehri, Rimland Teorisi ve Yeni İpek Yolu  
 

Çin’in Çin stratejisi hakkında birçok şeyi açıklayan şehirlerinden biri olan Yiwu, dünyanın en büyük 

süpermarketini ve uluslararası alışveriş cennetini inşa ediyor. Yiwu şehri Müslüman konuklar için en 

iyi pazarlardan biri haline geldi. Biraz küreselleşen Çin - Afrika, Çin - Arap dünyası görüntülerinin 

aksine, bu ipek yolları, onları canlandıran aktörler ve meydana geldikleri yerler de sürekli olarak 

yeniden düzenleniyor ve yeniden adlandırılıyor. 

                                                             
9Ben Simpfendorfer, La nouvelleroute de la soie, Études, 2012/5 (Tome 416), p. 595- 604 



 

Tablo 1, ana hedeflerin artık sadece Çin'in komşu devletleri olmadığını göstermektedir. Arap ve 

Müslüman dünyası artık Yiwu şehri için önemli ihracat güzergâhlarıdır. 

 

Tablo 1: Yiwu’dan Ana İthalatçılar (2002-2011) 

Sıralama 2002 2006 2009 2011 

1 
Birleşik Arap 

Emirlikleri 
ABD ABD Avrupa Birliği 

2 Rusya 
Birleşik Arap 

Emirlikleri 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
ASEAN 

3 ABD Rusya Almanya İran 

4 Güney Kore Ukrayna İspanya Hindistan 

5 Ukrayna Güney Kore Rusya Mısır 

6 Japonya Almanya İngiltere 
Birleşik Arap 

Emirlikleri 

7 Suudi Arabistan İspanya İtalya Suudi Arabistan 

8 
 

İngiltere Brezilya Brezilya 

9 
 

Panama İran Irak 

10 
 

Brezilya Hindistan Cezayir 

Kaynak: Yiwu customs (http://en.onccc.com, 2002; http://old.echinacities.com, 2006; 

http://www.yiwumarketguide.com/, 2009; http://www.yiwu-sourcing-agent.com, 2011) 

 

Kaynağa göre, Mısır 2011 yılında Yiwu’dan bir Orta Doğu ülkesine yapılan ithalatın şampiyonuydu. Bu 

grupta, Cezayir topluluğu da önemlidir. 10 Aynı şekilde Yiwu şehri, yerel düzeyde Çin’de Arap varlığının 

sembolik bir oluşumuna denk düşüyor. Burası gerçekten eşsiz bir şehir çünkü Arap restoran bölgesi 

bile var. Örneğin Mısırlılar, Yiwu'daki ana kavşaklardan biri olan ve uluslararası alışveriş merkezinin 

inşa edileceği Chouzhou Caddesi'nde, Maedah restoranını ilk açan kişilerdi. 11 

                                                             
10SaïdBelguidoumandOlivierPliez, « Yiwu: TheCreation of a Global Market Town in China », Articulo - Journal of 
Urban Research [Online], 12 | 2015, http://journals.openedition.org/articulo/2863;                                         DOI: 
https://doi.org/10.4000/articulo.2863 
11OlivierPliez, Touteslesroutes de la soiemènent à Yiwu (Chine)- Entrepreneurs et migrantsmusulmansdans un 
comptoiréconomiquechinois, L’Espacegéographique, 2010/2 (Vol. 39), p.  132-145 

http://journals.openedition.org/articulo/2863


 
Kaynak: Pliez, Belguidoum, Troin, 2015 

 

Çin'in bu stratejisine ek olarak, Tanglang Struye De Swielande'nin makalesindeki Rimland teorisinden 

de bahsetmek gerekir ki, “ABD ve Rusya Rimland'daki geleneksel rekabet için bundan böyle yeni bir 

parametreyi hesaba katmalıdır. Bu yeni parametre Çin’dir. İkincisi, “Go” oyununun pratikte tercüme 

edilen bir Asya jeopolitiği okumasıyla bölgede giderek daha fazla hak iddia etmektedir. 12 

 

Son olarak, Çin'in Orta Doğu da dâhil olmak üzere altı ana ekonomik koridorda bağlantı ve işbirliğini 

güçlendirmeyi amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) stratejisi13, bir dünya gücü olma konusundaki 

ısrarını bizlere gösteriyor. 

 

I) Çin’in Enerji Arzına Büyük İlgisi 
 

Enerji Bağımlılığı - Suudi Arabistan ve İran Müşterisi Olarak Çin 
 

Gaz, petrol, genel olarak hidrokarbon, bunlar, gelişmiş, sanayileşmiş, modernleşmiş ülkeler ve 

özellikle Çin gibi dünyaya hâkim olmak isteyen ülkeler için hayati önem taşıyan enerji ve kaynaklardır. 

Bu yüzden Çin'in ilgi alanlarını çeşitlendirerek enerji ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Bu noktada, 

                                                             
12TanguyStruyeDeSwıelande,LaChine et ses objectifsgéopolitiques à l’aube de 
2049,2017,https://www.diploweb.com/La-Chine-et-ses-objectifs-geopolitiques-a-l-aube-de-2049.html 
13 ORGANİSATİON FOR ECONOMİC CO-OPERATİON AND DEVELOPMENT,China’sBeltand Road Initiative in 
theglobaltrade, investmentandfinance landscap,2018, https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-
Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf 

https://www.diploweb.com/La-Chine-et-ses-objectifs-geopolitiques-a-l-aube-de-2049.html


Çin'in dünyadaki en büyük kömür, çelik ve bakır tüketicisi ve ABD'den sonra ikinci petrol ve elektrik 

enerjisi tüketicisi olduğu belirtilmelidir. 14 

 

Enerji arzının çeşitliliğini anlamak için, eş-merkezli çemberler teorisi ile beraber (la théorie des cercles 

concentriques), Çin'in; kendisi ve gezegenin az çok yakın bölgeleri arasındaki ilişkileri ayırt etmeyi 

amaçlayan bu teoriyi düşündüğünü göstermektedir. Bu yaklaşımda, Çin için ilk ilgi gören ülke grubu 

Güneydoğu Asya ve Kore yarımadasıdır. Sovyet bloğunun çöküşünden sonra neredeyse ıssız bir alan 

olarak kalan bölgede Batı ülkeleri ile olan etkileşim başta geliyor ama burada Rusya’nın varlığı hala 

önemli bir vakadır. Dördüncü ilgi alanı, dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin % 60'ını içeren Orta 

Doğu'dur. 15 Bu nedenle, uluslararası enerji piyasalarında önemli bir rol oynamaktadırlar. 

 

Çin, ana tedarik kaynağı olan Orta Doğu bölgesinde ağırlıklı olarak İran'la ilgileniyor, ancak giderek 

daha fazla Suudi Arabistan ve Katar’a odaklanıyor. Sürpriz olmayan bir şekilde Çin'in petrol ve doğal 

gaz ithalatı dünyadaki diğer ülkelere kıyasla en büyük artışı gösterdi. Örneğin 2017 yılında Çin, 

Katar'dan ağırlıklı olarak 70 milyon ton doğal gaz ithal etti. 16 

 

Başlangıçta söylendiği gibi, Suudi Arabistan ve İran Çin'in ana tedarikçileridir. Rakamlar açısından, 

“Tanker Trackers Company” tanker hareketlerini ve boşaltma işlemlerini uydu görüntüleri kullanarak 

izlemektedir. Verilerine göre Suudi Arabistan Çin'e muazzam bir petrol ihraç etti: Ağustos 2018'de 

921.811 varile karşı Temmuz 2019'da günde 1.802.788 varil. 17 İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve 

çıkarlar da görünür hale gelmiştir. Çünkü Pekin aktif olarak enerji diplomasisi ile meşgul olduğundan, 

birçok ülke ile yakın ilişkiler kuruyor, onlarla ticareti geliştiriyor, ana petrol ve gaz ihraç eden ülkelerle 

askerî bağlantılar geliştiriyor. Bu çabalar özellikle Basra Körfezi ülkelerinde doğal olarak yoğunlaşmış 

durumda, buna karşılık Suudi Arabistan, ABD'ye olan bağımlılığını telafi etmek için Çin ile ilişkilerini 

aktif olarak geliştirmeye çalışıyor. 18 

 

İran söz konusu olduğunda, aralarında ABD'ye yönelik düşmanlık konusunda diplomatik olarak güçlü 

ve ideolojik olarak benzer bir ilişki mevcuttur. Ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü de, aralarındaki işbirliği 

ilişkilerini geliştirmek için kullanılabilecek bir alandır. İran'ın Çin'in en büyük beşinci petrol tedarikçisi 

                                                             
14HeinrichKreft, La DiplomatieChinoise de L'énergie, Politiqueétrangère 2006/2 (Été), p. 349-360 
15HervéL’Huillier, LesChinois à la conquêtedeshydrocarbures de la Planète/ 
Esquissed'uneApprocheIntégrée, Revueinternationale et stratégique 2007/1 (N°65), p. 37 - 50 
16VictorienBourgeois, La Chine, PuissanceincontournableauMoyenOrient,2019,https://www.geostrategia.fr/la-
chine-puissance-incontournable-au-moyen-orient/ 
17Vestifinance.ru, L’Arabiesaouditeréorientebrusquement ses exportations,2019, 
https://fr.sputniknews.com/presse/201908161041938953-larabie-saoudite-reoriente-brusquement-ses-
exportations/ 
18HervéL’Huillier, LesChinois à la ConquêtedesHydrocarbures de la Planète/ 
Esquissed'uneApprocheIntégrée, Revueinternationale et stratégique 2007/1 (N°65), p. 37 - 50 

https://fr.sputniknews.com/presse/201908161041938953-larabie-saoudite-reoriente-brusquement-ses-exportations/
https://fr.sputniknews.com/presse/201908161041938953-larabie-saoudite-reoriente-brusquement-ses-exportations/


olmasının nedeni budur ve üretiminin dörtte birinden fazlasını ihraç etmektedir ayrıca Çin - İran 

ticareti 2017'de % 20 artışla 37 milyar dolara yükselmiştir. 19 

 

ABD, Tahran'a karşı yaptırımlarını sıkılaştırdıktan sonra, birkaç ülke ve öncelikle Çin, büyük 

miktarlarda İran petrolünü ithal etmeye devam etti. 70 İranlı tankerin hareketlerini izleyen günlük bir 

rapora göre, en az 12 tanesi İran'a 6'sı Çin'e, 6'sı Doğu Akdeniz'deki, muhtemelen Suriye veya 

Türkiye'de bulunan müşterilere siyah altın gönderdi. 20 

 

Tablo 2 Çin petrol ithalatı (gün başına Bin düzeyindeki varil miktarı) 2010-2016 

Bölge 2010 (yıl) 2016 (yıl) % (oran) 

Orta Doğu 2 260 3 660 % 48,1  

Afrika 1 414 1 347 % 17,7  

Sovyet sonrası 

Cumhuriyetler 

521 1 207 % 15,0  

Amerika kıtası 413 1 033 % 13,6  

Kaynak : Nasser al-tammimi. « L’émergence de la Chine : les intérêts chinois et les conséquences sur les pays 

arabes » (enarabe), Al Mustaqbal Al-Arabi, juillet 2017, p. 82 

 

Çin'in enerji arzı ve ortağı İran hakkında konuştuktan sonra, İran’ın nükleer sorunu da ele alınmalıdır. 

Çin, enerji güvenliği nedeniyle Orta Doğu'nun istikrarına büyük önem veriyor. Bu görüşe göre İran'ın 

nükleer sorununun kötüleşmesi petrol fiyatlarını artıracak, Hürmüz Boğazı'nı istikrarsızlaştıracak ve 

arz güvenliğini tehdit edecektir. Sonuç olarak, Çin'in Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya'daki ulusal 

çıkarlarını ve yatırımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca Çin, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler 

nedeniyle enerji arz güvenliğini çeşitlendirme politikaları izlemektedir. Bununla birlikte Çin'in; her 

ülkenin sivil ve kontrol edilebilir bir nükleer program hakkına sahip olduğunu savunurken, aynı 

zamanda resmî ve fiilî nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini savunduğunu da unutmamak 

gerekir. 21 Bu nedenle Çin, İran'ı Araplara ve ABD'ye yönelik politikasını dengelemek için alternatif bir 

ortak olarak kullanabilir. 22  

 

Sonuç olarak, Orta Doğu'daki yapısal zorluklar nedeniyle enerji ithalatındaki aksamalara ve risklere 

rağmen (Suriye savaşı, İran ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma, İran'a karşı yaptırımlar vb.) Çin, 

bölge ülkeleriyle sağlam ilişkiler kurmaya devam ediyor. 

 

                                                             
19 OUEST-FRANCE, Pétrole et gaz iraniens:LaChineauxaguets,faceauretraitdes USA, 2018, https://www.ouest-
france.fr/economie/petrole-et-gaz-iraniens-la-chine-aux-aguets-face-au-retrait-des-usa-5764413> 
20 LACROIX, Pétrole: la Chinedéfielessanctionsaméricainescontrel'Iran, selon la presse 
américaine,2019,https://www.la-croix.com/Economie/Petrole-Chine-defie-sanctions-americaines-contre-Iran-
presse-2019-08-05-1301039466 
2121Ümit Alperen, Çin’in İran Nükleer Politikası: Ulusal Çıkar ve “Sorumlu Büyük Güç” Arasında Denge, İran 
Çalışmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, pp. 11-35 
22LarsErslev Andersen, China, themiddleeast, andthereshaping of worldorder–thecase of Iran, DIIS 
WORKINGPAPER 2019: 14 
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II) Çin’in Askerî Varlığı ile Bölgeye Silah ve Dron Satışı 
 

1. Çin’in Bölgedeki Deniz Varlığı 
 

Çin, dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biridir ve askerî harcamalardaki eğilimi 2007 yılından 

bu yana daha keskin bir şekilde artmıştır, şimdi Rusya ve ABD'den daha fazla harcama yapmaktadır. 23 

Bu anlamda Orta Doğu’yu her zaman sadık bir müşteri olarak bulur. 

 

Çin'in Orta Doğu ülkelerinden aldığı hidrokarbonlara karşılık, Orta Doğu ülkeleri stratejik rollerinin 

gelişimi nedeniyle iyi ve alternatif pazar olan Çin silahlarını talep etmeye başlıyor. Bu silah satışlarının 

ötesinde, Çin, Orta Doğu'daki askerî varlığını, özellikle deniz gücü açısından güçlendiriyor. Bu askerî 

varlığın artmasının en önemli nedenlerinden biri Amerika ile olan rekabet ve bölgenin petrol 

rezervlerini tehdit eden terörist yapılardır. 

 

Gerçekten de, son on yılda Çin, bölgedeki deniz varlığını artırmak için korsanlıkla mücadele 

konusundaki uluslararası çabalardan faydalandı. Lojistik nedenlerden dolayı, bu durum Körfez 

ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Örneğin Kasım 2017'de Cibuti'de ilk denizaşırı Çin askerî 

üssü kurulmuştur. Çünkü Çin, Cibuti'nin Afrika Boynuzu'ndaki stratejik konumundan dolayı ülkeye 

büyük önem veriyor. 24 

 

Doğu Akdeniz de bu deniz kuvvetleri sebebiyle Çin için önem atfeden bir bölgedir. Örneğin, Mayıs 

2015'te Çin, ortak deniz önlemleri sırasında Doğu Akdeniz'de Rusya ile deniz işbirliği gerçekleştirdi. 

Aynı ay, iki güç birlikte Akdeniz'de eşi benzeri görülmemiş bir deniz tatbikatı başlattı. Tatbikatlar 9 Rus 

ve Çin savaş gemisini bir araya getirdi ve yaklaşık 11 gün sürdü. 25 

 

Benzer şekilde, Ocak 2018'de, Çin Donanması'nın 27. eskortunun iki savaş gemisi, dört aylık bir turda, 

Cezayir'de dört günlük bir "dost ziyaret" için demirledi. 26 

 

Tabii ki, petrol yollarını korumak, Çin'in en büyük motivasyonlarından biridir. Çünkü kontrol edilmesi 

zor deniz yollarına dayanması gereken istikrarsız bölgelerden petrol ithalatına artan bağımlılık, Çin 

askerî projelerini de etkilemektedir. Bazı Batılı uzmanlar, Pekin liderlerinin Tayvan kıyılarını korumak 

için gerekenin ötesinde denizcilik yeteneklerini geliştirmeye kararlı olduklarına inanıyorlar. 27 Bu bakış 

açısıyla, Mısır ile güçlü ortaklığın belirleyici olduğu vurgulanmaktadır, çünkü bu işbirliği aynı zamanda 

                                                             
23JonathanMarcus, The 'Globalisation' of China'sMilitaryPower, 2018,https://www.bbc.com/news/world-asia-
china-43036302 
24AudreyDuperron, La ChineprendgraduellementpositionauMoyen-Orient, 2018, https://fr.express.live/la-
chine-prend-graduellement-position-au-moyen-orient/amp/ 
25Jean-Bernard Pınatel, La Chineva-t-elle s’impliquermilitairementauMoyen-Orient?, 2016, Disponible sur: 
<https://www.geopolitique-geostrategie.fr/la-chine-va-t-elle-simpliquer-militairement-au-moyen-orient-72137 
26AdelAbdelGhafar et AnnaJacobs,Pékinconforte son implantationauMaghreb, 2019,https://www.monde-
diplomatique.fr/2019/09/ABDEL_GHAFAR/60397 
27HeinrichKreft, La DiplomatieChinoise de l'énergie, Politiqueétrangère 2006/2 (Été), p.349-360 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43036302
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terörizm, organize suç, sınır ötesi suç, elektronik suçla mücadeleyi ve aynı zamanda Çin silahlarının 

Mısır'a satışını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

 

2. Orta Doğu'da Çin Askerî Tekniğine İlgi ve Silah Satışı 
 

Arap Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi liderlerinin bakış açısıyla, Çin ile ortaklığın en önemli askerî 

avantajı, Pekin'in ABD'nin satmaya isteksiz olduğu silahları tedarik etme arzusudur. ABD'nin mevcut 

bölgesel türbülansa isteksiz yaklaşımı, Arap Körfez Devletleri İşbirliği Konseyi'nin bağımsız 

kapasitelerini artırmaya teşvik etti. Bu durumda, Çin tamamen "stratejik bir ortak" olmamasına 

rağmen, önemli bir tedarikçi olabilir. 28 

 

Bu açıdan, Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde Çin askerî işlerinde uzman olan James Char, 

Singapur'da benzer şeyler söyledi. Kendisine göre “Birleşik Devletler kendi hesabı için silahlı insansız 

uçakları yoğun bir şekilde kullanıyor ama yurtdışındaki birliklerine karşı kullanılabileceğinden veya 

teknolojilerinin kopyalanmasından korktuğu için onları ihraç etmek istemiyordu.” Dolayısıyla bu 

gelişme Çin'e Amerikalıların yerini alma fırsatı verdi. Çin ürünlerinin rekabet edebilen fiyatları da 

bunda rol oynamaktadır. 29 

 

Aynı şekilde, bu iki güçlü ülke arasındaki rekabet hem ekonomi hem de askerî alanda yoğunlaşıyor. 

James Char aynı açıklamasında Ürdün örneğini veriyor. Nitekim Ürdün, ABD’nin bir müttefiği iken 

şimdi yönünü Çin’e çevirdi ve sonucunda ABD dronu almayı artık reddediyor. 

 

Örneklere devam edecek olursak, Çin bölgeye, ağır, hafif veya konvansiyonel silahlar satmaya devam 

ediyor. Çinli askerî kanatlar, Orta Doğu'daki müşterilere tehlikeli, müstakil silahlı robotlar satmaya 

başladılar. Örneğin, Defense One'a göre, Ziyan adlı Çinli bir şirket, makineli tüfekle donatılmış otonom 

helikopter tipi bir dron olan Blowfish A3'ü uluslararası alıcılara pazarlıyor. 30 Çin hükümetinin silahlı 

robot ticaretinde zaten iyi şekilde geliştiği bilinen bir gerçek aynı zamanda, Ziyan şirketi bu silahları 

Suudi Arabistan ve Pakistan'a satmak için ilişkiler yürütüyor. 

 

“Çin askerî dron savaşını kazanmak istiyor” 31 başlıklı makalede, Çinli şirketlerin devasa bir askerî dron 

cephanesinin olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yavaş yavaş solladıklarını ve Orta Doğu’da atılım 

yaptıkları, ilaveten bölgede “hassas” bir alan keşfettikleri belirtiliyor. Bu “Çin Yapımı” dronlar DAİŞ’e 

karşı olan savaşta Irak ordusu tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri’nde isyancı liderlere karşı ve 

Yemen’de kullanıldı. 

                                                             
28Degung Sun, Çin’in Ortadoğu’daki Yumuşak Askeri Mevcudiyeti, Dünya Bülteni Araştırma Masası, 2016 Mayıs, 
p.38-49 
2924Heures,La Chineveutgagner la guerredudrone militaire,2018,https://www.24heures.ch/monde/chine-veut-
gagner-guerre-drone-militaire/story/19356400 
30SaâdIdrissi, La Chinevenddesdronestueursautonomesau Moyen-Orient,2019,https://www.ttcgroupe.com/la-
chine-vend-des-drones-tueurs-autonomes-au-moyen-orient/ 
31Abid 
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Çin ayrıca Irak'a, Amerikalılarınkinden daha ucuz Çin dronları da dahil olmak üzere silah satın alması 

için 1,5 milyar dolar kredi verdi. Resmî olarak, alıcı bilinmiyor, ancak Çin medyası Çin'in Suudi 

Arabistan'a 300 uçağı 10 milyar dolara satabileceğini belirtti. 32 

 

Son olarak, Çin “yakın dostu” olan Mısır’a 2015 sonbaharında 2 deniz altı satmayı önerdi. Mısır bu tür 

Çin ekipmanlarını ilk kez satın almıyor çünkü Pekin 1980'lerde Ming sınıfının dört dizel-elektrik 

denizaltısını zaten satmıştı. 33 

 

III.  Orta Doğu’ya Çin Yatırımlar 
 

1. Mağrip Ülkelerine Yönelik Yatırımlar 
 

Çin'in bölgedeki askerî varlığını artırma çabalarına ek olarak, ekonomik yatırımlarını da hızla artırdığı 

görülüyor. Bu yatırımlar özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Mısır özelinde net bir şekilde 

gözlemlenebilir. Tarihsel olarak Çin'in Cezayir ve Mısır'la ideolojik yakınlaşması vardı. Çin, Cezayir 

Cumhuriyeti'nin geçici hükümetini (GPRA, 1958-1962) tanıyan Arap olmayan ilk ülke oldu ve Ulusal 

Kurtuluş Cephesi (FLN, 1954-1962) tarafından yürütülen bağımsızlık mücadelesine diplomatik destek 

sağladı. Ayrıca Cemal Abdül Nasır, 1956'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni (PRC) tanıyan ilk Arap ve Afrikalı 

liderdi. 34 

 

Çin'in kültürel politikalarını yumuşak güç kavramı ile genişlettiği düşünülmelidir. 2016 yılında Fas Kralı 

6. Muhammet ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Aralık 

2018'de Rabat'ta bir Çin kültür merkezi açıldı. Tunus'ta da ilk Konfüçyüs Enstitüsü Kasım 2018'de 

kapılarını açtı. Mısır ayrıca biri Kahire Üniversitesi'nde diğeri Süveyş Üniversitesi'nde olmak üzere iki 

Konfüçyüs Enstitüsü'ne ev sahipliği yapıyor. Çin hükümeti, Kuzey Afrika bölgesinden olanlar da dahil 

olmak üzere Afrikalı öğrencilere sunulan burs sayısını artırmaya karar verdi ve Çin'de yüksek öğrenim 

görmelerini sağlayarak 50.000 hükümet bursu ilee 50.000 başka kapsamlı burslar vaat etti. 35 

 

Altyapı ve ekonomi açısından ise, 2018'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Çin’in yatırım yaptığı ikinci en 

büyük bölge oldu ve Pekin AB'den hemen sonra 28.11 milyar ABD doları yatırımı yapmış oldu. 36 

 

                                                             
32 THEEPOCHTİMES, La Chine et la RussieS’emparentdumarchédesarmesau Moyen-
Orient,2017,https://fr.theepochtimes.com/chine-russie-semparent-marche-armes-moyen-orient-26624.html 
33 Elena Aoun et ThierryKellner, La PénétrationChinoiseauMoyen-Orient : lecasdesRelationssino-
égyptiennes,Mondechinois 2015/4 (N° 44), pages 50 à 67 

34AdelAbdelGhafar et AnnaJacobs,Pékinconforte son implantationau Maghreb,2019,https://www.monde-
diplomatique.fr/2019/09/ABDEL_GHAFAR/60397 
35İbid 
36Sébastien Le Belzic, L’investissement de la Chine en AfriqueduNord et auMoyen-Orient estdevenu 
spectaculaire,2019,https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/22/l-investissement-de-la-chine-en-
afrique-du-nord-et-au-moyen-orient-est-devenu-spectaculaire_5465512_3212.html 
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Örneğin Fas'ta, Çin ve Fas arasındaki ilişkilerin başlamasının 70. yıldönümünde Başkan Şi Cinping; 

Fas'ın, Kuşak ve Yol Girişimi'nin inşasında önemli bir ortak olduğunu vurguladı. Bu bağlantılar için kilit 

sektörler ticaret, altyapı geliştirme, liman inşaatı ve yeni denizcilik bağlantılarının başlatılması, 

finansal işbirliği, turizm ve imalattır diye de ekledi. Ayrıca, Çin, ABD ve Avrupa'nın rekabet etmek 

istemediği, altyapı geliştirme kapsamında ucuz finans ve iş gücü kapasitesini kullanıyor. 

 

Pekin'in en eski ve en önemli ekonomik ortaklarından biri olan Cezayir'e gelince, Çin daha çok 

Cezayir'in zengin petrol ve gaz rezervleriyle ilgileniyor. 2018 yılında ihracatın değeri 7,85 milyar 

dolara ulaştı ve Çin için bu rakam Kuzey Afrika ticaretinde rekor anlamına geliyor. Cezayir Ulusal 

Operası, başkentin batı eteklerindeki Sheraton Waterfront Oteli, Büyük Cezayir Camii ve Doğu - Batı 

karayolu gibi büyük projeler Çin tarafından finanse edilen Cezayir anıtları haline geldi. 37 

 

2. Çin - Mısır İlişkileri Örneği 
 

Çin ve Mısır arasındaki ilişkiler her iki devlet için tarihsel olarak önemlidir. Nasır'dan Mursi'ye, Mısır, 

Çin için özel bir ülke unvanını korumuştur. Bunlara ek olarak darbeden sonra iktidara gelen Sisi 

yönetimi ile ilişkiler her zamankinden daha güçlü gelişmiştir. 

 

Özellikle Çin ekonomisinin 1979'da Deng Xiaoping tarafından dünyaya açılmasından sonra ve Soğuk 

Savaş'tan sonra, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler derinleşti. Hüsnü Mübarek başkanlığı 

döneminde ise iki ülke son derece birbirine yakınlaştı. Bu kapsamda Hüsnü Mübarek, Çin'e 9 resmî 

ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin en sonuncusu Kasım 2006'da Pekin Zirvesi'nde düzenlenen Çin - 

Afrika İşbirliği Forumu’nda gerçekleşti. Siyasetin bu yakınlaşmasının aynı zamanda ekonomik 

yakınlaşmaya yol açtığı kesindir, çünkü iki ülke ticaretinin 1990'larda ve 2000'lerde artışı ikili ilişkilerin 

muazzam gelişiminin bir başka göstergesi olmuştur. Bu ticaret hacmi 1990'da 131 milyon dolardan 

2001'de 953 milyon dolara çıktı ve 2010'da 6,9 milyar dolara ulaştı. 38 

 

Daha sonra tarihî ziyarete ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine 

değinmek gerekir, çünkü bu ziyaretin özel bir sembolik anlamı vardır. Başkan Mursi ilk yurtdışı ziyareti 

kapsamında, Ağustos 2012'de Washington yerine Pekin'e gitmeyi seçip Mısır'ın dış ilişkilerini yeniden 

dengeleme ve çeşitlendirme arzusunu göstererek Çin'i ABD kadar önemli bir ortak haline getirdi. 

Siyasete ve sembolizme ek olarak, bu ilk ziyaretin pragmatik bir amacı da vardı; Mursi, birkaç bakan 

ve bazıları eski rejimle yakın bağları olan, ancak Çin'de değerli bir rolü olan 80 iş adamından oluşan bir 

heyeti de bu ziyarete dahil etti. 

 

 

                                                             
37AdelAbdelGhafar et AnnaJacobs, Pékinconforte son implantationau Maghreb,2019,https://www.monde-
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38 Elena Aoun et ThierryKellner, La PénétrationChinoiseauMoyen-Orient: le casdesRelationssino-égyptiennes, 
Mondechinois 2015/4 (N° 44), pages 50 à 67 



Sisi’nin resmî ziyaretlerinden sonra ticaret anlaşmaları ve iki devlet arasındaki işbirliği hızla arttı. 

2013'te % 10 artış göstererek 9,2 milyar dolara, 2012'de 11,6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ile 

Pekin o yıl Kahire'nin birinci ticaret ortağı oldu. Cumhurbaşkanı Sisi'nin Çin'e yaptığı birkaç gezi (Eylül 

2015) ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri yoğunlaştırmaya katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Sisi bu kez 

sadece Çinli liderlerle değil, aynı zamanda ülkenin telekomünikasyon devi Huawei gibi büyük 

şirketlerinin liderleriyle de Mısır'daki faaliyetleri ve yatırımları genişletme olasılığını konuşmak üzere 

görüştü ve bir anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda Çin Kalkınma Bankası (CBD), KOBİ'leri finanse etmek 

için Mısır Ulusal Bankası'na (NBE) 100 milyon $ kredi sağlayacaktır. 39 

 

Son olarak, Mısır'ın şu anda inşa ettiği “yeni başkent” projesi, bu yakınlaşma açısından önemli ve dev 

bir projedir. Henüz bir adı yok, sadece Yeni İdari Başkent olarak adlandırılıyor, ancak bazıları çoktan 

“Sisi Şehri” olarak tanımlıyor. Mısır hükümeti, Kahire'nin 35 kilometre doğusunda, toplam 170.000 

federasyon alanına (yaklaşık 700 kilometre kare) sahip yeni bir başkent inşa ediyor. Yeni başkent, 

bölgesel çevre yolu üzerinde, Kahire Süveyş yolu ile Kahire Ain El Sokhna yolu arasında yer alıyor. 

Tabii ki, bu tür bir projenin inşası Çin'in bunun için her zaman mevcut olan fon ve teknolojisine 

bağlıdır. Bu yüzden Mısır'ın yeni başkenti için yapılan bu proje; Mısır hükümeti, Çin Devleti İnşaat 

Mühendisliği Şirketi (CSCEC) ve China Fortune Land Development arasındaki bir anlaşmanın 

sonucudur. 40 

 

Güncel olarak şu anda bu dayanışmanın bir ibaresi şeklinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında 

Çin, Mısır'dan 145 milyon maske istedi. 41 Bu bağlamda Mısır, ülkenin üç tarihî yapısı üzerinde Çin 

bayrağını, korona virüsü nedeniyle gelişen Çin ile işbirliğine atfederek yansıttı. 

 

 

 

3.  Suriye’nin Yeniden İnşası ve Yatırımlar 
 

Suriye’deki savaş ve yıkımdan sonra Çin, bu ülkeyi diplomasi aracı olarak görüyor ve yatırımlarını 

Suriye'nin yeniden inşası için kullanıyor. Ayrıca Çin, bölgenin petrol rezervleri DAİŞ tarafından tehdit 
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edildikten sonra bölgede istikrar isteyen diğer ülkelerden biridir. Berlin'deki Çin Araştırmaları 

Mercator Enstitüsü'nde araştırmacı olan Moritz Rudolf’e göre, Çin'in diğer ülkelere nazaran diplomasi 

pratiği anlamında geriden gelen bir ülke olduğunu vurgulayıp bu bağlamda Suriye'deki barış sürecinin 

Çinli diplomatların küresel krizler ve çatışmalara arabuluculuk deneyimlerini derinleştirmeleri için 

eşsiz bir fırsat sunduğunu söylüyor. 42 Ayrıca, Arap - Çin Ticaret Derneği ve Pekin'deki Suriye 

Büyükelçiliği, üst düzey Çinli yetkililer ve sanayicilerin katıldığı, Suriye'nin yeniden inşası ve gelişimi 

temalı bir seminer düzenledi. Global Times gazetesine göre, Suriye Büyükelçisi İmad Mustafa bu 

seminerde şu açıklamayı yaptı: “Suriye’yi yeniden inşa etme programını, Kuşak ve Yol İnisiyatifi 

kapsamında özellikle enerji, su ve sanayi alanında başlattık.” 43 

 

Bu yeniden inşa çabası, Çin'in Suriye büyükelçisi Qi Qianjin gibi Çinli liderler tarafından ele 

alındığında; ülkesinin özellikle Suriye’deki bu savaşın ülkeyi parçalamasından sonra yardımını 

yoğunlaştırarak Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasında daha önemli bir rol oynamak istediğini 

söyledi. Ve açıklamalarına şunları ekledi : "Bence çabalarımızı Suriye'nin kalkınması ve yeniden 

inşasına odaklamanın zamanı geldi ve sanırım Çin bu süreçte daha büyük bir rol oynayacak ve Suriye 

halkına ve Suriye hükümetine daha fazla yardım getirecek.” 44 

 

En son Ocak 2017'de Çin hükümeti, Suriyelilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir insani 

projeyi desteklemek için Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bir milyon dolar bağışlamıştı.45 

 

Özetle Çin, tarihsel olarak Orta Doğu'da kültürel ve ekonomik anlamda yakınlaştığı ülkelere yatırım 

yapmaya devam ediyor. Aynı zamanda, diplomatik bir güç olma arzusuyla Suriye'deki durumdan 

payını almaya çalışıyor. 

 

IV. Orta Doğu'daki Büyük Krizler Kapsamında Çin Diplomasisi 

1. İsrail - Filistin Sorunu 
 

Filistin tarafında olan Çin, ABD ile rekabeti ve Orta Doğu'daki ekonomik ilişkileri nedeniyle temel 

hedeflere sahiptir. Bu bağlamda Çin ekonomik olarak Filistin'e yardım ederken Kudüs'ü İsrail'in 

başkenti olarak tanımıyor. Ayrıca her yıl Kasım ayında Pekin’de Filistin Halkıyla Uluslararası 

Dayanışma Günü kutlanıyor. 

 

Ekonomik yardım açısından Başkan Şi Cinping üst düzey Arap yetkililere Temmuz 2018'de, Çin'in 

Filistinlilere 15 milyon dolardan fazla para sağlayacağını söyledi. 46 Şi Cinping, bu sürecin öneminin 
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hafife alınmaması gerektiğini vurguladı ve ayrıca Çin'in Filistinliler için bir güneş enerjisi santrali inşa 

etmek için 7,6 milyon dolar sağladığını açıkladı. Ayrıca Çin Devlet Başkanı, “Çin Orta Doğu barış 

sürecini ve 1967'de Kudüs meselesinin başkenti olarak Doğu Kudüs ile bir Filistin devletinin 

kurulmasını güçlü bir şekilde destekliyor ”dedi. Arap Birliği'nin genel merkezine hitap eden Cinping, 

Arap ülkelerine barış çağrısında bulundu ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti 

kurulması fikrini destekledi. 47  

 

Çin inisiyatifinin sorunu çözmek için bilinen ilkeleri hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda bu sorunu 

çözmek için Yeni İpek Yolu'nun büyük sermayesini de kullandığı düşünülebilir. Suriye'de diplomatik 

bir güç ve arabulucu olmak için alınan önlemlere ek olarak, Çin, uluslararası topluma, sorunu çözmek 

için çatışmanın siyasi çözümüne doğru sıkı bir şekilde ilerleyebilecek önerilerde bulunuyor. Bu 

öneriler kapsamında “iki Devletli” çözüm, ortak, küresel, işbirlikçi ve kalıcı bir güvenlik konsepti lehine 

hareket etmek, daha fazla koordinasyon ile uluslararası toplumun barış lehine çabalarını 

güçlendirmek ve son olarak ekonomik kalkınma yoluyla barışı teşvik etmek fikirlerini sunuyor. 48 

 

Özetle, uzun ve karmaşık bir tarihe sahip olan Çin, kültürel çözümler sunmaya daha duyarlı gözüküyor 

ve ABD'den daha donanımlı görünüyor. Ayrıca Çin'in bu sorunun çözümü için Orta Doğu ülkelerinin 

tümüyle işbirliğine giderek daha fazla baskı uygulayabileceği söylenebilir.  

 

2. Arap Baharı 
 

Ocak 2016'da Suriye muhalefetinin lideri Halit Hoca Çin'e davet edildi. Beşar Esad rejimini 

desteklerken, komünist devlet statükoya inanmıyordu. Suriye'deki iç savaşın başlangıcında, Ekim 

2011'de BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki baskıyı kınayan bir karara varmıştı ve bu karar Batı bloğu 

tarafından önerilmiş Rusya ve Çin tarafından ise reddedilmişti. 49 

 

Mısır'da da aynı durum gözlemlenebilir. Çin, Mısır'ın 2011-2013 yılları arasında yaşadığı birçok 

karışıklığa ve dönüşe karşı pragmatik bir politika uyguluyor. 50 Pekin, Hüsnü Mübarek’e karşı yapılan 

popüler gösterileri de sıcak karşılıyordu. Olaylar hakkında yorum yapmaktan ve protestocuları açıkça 

eleştirmekten kaçınan Çin diplomasisi, ABD ve Avrupa'nın, Mısır cumhurbaşkanı üzerindeki baskısını 

kınayan açıklamalarda bulundu. 51 
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Libya örneğinde, Batılı devletler nezdinde demokratik devrimlerin sonuçlarına duyulan güvensizlik 

sonrası oluşan Çin yönetiminin eleştirisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 1973 tarihli 

kararını veto yetkisini kullanmadan da, oy kullanan Batılı güçlerin müdahalesiyle daha da pekişti. 52 

 

Çin’in Arap Baharı sonrası politikasının yeni veya eski rejimlere veya demokratik kaygılara açık bir 

desteğinin bulunmadığını iddia etmenin nedenleri bu örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Çünkü Çin 

yönetimi daha ekonomik ve kendi politikalarına uygun hareket etmeyi tercih ediyor. 

 

Sonuç 
 

Kadim bir kültürün ve geleneğin mirası olan Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana bir kez daha 

büyük bir güç haline geldiğini ve ardından Birleşmiş Milletlerin daimi üyesi olduğunu hatırlatmıştır. 

Ekonomik gelişimini, nüfus gücünü de kullanarak tüm dünyaya kendi ürünlerini ihraç ederek 

hızlandırdı. Yine üretimini sürdürdüğü ulusal silahlarıyla, dünya savunma endüstrisi için bir tehdit 

oluşturmuştur. Dünya devi olmaya istekli olan Çin, Amerika ile sağlam bir rekabet içerisindedir ve bu 

rekabet bazı Çinli stratejistleri Amerika’nın zayıf varlık gösterdiği (Orta Asya, Güney Asya, İran ) ya da 

göreceli bir geri çekilmesinin bulunduğu bölgelerde (Afganistan, Orta Doğu) daha aktif olmak için 

harekete geçirmiştir. 53 Doğu Akdeniz'de Mısır'la olan işbirliğinin yanı sıra Mağrip'teki yatırımları, 

Suriye'yi yeniden inşa etme projesi, İsrail - Filistin sorununda arabuluculuk yapma girişimi Çin'i 

diplomatik, askerî ve ekonomik açıdan güçlendirmiştir. 

 

Bugünlerde bile Çin’in bölge ile ilgili yeni hamleleri ve stratejileri günden güne değişiyor ve 

çeşitleniyor. Son olarak, Mısır ile Koronavirüs dayanışması haricinde, Çin, tıbbi ekipman, sağlık ekibi 

vb. gönderme stratejileriyle İnsancıl Diplomasisini güçlendirerek bölgeyi desteklemeye devam ediyor. 

Bu bağlamda Çin'den Irak'a gönderilen yardım paketleri üzerine yazılan şu cümle her şeyi açıklar 

niteliktedir: “Dostluk zor günlerde belli olur”. 54  Her şeye rağmen, netice olarak, Çin Orta Doğu için 

tek ve eşsiz bir aktör değildir fakat bu makalede bahsedilen projeler, yatırımlar ve ikili ilişkiler 

sayesinde Orta Doğu'nun en önemli oyuncularından biri haline kuşkusuz gelmiştir. 

 

Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) Gelişim Stratejisi Haritası 
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