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Bu çalışmanın çıkış fikri; son dö-

nemde özellikle Çin’in ilgisiyle baş-

layan ve devletler arasında bir çe-

kişme merkezine dönüşen Kızıldeniz 

Havzası’ndaki güncel askerî, siya-

si ve ekonomik rekabeti ele almak-

tır. Küresel olarak derin ve karma-

şık siyasi ve toplumsal değişiklikle-

rin vuku bulduğu şu günlerde, ulus-

lararası ilişkilerdeki değişim de hiç 

olmadığı kadar hızlı seyretmektedir. 

Dünyada çeşitli siyasi, ekonomik ve 

jeopolitik dinamiklere bağlı radikal 

dönüşümlerin yaşandığı en önem-

li coğrafyalardan biri Kızıldeniz’dir.

ABD, Japonya, Fransa, Rusya, İn-

giltere, İsrail, İran, Suudi Arabistan, 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ni-

hayetinde Çin’in bölgede artan as-

kerî varlığı ve tesisleri, Kızıldeniz’de 

gelişmekte olan yeni rekabeti gös-

termektedir. Somali’deki istikrarsız-

lık, Sudan’daki yönetim değişikliği, 

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz ile ilgi-

li askerî ve ekonomik mega projele-

ri, Rusya’nın Mısır’la ittifak arayışı, 

Mısır’ın bölgesel ve küresel açılım-

ları, BAE’nin bölge ülkelerinde askerî 

üsler inşa etmesi, Japonya’nın böl-

geye karşı artan ilgisi ve Fransa’nın 

bölgede tekrar aktif olma çabaları, 

son birkaç yılın gelişmeleri arasında 

en dikkat çekenlerdir. Bu bağlamda, 

sekiz yılı dolduran Yemen’deki iç sa-

vaş ise havzadaki rekabeti en açık 

şekliyle ortaya koymaktadır. Kızılde-

niz’in hemen girişindeki bu küçük ül-

kenin yaşadığı trajedi, bölgedeki si-

yasi, ekonomik ve güvenlik düğümü-

nün en sarih işaretlerinden biridir.

Giriş
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Uluslararası alandaki her güç boş-

luğu, onu doldurmak isteyen aktörler 

arasında yeni bir rekabeti doğurmak-

tadır. Bu bağlamda Kızıldeniz Havza-

sı’nda da gerek küresel gerekse böl-

gesel aktörlerin rol kapma ve alan 

hâkimiyetlerini genişletme hamlele-

ri dikkat çekmektedir. ABD, İngilte-

re, Rusya, Fransa ve Çin gibi ülkele-

rin Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkelerde 

askerî üsler kurmaları ya da mevcut 

üslerini takviye etmeleri, Arap Baha-

rı sonrası oluşan yeni konjonktürde, 

bölgedeki istikrarsızlığı fırsata çevir-

meye çalışan ülkelerin iştahını ka-

bartmış görünmektedir.

Bölge dışından gelen bütün bu kü-

resel aktörlerin havzada rol kapma 

çabaları sürerken, ABD’nin de des-

teği ve teşviki ile Suudi Arabistan, 

Mısır ve BAE de bu denklemde ken-

dilerine yer açmaya çalışan yerel 

aktörler olarak dikkat çekmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, dün-

yanın en stratejik denizlerinden biri 

olan Kızıldeniz’in ve dünyanın en 

stratejik geçişlerinden biri olan Aden 

Körfezi’nin bugünkü siyasi, ekono-

mik ve jeopolitik durumunu ortaya 

koymak ve dünya ticareti ve enerji 

yolları açısından gelecek için öngö-

rülen muhtemel senaryoları aktar-

maktır. Bu değerlendirme yapılırken 

de farklı küresel ve bölgesel güçlerin 

havzadaki varlığı askerî boyutlarıyla 

incelenerek siyasi, ekonomik ve je-

opolitik değişimler analiz edilmeye 

çalışılacak ve bölgede yaşanan bü-

tün bu gelişmelerin önümüzdeki sü-

reçte Ortadoğu coğrafyasının güney 

kısmında çok daha ciddi gelişmele-

re gebe olduğu fikri savunulacaktır.

KIZILDENİZ VE ÖNEMİ
Kuzeyde Süveyş Kanalı ile güney-

de Babu’l Mendep Boğazı aracılığıy-

la Aden Körfezi üzerinden Hint Ok-

yanusu ile Akdeniz’i birbirine bağ-

layan, Afrika ile Asya kıtalarını ise 

birbirinden ayıran Kızıldeniz, dünya-

nın en önemli stratejik geçiş hatla-

rından biridir. Özellikle Süveyş Ka-

nalı’nın açıldığı 1869 yılından iti-

baren ticaret gemileri için son de-

rece kritik güzergâhlardan biri hâ-

line gelen Kızıldeniz, tarih boyunca 

Mekke ve Medine gibi kutsal bel-

delerin savunmasında da stratejik 

öneme sahip olmuştur. 

Kızıldeniz’in uzunluğu yaklaşık 

2.000 km, genişliği ise güneyde 

Somali ile Yemen kıyıları arasın-

ABD, Japonya, 
Fransa, Rusya, 
İngiltere, İsrail, 
İran, Suudi 
Arabistan, BAE 
ve nihayetinde 
Çin’in bölgede 
artan askerî 
varlığı ve 
tesisleri, 
Kızıldeniz’de 
gelişmekte olan 
yeni rekabeti 
göstermektedir.
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da bulunan Babu’l Mendep Boğa-

zı’ndan itibaren (27 km) ortalama 

280 km’dir. Kızıldeniz’in en geniş 

yeri Eritre’deki Masavva Limanı hi-

zasına denk gelen 320 km’lik deniz 

aralığıdır.1  Kızıldeniz’e kıyısı bulu-

nan ülkeler; Suudi Arabistan, Mısır, 

Sudan, Ürdün, Cibuti, Yemen, Erit-

re, Somali ve siyonist İsrail rejimi 

tarafından işgal edilen tarihî Filis-

tin topraklarıdır.

Kızıldeniz’deki Süveyş Kanalı ve 

Babu’l Mendep Boğazı, dünya enerji 

piyasası ve nakliyeciliği için hayati 

öneme sahiptir. Dünya petrolünün 

en önemli yedi transit geçiş nok-

tasından dördü Ortadoğu’dadır ve 

bunların da üçü Kızıldeniz ile bağ-

lantılıdır. Süveyş Kanalı, SUMED 

petrol boru hattı ve Babu’l Men-

dep, toplamda dünyanın en yoğun 

geçiş noktalarıdır. Dünya ham pet-

rol ve sıvıştırılmış doğal gaz taşı-

macılığının transit geçişinin %5,5’i 

Mısır üzerinden Akdeniz’le Kızılde-

niz’i bağlayan SUMED boru hattın-

dan, %4,8’i Babu’l Mendep Boğa-

zı’ndan yapılmaktadır.2

Kızıldeniz’in bir ucundaki Süveyş 

Kanalı ise, yıllık yaklaşık 20.000’e 

yakın geminin geçişini sağlamak-

tadır. Bunların %26’sını petrol ve 

sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan 

tankerler oluşturmaktadır. Örne-

ğin, 2016 yılında günlük toplam 

3,9 milyon varil ham petrol ve LNG, 

Süveyş Kanalı’nın her iki yönünden; 

1,6 milyon varil ise SUMED petrol 

boru hattı üzerinden taşınmıştır. Kı-

zıldeniz’in kuzey yönüne doğru ta-

şınan petrolün %78’i Avrupa paza-

rına, %14’ü ise ABD’ye gitmekte-

dir. Güney yönünde taşınan petro-

lün üreticileri arasında Kuzey Af-

rika ülkelerinden Cezayir ve Libya 

başı çekmektedir. Bu yönde taşı-

nan petrolün en büyük müşterile-

ri Çin ve Singapur’dur. Süveyş Ka-

nalı’na giremeyecek kadar büyük 

olan tankerlerin taşıdıkları petrolü 

Kızıldeniz’den Akdeniz’e aktarabile-

cekleri tek alternatif güzergâh ise 

SUMED’dir. Bu hattan günlük yak-

laşık 1,5 milyon varil ham petrol 

akışı sağlanabilmektedir.3

Basra Körfezi’nden deniz yoluy-

la geçen petrolün çoğu, Süveyş Ka-

nalı ve SUMED petrol boru hattı-

na Yemen ile Cibuti arasında bu-

lunan Babu’l Mendep Boğazı üze-

rinden ulaşmaktadır. 2016 yılı iti-

barıyla Babu’l Mendep’in kuzey yö-

nüne doğru günlük 2,8 milyon varil 

petrol ve doğal gaz taşınırken, gü-

ney yönünde günlük 2 milyon va-

rillik transfer sağlanmıştır. Babu’l 

Mendep Boğazı’ndan günlük 4,8 

milyon varil petrol geçişi yapıla-

bilmektedir.4 

Kızıldeniz jeopolitiğin vazgeçil-

mez bir diğer önemli özelliği de 

bölgenin ticari bir geçiş güzergâ-

hı olmasıdır. Bu anlamda tarihi 
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Kızıldeniz’deki 
Süveyş Kanalı ve 

Babu’l Mendep 
Boğazı, dünya 
enerji piyasası 
ve nakliyeciliği 

için hayati 
öneme sahiptir.
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eski Baharat Yolu’na dayanan böl-

ge, günümüze kadar önemini hep 

korumuştur. Eski Mısır’dan itiba-

ren Asya-Avrupa arasında gerçek-

leşen baharat ticaretinin merke-

zi konumundaki Kızıldeniz Havza-

sı’nın günümüz küresel ticarette-

ki rolü de özellikle Avrupa ile Asya 

pazarlarına mal akışını kolaylaş-

tırdığı için son derece kritiktir. Zira 

her yıl dünya ticaret hacminin yak-

laşık %20’si Kızıldeniz Havzası’n-

dan gerçekleşmektedir; yılda yak-

laşık 820 milyon ton kargo taşı-

yan 17.000 gemi, Kızıldeniz’den 

Akdeniz’e ya da tam tersi istika-

mete hareket etmektedir.5

Kızıldeniz bölgesi 20 ülke tara-

fından birincil ticari koridor olarak 

kullanılmaktadır. Mevcut tahminle-

re göre, bölgenin gayrisafi toplam 

hasılası son 10 yılda üç kat arta-

rak 1,8 trilyon dolardan 6,1 trilyon 

dolara yükselmiş; ticaret hacmi ise 

881 milyar dolardan 4,7 trilyon do-

lara beş katlık bir artış yaşamıştır.6

Kızıldeniz son dönemde tarım 

alanlarıyla da ön plana çıkmakta-

dır. Kıyı ülkelerinin tarıma elveriş-

li topraklara sahip olması, yaban-

cı devletlerin buralarda büyük mik-

tarda toprak kiralamasına yol aç-

mıştır. 2007’de küresel gıda fiyat-

larındaki keskin yükselişin ardından 

başta Körfez ülkeleri olmak üzere 

Çin, Rusya ve Japonya bu bölgede-

ki tarım arazilerine yatırım yapma-

ya başlamıştır; ancak tarımsal fa-

aliyetlerin artmasıyla birlikte böl-

gede devam eden yahut yapımı 

planlanan baraj inşaları sebebiy-

le komşu ülkeler arasında sorun-

lar baş göstermiştir.

Kızıldeniz’de güvenliğin zedelen-

mesinin en önemli sonuçlarından 

biri, dünya ticareti ve küresel ener-

ji taşımacılığındaki maliyetleri faz-

lasıyla arttıracak olmasıdır. Örne-

ğin, Körfez’den çıkan petrol tan-

kerleri Hürmüz Boğazı ve Kızılde-

niz üzerinden 12.000 km mesafe-

deki Londra’ya 14 günde ulaşırken, 

bu güzergâhın kullanılamaması hâ-

linde gemilerin Afrika’yı dolaşarak 

Ümit Burnu üzerinden bu yolculuğu 

yapması gerekecektir; bu da 20.900 

km ve 24 günlük bir yolculuk de-

mektir. Görüldüğü üzere Kızıldeniz 

transit geçişi, küresel ticaretteki ta-

şıma maliyetlerini ve süresini yak-

laşık %43 oranında azaltmaktadır7. 

Kızıldeniz sınırları içine dâhil olan 

geçişler, adalar, kanallar ve diğer 

mevkiler, uluslararası anlamda hu-

kuki statüleri çok net olmayan ve 

kıyıdaş ülkelerin ve bazı küresel ak-

törlerin hâkimiyet kurmaya çalış-

tıkları bölgeler olarak öne çıkmak-

tadır. Bu durum uzun süredir bir-

takım anlaşmazlıklara yol açarken, 

son dönemde keşfedilen yer altı 

zenginlikleri ve enerji yolları hâki-

miyeti üzerine yaşanan mücadele-

ler, Kızıldeniz’i bir kez daha jeopo-

litik hesapların merkezine yerleş-

tirmiştir. Bölgede yaşanan ekono-

mik, siyasi ve en önemlisi de askerî 

gelişmeler ve ittifaklar, Kızıldeniz’i 

yeniden şekillendirmektedir. 

16.000 km
12.000 km
10.000 km

Arap Körfezi

Süveyş Kanalı

Hint Okyanusu 
ile Akdeniz’i 
birbirine 
bağlayan, 
Afrika ile Asya 
kıtalarını ise 
birbirinden 
ayıran Kızıldeniz, 
dünyanın 
en önemli 
stratejik geçiş 
hatlarından 
biridir. 
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KIZILDENİZ’İ
İSTİKRARSIZLAŞTIRAN 
FAKTÖRLER 
Kızıldeniz coğrafyasında yaşanan te-

rör, iç savaş, bölgesel rekabet, siyasi 

ve ekonomik istikrarsızlık, korsanlık 

faaliyetleri ve bölgenin kriminalize 

oluşu, havzanın sunduğu imkânların 

perdelenmesine yol açmaktadır. Bü-

tün bunlara ilaveten Kızıldeniz’e kom-

şu ülkelerdeki yerel siyasi, ekonomik 

ve sosyal sorunlar da bölgedeki gerili-

min yükselmesinde etkili olmaktadır.6

BÖLGEDEKİ SICAK SAVAŞLAR 

Kızıldeniz’deki en önemli problem, 

hem ülkeler arasında hem de her 

ülkenin kendi içinde devam eden 

savaşlardır. Bu durum bölge ülke-

lerini siyasi, ekonomik ve toplum-

sal olarak derinden etkilemektedir. 

Havzada devam eden savaş ve iç 

çatışmaların başlıca nedenleri ise; 

bölgedeki bazı adaların aidiyetleri 

konusundaki anlaşmazlıklar, sınır 

sorunları, toprak iddiaları, çelişen 

ekonomik çıkarlar, ideolojik fark-

lılıklar, etnik ayrılıklar vb. olarak 

sıralanmaktadır. Bölgede devlet-

ler arası savaş ve gerilimlere ba-

kıldığında ortaya oldukça kabarık 

bir liste çıkmaktadır:

� Yemen-Suudi Arabistan Savaşı 

� Yemen-Cibuti gerilimi

� Somali-Yemen gerilimi

� Yemen-Eritre gerilimi

� Somali-Etiyopya çatışması

� Eritre-Etiyopya çatışması

� Sudan-Etiyopya gerilimi

� Sudan-Mısır gerilimi 

Havza ülkeleri arasındaki kriz-

ler, bölgesel ve küresel aktörlerin 

buraya aktif müdahalelerine ze-

min oluşturmaktadır. Bu durum, 

bölge ülkelerinin birbirlerine kar-

şı düşmanlığını canlı tutarken dış 

güçlerin de bölgede tutunmaları-

na imkân sağlamaktadır. Örneğin 

Afrika kıtasının en büyük ülkele-

rinden biri olan Etiyopya’nın Kızıl-

deniz’e kıyısı olmaması, ithalat ve 

ihracatını ve dolayısıyla ekonomi-

sini etkilediğinden bölgedeki ge-

lişmeler bu ülkede ciddi güvenlik 

kaygılarına sebep olmakta ve kom-

şuları olan Eritre ve Somali ile so-

runlar yaşamasına yol açmakta-

dır. Öyle ki Etiyopya, bu kaygıları 

sebebiyle Somaliland ile ilişkile-

rini geliştirmiş, ancak Somali’nin 

toprak bütünlüğünü tehdit eden 

bu girişimi Somali ile ilişkilerine 

büyük zarar vermiştir. Ayrıca Eti-

yopya’nın Nil Nehri üzerinde inşa 

etmeye başladığı Rönesans Barajı 

da Mısır için kırmızı çizgi oluştur-

makta ve bir savaş sebebi olarak 

görülmektedir.

Kızıldeniz Havzası’ndaki en 

önemli istikrarsızlık nedenlerin-

den biri de sınır anlaşmazlıkları-

dır. Sınırların tam olarak nereden 

başlayıp nerede bittiği, bazı ada-

ların aidiyeti ve özellikle deniz kıta 

sahanlıklarının belirlenmesi mese-

lesi, bölgedeki birçok ülke arasın-

da çatışmaya varan anlaşmazlık-

lara sebep olmaktadır. Mesela Ye-

men ile Suudi Arabistan arasında-

ki Asir bölgesi ile ilgili, savaşlara 

varan ihtilaflar yaşanmıştır. Ye-

men ile Somali arasında da adala-

Havza ülkeleri 
arasındaki 

krizler, bölgesel 
ve küresel 
aktörlerin 

buraya aktif 
müdahalelerine 

zemin 
oluşturmaktadır.
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rın aidiyeti konusu ciddi ihtilaflara 

yol açmıştır. 1995 yılında Yemen 

ile Eritre arasında yaşanan savaş 

da benzer sebeplerle patlak ver-

miştir. Etiyopya’nın Eritre üzerin-

deki hak iddiaları, Eritre-Cibuti ve 

Sudan-Mısır arasındaki ihtilaflar 

vb. sınır sorunları, bölgede sıklık-

la gerilim yaşanmasına sebep ol-

maktadır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KRİZLER 

Arap Baharı, Yemen krizi, Sudan ve 

Katar ablukası gibi bölgesel krizler, 

Kızıldeniz’deki dengeleri doğrudan 

etkilemektedir. Yemen iç savaşı es-

nasında Arap Koalisyonu’nun Cibu-

ti üzerinden Husilere karşı operas-

yon yürütmesi, ülke için ciddi sı-

kıntılar doğurmuştur. Aynı şekilde 

2017 yılında, Katar ablukası sıra-

sında Cibuti, Etiyopya, Somali, Erit-

re gibi bölge ülkelerine BAE ve Su-

udi Arabistan tarafından baskı uy-

gulanarak krizin bir parçası olmaya 

zorlanmaları da bölgedeki denge-

leri etkilemiştir. Öyle ki, Somali’nin 

bu konuda tarafsız kalması, BAE’nin 

Somali’nin özerk kuzey bölgelerin-

deki ayrılıkçıları desteklemesine yol 

açmıştır. Filistin’de yaşanan siyo-

nist işgal de bölgede benzer sonuç-

lara yol açmış ve Eritre gibi Kızıl-

deniz ülkeleri, İsrail’in benzer bas-

kılarına maruz kalmıştır. Hasılı Or-

tadoğu’da yaşanan her siyasi, eko-

nomik ve stratejik gelişme, Kızılde-

niz’e komşu ülkeleri etkilemektedir.
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DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN ARTAN ROLÜ 

Özellikle Kızıldeniz’in güneyinde yer 

alan Yemen ve Somali’de devlet dışı 

silahlı aktörlerin etkinlikleri gün geç-

tikçe artmaktadır. Yemen’de el-Hi-

rak, Husiler, el-Kaide; Somali’de ise 

el-Şebab, Ensaru Şeria gibi örgüt-

ler önümüzdeki dönemde de bölge 

açısından sorun teşkil etmeye de-

vam edecek görünmektedir; yine Kı-

zıldeniz’in kuzeyindeki Sina Yarıma-

dası’nda Ensar Beyt el-Makdis örgü-

tü gibi silahlı grupların varlığı, sa-

dece Mısır’ın iç güvenliğini değil, Kı-

zıldeniz’in istikrarını da etkilemek-

tedir. Benzer şekilde Filistin direni-

şinin önemli ikmal yollarından biri 

olan Sina Yarımadası’nın kontrolü 

amacıyla İsrail’in olağan dışı mü-

dahaleleri de Kızıldeniz’deki ticari 

gemilerinin seyrüsefer güvenliğini 

tehdit etmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren devlet 

dışı silahlı aktörlerin varlıklarını de-

vam ettirebilmelerinde, bir şekilde 

devletlerin bu gruplara göz yumması 

veya kimi grupların bazı devletlerce 

aktif biçimde desteklenmesi önemli 

rol oynamaktadır. Devlet dışı silahlı 

aktörler kimi zaman yerel unsurlar-

dan kimi zaman da bölgesel veya 

küresel güçlerden destek almakta-

dır. Örneğin Mısır, Sudan’daki muha-

lefete sahip çıkarken, Sudan da Mı-

sır’daki muhalefeti desteklemekte-

dir; benzer şekilde Yemen’deki Husi-

ler ve Güneyli Ayrılıkçılar da İran ve 

Suudi Arabistan tarafından destek-

lenmektedir. Silahlı grupların varlı-

ğı, bir yandan ilgili ülkenin gücünü 

zaafa uğratırken bir yandan da bu 

ülkeyi yabancı güçlerin müdahalesi-

ne açık hâle getirmektedir. Bu duru-

mun yol açtığı bir diğer önemli so-

run da terördür. 

Kızıldeniz’in güvenliğini tehdit 

eden bütün bu faktörler, doğal zen-

ginliklerin paylaşımı ve ticari çekiş-

melerle birleşince daha da şiddetli 

hâle gelmektedir. Terör ve bölgesel 

kargaşayı tetikleyen bir diğer önem-

li etken olan yabancı ülkelerin mü-

dahalesi ise, bölgedeki güç çekiş-

melerini ve hâkimiyet mücadelele-

rini daha da yıkıcı hâle getirmekte-

dir. Terörü en fazla besleyen bir di-

ğer unsur da bölgedeki etnik ve dinî 

farklılıkların, jeopolitik amaçlar uğ-

runa kullanılmasıdır.

KAÇAKÇILIK VE YASA DIŞI TİCARET

Kızıldeniz’deki genel güvenlik soru-

nunu tırmandıran en önemli prob-

lemlerden biri, bölgedeki birçok iç 

savaşı veya terörist faaliyeti finan-

se etmek için kullanılan kaçakçılık 

rotalarıdır. İnsan ticaretinin ve her 

türlü malın kaçak sevkiyatının yapıl-

dığı bu güzergâhlar, ciddi güvenlik 

sorunlarına sebep olmaktadır. Böl-

gedeki işsizlik, yerinden edilmiş ve 

mülteci konumuna düşmüş insan-

ların artan sayısı; politik, ideolojik 

ya da ticari amaçlı birçok organi-

ze suç örgütünün oluşmasına ze-

min hazırlamıştır. Kızıldeniz, tran-

sit konumu ve çatışma bölgeleri-

ne yakınlığı nedeniyle silah ve in-

san kaçakçılarının en fazla bulun-

duğu coğrafyaların başında gel-

mektedir. Yasa dışı sektörlerin ar-

tan gücü, bölgenin istikrarını olum-

suz etkilemekle kalmayıp yüz binler-

ce insanın da hayatına mal olmuş-

tur. Bu konuyla ilgili bölgenin bir di-

ğer önemli gerçeği ise, kaçakçılığın 

bu coğrafyada yaşayan bazı toplu-

luklar için bir geçim kaynağı hâline 

gelmiş olmasıdır.

Kızıldeniz 
Havzası’nda 

faaliyet 
gösteren devlet 

dışı silahlı 
aktörler kimi 
zaman yerel 
unsurlardan 
kimi zaman 
da bölgesel 

veya küresel 
güçlerden 

destek 
almaktadır.
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KORSANLIK 

Korsanlık faaliyetleri, Kızıldeniz 

Havzası’ndaki önemli sorunlardan 

biridir. Özellikle Aden Körfezi ve 

çevresindeki korsanlık faaliyetle-

ri, bölge istikrarını olduğu kadar 

küresel ticareti de etkilemektedir. 

Buradaki bazı gruplar, kimi zaman 

ekonomik hedeflerle kimi zaman 

da politik baskı kurmak amacıy-

la korsanlık yapmaktadır. 2008-

2009 yıllarında korsanlık çok daha 

yaygınken, başta Birleşmiş Millet-

ler (BM) olmak üzere NATO ve Av-

rupa Birliği’nin (AB) etkin mücade-

lesi ile bu tür saldırılar kayda de-

ğer oranda azalmıştır.8

GÖÇ

Kızıldeniz’de çatışmaların ve insani 

krizlerin en yoğun yaşandığı yerler 

olan Yemen ve Somali’nin yanı sıra, 

Cibuti ve Eritre de dünyaya mülte-

ci ihracında bulunan önemli kaynak 

ülkelerdir. Kısaca sadece savaşlar 

sebebiyle değil ekonomik, hukuki 

veya ideolojik nedenlerle göç eden-

ler açısından da Kızıldeniz çevresi, 

en kritik rotalardan biridir. 

Kızıldeniz hem Avrupa’ya hem de 

özellikle Doğu Afrika ülkelerinden 

Körfez ülkelerine geçiş için kulla-

nılmaktadır. Bu noktada bölgedeki 

göç hadisesinin aynı zamanda or-

ganize suç grupları için bir çıkar ka-

pısı olduğunun da altını çizmek ge-

rekmektedir. Yasa dışı insan ticareti 

yapan suç örgütlerine büyük meb-

lağlar ödeyen yasa dışı göçmenle-

rin büyük çoğunluğu, bu grupların 

elinde her türlü istismara maruz 

kalmaktadır. Ancak kaybolan göç-

men teknelerine, çok sayıda kişinin 

Kızıldeniz, 
transit konumu 
ve çatışma 
bölgelerine 
yakınlığı 
nedeniyle 
silah ve insan 
kaçakçılarının en 
fazla bulunduğu 
coğrafyaların 
başında 
gelmektedir.
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Kahire

İstanbul
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Adaları
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MORİTANYA

Göç Yolları



09

AR
AL

IK
 2

01
9

ölümüyle sonuçlanan tekne kaza-

larına veya insan tacirlerinin zul-

müne rağmen her gün binlerce in-

san savaşlar, yoksulluk, adaletsiz-

lik vb. sebeplerle bu yolculuğa çık-

maya devam etmektedir. 

EKONOMİK SORUNLAR VE İŞSİZLİK

Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkelerin za-

yıf ekonomileri, bölgedeki istikrarı 

kırılgan hâle getiren en önemli se-

beplerden biridir. Bölgenin güçsüz 

ekonomik görünümü, dış güçlere 

olan bağımlılığı artırırken, içeride 

çalkantılı bir toplumsal yapı ve bü-

yük bir işsizler kitlesi meydana ge-

tirmektedir. Yemen ve Somali’de-

ki krizlerin yanı sıra özellikle Su-

dan’a uygulanan uluslararası am-

bargo ve Mısır’daki darbe süreci, 

Kızıldeniz coğrafyasında yaşayan 

halklar arasında büyük bir işsizlik 

sorununa yol açmıştır. Yemen’de-

ki işsizlik %60’ı geçerken, BM’nin 

açıkladığı rakamlara göre bu oran 

Somali’de %75’tir. Öyle ki işsizlik, 

son dönemde Suudi Arabistan’da 

dahi artan bir toplumsal kaygıya 

sebep olmaktadır. Suudi Arabis-

tan’da çalışan yüz binlerce Mısır, 

Yemen, Sudan ve Somali vatanda-

şının işten çıkarılması, bölgedeki 

ekonomik sorunları daha da derin-

leştiren bir etki yapmıştır. 

KIZILDENİZ’DE
STRATEJİK LİMANLAR
Askerî üsler ve lojistik geçişler üze-

rinde devam eden mücadele se-

bebiyle Kızıldeniz’deki limanların 

önemi artmıştır. Bölgedeki liman-

lar, ilgili ülkeler için olduğu kadar, 

bu limanları kiralayan yabancı ül-

keler için de önemlidir; ancak böl-

genin güvenlik ve istikrar sorun-

ları sebebiyle Mısır ve Suudi Ara-

bistan dışındaki ülkeler limanla-

rını tam kapasite olarak kullana-

mamaktadır.36

SUUDİ ARABİSTAN LİMANLARI

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısın-

da irili ufaklı toplam dokuz limanı 

bulunmaktadır ve bu limanlar Su-

udi devleti için dünya ile en önemli 

bağlantı noktalarıdır. Ticari emtia it-

halatı ve petrol ihracatı için kullanı-

lan limanlar ayrıca askerî üs olarak 

da işlev görmektedir. Suudi Arabis-

tan’ın uluslararası taşımacılık açısın-

dan öne çıkan üç limanı vardır: Cid-

de, Yanbu ve Rabig.

Cidde Limanı ve kenti, kutsal Mek-

ke ve Medine beldelerine açılan ana 

kapı olması nedeniyle stratejik oldu-

ğu kadar dinî bir değere de sahiptir. 

Osmanlı döneminden itibaren hacı-

lar için ana varış noktası konumun-

da bulunan liman, 1976 yılındaki mo-

dernleştirme çalışmalarından son-

ra bugün 58 rıhtımla faaliyet gös-

termektedir. Kargo hacmi ve taşı-

ma kapasitesi itibarıyla Suudi Ara-

bistan’ın en büyük limanıdır. Suudi 

limanlarından ithal edilen tüm yük-

lerin %65’inden fazlası Cidde Lima-

nı’ndan taşınmaktadır.9

Ülkenin ikinci önemli limanı, Medi-

ne kentinin 250 km batısındaki Yan-
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bu şehrine bağlı Yanbu Limanı’dır. 

Burası, Kızıldeniz’den kutsal Medi-

ne şehrine ve komşu bölgelere açı-

lan stratejik bir ana kapıdır. Süveyş 

Kanalı’nın yaklaşık 700 km güneyin-

de yer alan liman, Avrupa ve Kuzey 

Amerika’yla ticarette en yakın Suu-

di Limanı’dır.10

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kı-

yısındaki üçüncü en önemli lima-

nı, Cidde kentinin 100 km kuzeyin-

de yer alan Rabig kentindeki liman-

dır. 2014 yılında faaliyete geçen li-

man, Asya’ya yönelik petrokimya 

ürünleri ticaretinde en stratejik ih-

raç kapısıdır. Kral Abdullah Ekono-

mik Bölgesi’nin yakınlarında bulunan 

Rabig Limanı, aynı zamanda Suudi 

Arabistan’da tamamen özel sektör 

tarafından inşa edilen ilk limandır. 

Limanda, Mekke ve Medine kent-

lerine yakınlığı sebebiyle her mev-

sim 500.000’den fazla hacı alabile-

cek özel bir Hac Terminali tasarlan-

maktadır.11 Suudi Arabistan’ın petrol 

dışı ekonomik altyapı projeleri ara-

sında yer alan liman, aynı zaman-

da ülkenin Kızıldeniz ile ilgili aktif 

stratejisinin de bir parçası olarak 

görülmektedir. 

MISIR LİMANLARI

Mısır’ın Kızıldeniz çevresinde 15 

limanı bulunmaktadır. Süveyş Ka-

nalı’nın güney kapısındaki Süveyş 

Limanı dışındaki limanlar, orta ve 

küçük kapasitededir. Ülkenin Kızıl-

deniz’deki limanları Akabe Körfe-

zi, Sina Yarımadası ve güneyde Su-

dan’a kadar uzanan uzun kıyı şeri-

dinde bulunmaktadır. Mısır’ın Kızıl-

deniz kıyısında yer alan irili ufak-

lı limanlarının neredeyse tamamı, 

hem güvenlik merkezli politikalar 

hem de turizm için gelişmeye mü-

sait stratejik ve uygun mevkiler-

dedir. Önümüzdeki süreçte bölge-

nin artan stratejik önemi sebebiyle 

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki kent-

lerinin daha da gelişeceği tahmin 

Mısır’ın 
Kızıldeniz 
kıyısında yer 
alan irili ufaklı 
limanlarının 
neredeyse 
tamamı, hem 
güvenlik 
merkezli 
politikalar 
hem de turizm 
için gelişmeye 
müsait stratejik 
ve uygun 
mevkilerdedir. 
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edilmektedir. Nitekim son dönem-

de Rusya, Kızıldeniz’deki ekonomik 

ve askerî ihtiyaçları için Mısır yö-

netimi ile görüşmeler yapmaktadır. 

Rusya’nın Mısır’ın Kızıldeniz’deki po-

tansiyelinden yararlanması, bölge-

de önemli bir jeopolitik dönüşümü 

başlatabilir.

Kızıldeniz denilince dünyanın en 

önemli stratejik geçitlerinin başın-

da gelen Süveyş Limanı dikkat çek-

mektedir. Yaklaşık 160 km uzun-

luğundaki Süveyş Kanalı’nın gü-

ney ucunda yer alan ve Mısır’daki 

Doğu Çölü’nün geniş bir bölgesini 

kaplayan liman, iki büyük bölüm-

den oluşmaktadır ve başkent Ka-

hire ve Port Said’e hem kara yolu 

hem de demir yolu ağları ile bağ-

lanmaktadır. Bölgede ayrıca petrol 

ürünlerini Kahire’ye taşıyan boru 

hatları da mevcuttur. Süveyş Li-

manı kutsal Mekke şehrine giden 

hacılar için de bir dinlenme nokta-

sı olarak kullanılmaktadır. 12

Son dönemde Kızıldeniz’e yöne-

lik uluslararası politikalar, Mısır’ın 

Safaga Limanı’nı da önemli bir ko-

numa taşımıştır. Küçük ve eski bir 

liman olan Safaga, yapılan iyileş-

tirme çalışmaları sonucu Mısır’ın 

Kızıldeniz’deki en büyük limanla-

rı arasına girmiştir. Liman, ulusal 

ve uluslararası yolcu taşımacılığı 

ve her türlü malın ihraç ve ithali 

için kullanılmaktadır. Önümüzde-

ki dönemde özellikle buğday taşı-

macılığında ve bölge yakınlarında 

bulunan alüminyum ve kömür gibi 

sanayi bölgeleri için gerekli mal-

ların taşınmasında önemli rol oy-

nayacaktır.

YEMEN LİMANLARI

Kızıldeniz’in güneydoğu ucunda yer 

alan Yemen, dünya ticareti ve ener-

ji transferi için son derece stratejik 

bir konumdadır. Kızıldeniz’de üç ana 

limanı bulunan Yemen’in en önemli 

ve en büyük limanı Hudeyde’dir. Hu-

deyde’den 60 km kuzeyde yer alan 

Salif ve Hudeyde’nin güneyindeki 

Moha limanları ülkenin diğer önem-

li limanlarıdır. Hudeyde Limanı baş-

kent Sana’ya yaklaşık 230 km mesa-

fededir. Liman, Perim Adası ile birlik-

te Yemen’in hem ticari hem de stra-

tejik olarak en önemli noktalarından 

biridir. Büyük gemilerin yanaşabildi-

ği bu liman, bir anlamda Kızıldeniz’in 

anahtarı gibidir. Nitekim Hudeyde Li-

manı, bu özelliği sebebiyle hâlihazır-

da devam eden iç savaşın en kritik 

ve stratejik hedeflerinden biridir. Zira 

Yemen’e ithal edilen malların, silah ve 

yakıtın %70’i bu liman üzerinden ül-

keye giriş yapmaktadır. Suudi Arabis-

tan öncülüğünde bir araya gelen koa-

lisyon ülkeleri ve yerel silahlı gruplar, 

üç yılı aşkın süredir Hudeyde Lima-

nı’nı ele geçirmeye çalışmaktadır.13

Çatışmalar sebebiyle uzun süre ka-

palı kalan bu limana alternatif ola-

rak 360 km uzaktaki Cibuti Limanı 

veya 311 km uzaktaki Aden liman-

ları kullanılmaktadır. 

SUDAN LİMANLARI

Kızıldeniz’in batı kıyısında yer alan 

Sudan, bölgedeki önemli ülkeler-

den biridir. Kızıldeniz’de biri bü-

yük olmak üzere çok sayıda limanı 

bulunan Sudan’ın limanları, özel-

likle Orta Afrika ülkelerinin tica-

ri faaliyetleri için stratejik öne-

me sahiptir.

Sudan’ın en büyük limanı olan 

Port Sudan, sömürgecilik dönemin-

de bölgeye yerleşen İngilizlerin ül-

kenin ithalat ve ihracat merkezi-

Hudeyde Limanı, 
Yemen’de 

hâlihazırda 
devam eden iç 

savaşın en kritik 
ve stratejik 

hedeflerinden 
biridir.
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Kızıldeniz’de 
biri büyük 
olmak üzere 
çok sayıda 
limanı bulunan 
Sudan’ın 
limanları, 
özellikle 
Orta Afrika 
ülkelerinin 
ticari 
faaliyetleri için 
stratejik öneme 
sahiptir.

ni Sevakin’den 30 km kuzeye ta-

şıma kararı almalarının ardından 

kurulmuştur. Liman, Sudan’ın en 

önemli ticari noktalarından biridir. 

Ülkenin ithalat ve ihracat merke-

zi olan Port Sudan, aynı zaman-

da bölge ve Sudan ekonomisi için 

önemli bir ticaret ve turizm mer-

kezidir. Başkent Hartum ve Mısır’a 

demir yolu ile bağlanan liman, Af-

rikalı hacı adaylarının da en yoğun 

kullandığı geçiş noktalarından bi-

ridir. Port Sudan, Cidde Limanı’na 

300 km, Yanbu Limanı’na da 500 

km mesafededir. Bu liman sade-

ce Sudan’ın değil Çad, Orta Afrika, 

Etiyopya ve Güney Sudan gibi ül-

kelerin de denize açılan en strate-

jik noktasıdır. Ülkenin petrol ihra-

catı da Port Sudan üzerinden ya-

pılmaktadır. Çin, bu ülkede baş-

kent Hartum ile Port Sudan ara-

sındaki boru hattına paralel ola-

rak yeni ve modern bir otoban inşa 

etmektedir.

Türkiye’de son yıllarda fazla-

ca gündeme gelen Sevakin Lima-

nı, Sudan’ın Kızıldeniz kıyısında-

ki ikinci önemli limanıdır. Asırlar-

dır Afrikalı Müslümanların hac zi-

yareti için kullandığı liman, 1555 

yılında Osmanlı’nın bölgeye geli-

şinden sonra genişletilmiş, bun-

dan sonra limanın önemi daha da 

artmıştır. Nubye eyaletinin merke-

zi konumunda olan Sevakin Adası, 

Hicaz’ın güvenliği ve Portekiz teh-

didinden korunmak için önemli bir 

mevki olarak kullanılmıştır. İngi-

liz işgalinden sonra Port Sudan’ın 

açılmasıyla Sevakin Limanı mer-

kezî konumunu kaybetmiştir. Su-

dan’ın kuzeydoğusunda bulunan 

liman, günümüz ihtiyaçlarını kar-

şılayabilecek kapasitede değildir. 

2017 yılından itibaren Türkiye’nin 

inisiyatifinde yürütülen iyileştir-

me çalışmaları hâlen sürmekte-

dir. Sudan’ın turizm sektörünün 

gelişimine katkı sağlamak ama-

cıyla 2011’de başlatılan çalışma-

lar kapsamında adada bulunan 

Osmanlı dönemine ait camilerle 

gümrük binası, TİKA tarafından 
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restore edilmiştir.14 Mart 2018’de 

dönemin Sudan hükümeti, Seva-

kin Limanı’nı geliştirmek amacıyla 

-Türkiye ile de uyumlu olarak- Ka-

tar’la 4 milyar dolarlık bir anlaş-

ma imzalamış,15 ancak 2019 yılı-

nın ilk yarısında ülkede başlayan 

siyasi kargaşa ortamında, Cum-

hurbaşkanı Ömer el-Beşir’in gö-

revden uzaklaştırılmasıyla, lima-

nın kim tarafından işleteceği konu-

sunda belirsizlik ortaya çıkmıştır.

ÜRDÜN LİMANLARI

Ürdün’ün denize olan tek çıkışı, 

Akabe Körfezi üzerindendir. Kör-

fezin kuzeydoğusunda küçük bir 

alana sahip olan Ürdün için bu 

bölge hayati önemdedir. Ülkenin 

tek limanı olan Akabe Limanı da 

buradadır. 1939 yılında inşasına 

başlanan Akabe Limanı, 1952 yı-

lında tamamlanabilmiştir. Liman, 

II. Abdülhamid idaresi altında inşa 

edilen stratejik Hicaz demir yolu 

güzergâhındaki limanlardan bi-

ridir. Günümüzde sadece Ürdün 

açısından değil, Kızıldeniz’de he-

sabı olan bütün güçler açısından, 

özellikle İsrail’e yakınlığı nede-

niyle stratejik önemini korumak-

tadır. Limanın işletmesi 2017 yı-

lında 30 yıllığına BAE merkezli bir 

şirkete verilmiştir.

İSRAİL LİMANLARI

İşgal devleti İsrail’in sahip olduğu 

beş limandan sadece Eylat Limanı 

Kızıldeniz’dedir. Liman, bölgenin ku-

zeydoğu ucunda, Mısır ile Ürdün sı-

nırlarının birleştiği yerin tam ortasın-

dadır. Siyonist rejime Kızıldeniz’e çı-

kış imkânı veren Eylat Limanı küçük 

bir kara parçası üzerinde kuruludur. 

Siyonist rejime 
Kızıldeniz’e 
çıkış imkânı 
veren Eylat 

Limanı’nın ticari 
kargo trafiği 

düşüktür; ancak 
liman, turizm 

ve güvenlik 
konularında 

İsrail açısından 
stratejik 

önemdedir.
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1947’de, daha İsrail diye bir devlet 

ortada yokken açılan liman, bölge-

nin o dönemdeki işgalcileri olan İn-

gilizler tarafından küçük bir ticaret 

üssü olarak kullanılmıştır. 1948’de 

siyonist rejimin kurulması sonrasın-

da, stratejik bir deniz çıkışı olarak da 

işgalci rejime verilmiştir. Günümüzde 

ağırlıklı olarak Uzak Doğu ülkeleriy-

le ticaret yapmak için kullanılmak-

tadır. Ürdün’ün Akabe Limanı’nın 7 

km güneyinde bulunan Eylat Lima-

nı, İsrail’in Mısır’a muhtaç olmadan 

(Süveyş Kanalı’nı kullanmadan) Hint 

Okyanusu’na açılmasını sağlamak-

tadır. İsrail’in Akdeniz’deki limanla-

rı ile kıyasladığında hem altyapı ek-

sikliği hem de küçüklüğü sebebiyle 

Eylat Limanı’nın ticari kargo trafi-

ği düşüktür; ancak liman, turizm ve 

güvenlik konularında İsrail açısından 

stratejik önemdedir.16

ERİTRE LİMANLARI

Kızıldeniz’e kıyısı olan ülkelerden Erit-

re’nin toplam üç limanı bulunmak-

tadır. Bunlar içinde en önemlileri As-

sab ve Massava limanlarıdır. Assab 

Limanı hem ülke için hem de kom-

şusu Etiyopya’nın ithalat ve ihracatı 

için hayati önemdedir. Son dönemde 

Massava Limanı’na yapılan yatırım-

lar, Eritre için önemli bir gelişme sa-

yılmaktadır. Eritre’ye ait limanların en 

önemli sorunu, Etiyopya’nın buralarla 

ilgili tarihsel iddialarıdır. Etiyopya, Kı-

zıldeniz’e çıkışı olmadığı için ciddi bir 

dezavantaj yaşadığından, Etiyopyalı 

milliyetçiler Assab Limanı’nı ele ge-

çirilmesi gereken bir yer olarak gör-

mektedir. Bu durumun Etiyopya’nın 

ekonomisi, güvenliği ve jeopolitiği için 

tarihsel bir haksızlık olduğunu savu-

nan milliyetçiler, ülkenin bu mana-

da Eritre ve Cibuti’ye bağımlılığının 

kabul edilemez olduğu tezini sıklık-

la dile getirmektedir. Ülkenin bir di-

ğer limanı olan Massava Limanı ise, 

Eritre ekonomisi için hayati önem-

dedir. Bu liman, iç bölgelerle iyi bir 

ulaşım ağına sahiptir. Sömürge dö-

neminde İtalyanlar ve İngilizler ta-

Massava 
Limanı ve 
işletmesi için 
milyonlarca 
dolarlık yatırım 
yapan Çin, 
Afrika ülkelerini 
destekleyip 
trans-Afrika 
ulaşım koridoru 
kurmaya 
çalışmaktadır. 
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rafından stratejik üs olarak kulla-

nılan Massava, 2. Dünya Savaşı’n-

dan sonra önemini kaybetmiş olsa 

da 1998 yılından sonra Eritre hükü-

meti tarafından yenilenip işletmeye 

açılmasıyla ülkenin en önemli varlık-

larından biri olmuştur.17  Şu günler-

de Çin, Massava Limanı ve işletmesi 

için milyonlarca dolarlık yatırım yap-

maktadır.18 Bu proje, Afrika ülkelerini 

destekleyip trans-Afrika ulaşım ko-

ridoru kurmaya çalışan Çin’in büyük 

Afrika stratejisinin bir parçası olarak 

görülmektedir.19

CİBUTİ LİMANLARI

Kızıldeniz’de küçük bir toprak par-

çası üzerinde kurulu olan Cibuti’nin 

nüfusu sadece 1 milyondur. Cibu-

ti, stratejik konumu ve limanlarının 

önemi nedeniyle Kızıldeniz’in en kri-

tik ülkelerinin başında gelmektedir. 

Cibuti’nin başlıca iki önemli limanı 

olsa da (Doraleh ve Cibuti limanla-

rı) bunların tam da Kızıldeniz’in gi-

rişinde olması, Afrika içlerine ula-

şım maliyetleri konusunda ülkeye 

önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu iki liman ülkenin başlıca gelir 

kaynaklarıdır. Denize çıkışı olmayan 

100 milyon nüfuslu Etiyopya’nın it-

halat ve ihracatının %90’ı da Cibu-

ti limanları üzerinden yapılmakta-

dır. Cibuti’nin sahip olduğu strate-

jik konum, birçok küresel gücün bu 

ülkede hem askerî üsler kurmasına 

hem de kendi limanlarını inşa etme-

sine yol açmıştır.54

SOMALİ LİMANLARI

Kızıldeniz’in güneydeki giriş kapısı-

nı tutan Somali, Afrika’nın en doğu 

ucunda, Aden Körfezi’nde yer almak-

tadır. İstikrarsızlık ve iç savaşlar ne-

deniyle bugün ticari merkez olma 

özelliğini kaybetmiş olsa da bölge-

nin Hint Okyanusu’na açılan kapısı 

olması sebebiyle Somali, hâlen kri-

tik önemdeki ülkelerden biridir. An-

cak Somali’nin hâlihazırda ne ulus-

lararası ticaret ne de askerî amaçla 

kullanılan dikkate değer büyük bir li-

manı bulunmaktadır. Somali’nin sa-

hip olduğu küçük limanlar, gemilerin 

yanaşmasına uygun olmadığı için, 

şimdilik atıl durumdadır.

KIZILDENİZ’DE 
GÜÇ ÇEKİŞMESİ
TARİHÎ ARKA PLAN

Stratejik konumu nedeniyle Kızılde-

niz her zaman büyük güçlerin ilgisi-

ni çekmiştir. Osmanlı Devleti, Kızılde-

niz’de hâkimiyet kurmasından sonra 

Uzak Doğu’dan Avrupa’ya deniz yo-

luyla giden ticaret rotalarında bariz 

bir üstünlük sağlamıştır. Bu nedenle 

16. yüzyıldan itibaren Portekiz, Hol-

landa, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi 

sömürgeci güçlerle her zaman mü-

cadele içinde olmuştur. 19. yüzyı-

la gelene kadar Kızıldeniz’de hâkim 

güç Osmanlı’dır. Bu süreçte Avrupa-

lı güçler, Kızıldeniz’e girme ve bölge 

ticaretini ele geçirme heveslerinden 

bir süreliğine vazgeçseler de Osman-

lı’nın gerileyişi onlara bekledikleri fır-

satı vermiştir. 20

Kızıldeniz, 
stratejik konumu 
nedeniyle büyük 

güçlerin her 
zaman ilgisini 

çekmiştir.
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Önce Fransızlar, 1798’den 1801 

yılına kadar Mısır’ı işgal altında tut-

muş ve Kızıldeniz’in girişinde önem-

li bir avantaj sağlamıştır. Fransa’nın 

Napolyon öncülüğünde yürüttüğü Mı-

sır askerî harekâtı, İngiltere’nin nüfu-

zunu genişletmesi için önemli bir ba-

hane sunmuştur.21 1799 yılında Bom-

bay’dan sevk edilen İngiliz kuvvetle-

ri, Kızıldeniz’in girişinde bulunan Pe-

rim Adası’nı işgal ederek başladıkla-

rı yayılmalarını, 1800’lü yıllar boyun-

ca kademeli olarak sürdürmüştür. İn-

giltere’nin Ortadoğu politikası, büyük 

ölçüde, başka bir Avrupalı gücün Hin-

distan’a ulaşmasını veya buraya giden 

yolları kontrol etmesini önleme üzeri-

ne şekillenmiştir.22 Bu bağlamda Kızıl-

deniz’in kontrolü, İngilizler açısından 

Hindistan’a giden sömürge yolunun 

hâkimiyeti noktasında hayati önem-

de olmuştur. İngilizlerle aynı emperya-

list hedefleri paylaşan Fransızlar ara-

sındaki rekabete bu erken dönemde 

Amerikalılar da kahve ve pamuk tica-

retindeki rekabetle dâhil olmuştur.23

1808’de İngiliz Dışişleri Bakanlığı ta-

rafından hazırlanan bir raporda, Aden 

Körfezi “Doğu’nun Cebelitarıkı” olarak 

tanımlanmış ve bölge ile ilgili yapıla-

cak harcamalardan kaçınmamak ge-

rektiği belirtilerek, Kızıldeniz ticaretin-

de Osmanlı’ya karşı İngilizlerin çıkar-

larını korumak için özellikle Vehhabi-

lerle ittifak önerilmiştir.24

19. yüzyılın ortalarından itibaren 

İngiliz askerî kurmayları Aden ken-

tini bölgedeki hedefleri için ideal bir 

yer olarak belirlemiştir.25 Irak, Suri-

ye, Hicaz ve Yemen’i sömürü kayna-

ğı ve Hindistan yolu güzergâhını da 

geçiş noktası olarak gören İngilizler, 

bu doğrultuda Kızıldeniz ve Yemen’de 

mümkün olduğunca fazla yere sahip 

olmak için mücadele etmiştir.26 İngil-

tere, deniz aşırı kolonizasyon politika-

1808’de İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı 
tarafından 
hazırlanan bir 
raporda, Aden 
Körfezi “Doğu’nun 
Cebelitarıkı” 
olarak 
tanımlanmış 
ve bölge ile 
ilgili yapılacak 
harcamalardan 
kaçınmamak 
gerektiği 
belirtilerek, 
Kızıldeniz 
ticaretinde 
Osmanlı’ya 
karşı İngilizlerin 
çıkarlarını 
korumak 
için özellikle 
Vehhabilerle 
ittifak 
önerilmiştir.

Cibuti’deki Yabancı Askerî Üsler
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ları çerçevesinde özellikle Aden ken-

tine merkezî bir rol vermiştir. Bölge-

deki nüfuz alanlarını hızlı bir şekilde 

güçlendiren İngilizler, artan ticari fa-

aliyetler üzerine de altyapı yatırım-

larına başlamıştır. Böylece Kızıldeniz 

İngiltere’nin kısa zamanda Hindis-

tan’a erişmesinde ve bölgedeki sö-

mürge politikalarında önemli bir sıç-

rama tahtası olmuştur.

Osmanlı’nın çöküşü akabinde böl-

gede kurulan yeni Arap devletleri, 

1940’lı yılların ortasına kadar İngil-

tere ve Fransa’nın kontrolü altında 

kalmıştır. Bu dönemde özellikle Kızıl-

deniz çevresindeki devletlerin büyük 

bölümü, İngiltere’nin hâkimiyet ala-

nına dâhil olan devletlerdir. 

Kızıldeniz, 1945 yılında sona eren 

2. Dünya Savaşı’nın ardından özellikle 

Sovyetler Birliği ile ABD arasında bir 

rekabet alanına dönüşmüştür. Çift ku-

tuplu dünyanın iki süper gücünün he-

sap ve menfaatlerinin olduğu bölge-

de yaşanan bu rekabet, bilhassa So-

mali, Yemen, Sudan ve hatta Mısır’da 

acı bir hafıza bırakmıştır. 1950’li yıl-

larda Sovyetçi generallerle Amerikan-

cılar arasındaki çekişme, bu ülkelerde 

devrimler ve karşı devrimler süreci-

ni beslemiş ve istikrarsız yönetimler 

ortaya çıkarmıştır. Mısır 1952 yılında 

İngiliz boyunduruğundan kurtulsa da 

bu kez de Sovyetler Birliği’nin güdü-

müne girmiştir. Sudan bir süre sos-

yalist bloğa yakın durmuş, sonrasın-

da ise Amerikan bloğuna yaklaşmış-

tır. Suudi Arabistan, Ürdün ve İsra-

il, başından itibaren hep Amerika’nın 

ileri karakolu olmuştur. Yemen ise İn-

giliz nüfuz bölgelerinin ayrılması ile 

Kuzey ve Güney Yemen olarak ikiye 

bölünmüştür. Stratejik konumu itiba-

rıyla bölgenin bir diğer önemli ülkesi 

Cibuti, yakın döneme kadar Batı blo-

ğunun bir müttefiki olarak Fransız iş-

galinde kalmıştır.

Bugün bu emperyalist devletler her 

ne kadar bölgeden çekilmiş olsalar 

da çıktıkları ülkelerde askerî güç bu-

lundurma hakkını muhafaza etmiş-

lerdir. Örneğin Cibuti, 1977’de Fran-

sa’dan bağımsızlığını elde etmiş, an-

cak yapılan bir dizi anlaşma ile Fran-

sa’ya bu ülkede askerî üs bulundur-

ma hakkı vermiştir. Sonrasında ise 

Sovyetler Birliği ve dört yıl sonra da 

ABD, Asmara ve Masavva’da iki as-

kerî üs kurmuştur. ABD ayrıca, Eti-

yopya’nın Dehlek ve Sentian adalarını 

da 25 yıllığına kiralamıştır. Kısacası, 

20. yüzyıl boyunca Kızıldeniz dünya-

nın bütün güçlü ülkelerinin dikkatle-

rini üzerinde toplayan önemli bir de-

niz geçidi olmuştur.27

GÜNÜMÜZDE STRATEJİK 
REKABET VE AKTÖRLER
Küresel ve bölgesel siyasetin önem-

li gündem maddelerini oluşturan 

kriz alanlarının büyük bölümü bir 

şekilde Kızıldeniz’le ilişkilidir. Örne-

ğin Kıbrıs’ı da içine alan Doğu Akde-

niz bölgesindeki yeni gerilim potan-

siyeli, Suriye iç savaşı ve tüm Or-

tadoğu’daki yansımalarıyla birlik-

te ortaya çıkan sorunlar ya da Ye-

men’deki iç savaş, bu kriz bölge-

lerinden sadece birkaçıdır. Bu yö-

nüyle Kızıldeniz, bölgesel ve küre-

sel bilek güreşinde en önemli yan 

cephelerden biri hâline gelmiş du-

rumdadır. Küresel ve bölgesel ak-

törlerin Kızıldeniz üzerinden yürüt-

meye çalıştıkları stratejinin ipuçla-

rını kavramak, geniş kapsamlı he-

deflerini anlamak açısından son de-

rece önemlidir.

Soğuk Savaş’ın 
ardından 
Kızıldeniz 

jeopolitiğinde 
önemli bir güç 

olarak kalmaya 
devam eden 

ABD, bölgedeki 
varlığını iki 

önemli sebebe 
dayandırmıştır: 

Uluslararası 
ticaretini 

denetlemek ve 
terörle mücadele 

konsepti 
adı altında 

bölgede askerî 
kontrolü elinde 

bulundurmak.
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

ABD, 1940’lardan bu yana Kızıl-

deniz ile yakından ilgilenmekte-

dir. Bölgenin eski sömürgeci güç-

leri İngiltere ve Fransa’dan üstün-

lüğü ele alan ABD, Soğuk Savaş 

sürecinde (1945-1991) Sovyetler 

Birliği ile her alanda rekabet hâ-

linde olmuştur. Bu dönemde Sü-

veyş Kanalı, Babu’l Mendep Boğa-

zı ve Aden Körfezi’nin kontrolü ko-

nusundaki küresel rekabet, bölge-

sel anlamda birçok krizin de tetik-

leyicisidir. ABD hükümetleri, Soğuk 

Savaş boyunca Sovyetlerin nüfuz 

alanı durumundaki Yemen, Soma-

li, Etiyopya ve Mısır topraklarında 

şiddetli bir çekişme yürütmüştür. 

Bu dönemde ABD’nin bölge ile ilgili 

temel hedefleri şunlardır:

� Hint Okyanusu veya Güneybatı 

Asya’daki askerî operasyonları-

nı desteklemek için askerî üsle-

re sahip olmak.

� Kızıldeniz ve Babu’l Mendep 

üzerinden uluslararası nakliye 

trafiğini kontrol altında tutmak.

� Bölgede Sovyetler Birliği’nin nü-

fuz kazanmasını önlemek veya 

frenlemek.

� İsrail’in Kızıldeniz ve Babu’l Men-

dep’teki geçişlerini sağlamak.

Nitekim 1943 yılında Eritre’nin As-

mara bölgesinde açılan ABD ordu-

suna ait bir deniz radyo istasyonu, 

1977 yılında kapanıncaya kadar 30 

yılı aşkın bir süre, bölgesel istihba-

rat için kullanılmıştır. 1980’de ABD, 

Somali ile imzaladığı askerî ve gü-

venlik yardımı anlaşması ile bu ülke-

ye 65 milyon dolarlık askerî destek 

sağlarken, Berbera ve Mogadişu’da 

bulunan askerî tesislerin Amerikan 

donanma ve hava kuvvetlerince kul-

lanılması konusunda da mutabaka-

ta varmıştır. Uzun yıllar Sovyet blo-

ğuna yakın duran Mısır’la olan ilişki-
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ler de 1970’lerin sonundan itibaren 

gelişmeye başlamış ve ABD her yıl 

yaptığı düzenli askerî yardımlarla bu 

ülkeyle olan ilişkilerini güçlendirmiş-

tir. Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin 

tarihi ise 1930’lara kadar gitmekte-

dir, ancak askerî anlamdaki ilişkiler 

yoğun olarak 1950’lerde başlamış-

tır. Cibuti’de de bir askerî üssü bula-

nan ABD, bölgedeki keşif ve lojistik 

amaçlı uçuşlarını buradan destek-

lemektedir. Bütün bu süreç, ABD’nin 

20. yüzyılın ikinci yarısından itiba-

ren bölgede önemli bir aktör olma-

ya çalıştığını ortaya koymaktadır.

Soğuk Savaş’ın ardından, 

1990’dan itibaren Kızıldeniz jeo-

politiğinde önemli bir güç olarak kal-

maya devam eden ABD, bu dönem-

de bölgedeki varlığını iki önemli se-

bebe dayandırmıştır: Uluslararası ti-

caretini denetlemek ve terörle mü-

cadele konsepti adı altında bölge-

de askerî kontrolü elinde bulundur-

mak. Terörle mücadele operasyonla-

rını her ne kadar bölgeye gönderdi-

ği büyük donanma gemilerinden yü-

rütse de özellikle Yemen, Eritre, Mı-

sır, Suudi Arabistan ve İsrail üzerin-

den sağladı imkânları da fazlasıy-

la kullanmıştır. Amerikan yönetimi 

1990’lı yıllarla birlikte Somali ve Ye-

men’de yürüttüğü operasyonları yö-

netme, korsanlık ve silah kaçakçılı-

ğına karşı mücadele gibi gerekçeler-

le Kızıldeniz’deki askerî varlığını da 

artırmıştır. Bölgedeki yerel güçler-

le ittifak stratejisiyle hareket eden 

ABD, burada özellikle Mısır, Suudi 

Arabistan ve İsrail’den oluşan üçlü 

bir ittifak sistemi yürütmektedir.28

ABD, Cibuti’deki askerî üssü için 

yılda 70 milyon dolar kira ödemek-

tedir. Ülkenin güneybatısında 2001 

yılında inşa edilen Lemonnier Üssü, 

ABD’nin Afrika’daki en büyük üssü-

dür. Bu üs, Kenya ve Tanzanya’da-

ki ABD elçiliklerine ve Yemen liman-

larındaki ABD savaş gemilerine yö-

nelik saldırılardan sonra inşa edil-

miştir. 600 dönüm üzerine kurulu 

üste toplam 5.000 personel çalış-

maktadır.29

Küresel ölçekte, geçmişte Sovyet-

ler Birliği’ne karşı bölgenin kontrolü-

ne önem veren ABD için bugün, Rus-

ya ve Çin gibi ülkelerin bölgesel nü-

fuzlarını önleme amacı öne çıkmak-

tadır. Bu temel strateji çerçevesinde 

bölgede ABD varlığına tehdit oluştu-

ran yerel silahlı güçlerin sindirilme-

si, Batı dışı ülkelerin uluslararası ti-

caretinin kontrol edilmesi ve bölge-

deki her türlü yeni oluşum, ABD’nin 

yakın denetimi altındadır. 

Bugün Kızıldeniz’de en sıcak çatış-

manın sürdüğü yer olan Yemen’de 

Hudeyde Limanı için verilen müca-

dele, bu yönüyle küresel bir boyut 

taşımaktadır. Tam Kızıldeniz’in gi-

rişindeki bu liman için Husilerle ye-

rel hükümet arasındaki mücadelede 

ABD, Suudilerin başını çektiği Arap 

Koalisyonu yanında yer almakta-

dır. Yemen’deki savaşı ABD açısın-

dan önemli kılan en temel mesele, 

bu ülkede İran yanlısı bir rejimin or-

taya çıkması hâlinde Kızıldeniz’in gi-

rişi ile birlikte bütün bölgede Batı çı-

karlarının zarar görmesi endişesidir. 

Zira bu girişin istenmeyen bir rejimin 

kontrolünde olması, Kızıldeniz’in di-

ğer ucundaki İsrail ve Mısır gibi ABD 

müttefiki rejimlerin güvenliği açısın-

dan büyük bir zaaf oluşturacaktır.

Kızıldeniz denkleminde ABD’yi il-

gilendiren bir diğer önemli mesele 

de Sudan’daki gelişmelerdir. Bu ül-

kenin stratejik limanları dolayısıyla 

ülke yönetimine Batı karşıtı herhan-

gi bir grubun gelmesi, Batılı güçle-

rin bölgesel hesaplarını doğrudan 

etkileyecektir. Bu açmazın yol aça-

cağı olası sıkıntıları baştan önle-

mek için de Batılıların darbe son-

rası Sudan’da kendi çıkarlarına hiz-

met edecek bir iktidar peşinde ol-

maları sürpriz değildir.

Küresel ölçekte, 
geçmişte 
Sovyetler 
Birliği’ne 

karşı bölgenin 
kontrolüne önem 

veren ABD için 
bugün, Rusya ve 
Çin gibi ülkelerin 

bölgesel 
nüfuzlarını 

önleme amacı 
öne çıkmaktadır.
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RUSYA 

Dünya siyasetinin bir diğer önem-

li aktörü olan Rusya’nın da Kızılde-

niz’de önemli çıkarları bulunmak-

tadır. Yukarıda değinildiği gibi, So-

ğuk Savaş döneminde, o sıralar ismi 

Sovyetler Birliği olan Rusya ile ABD, 

her alanda ciddi bir rekabet içinde 

olmuştur. Kızıldeniz bölgesi de bu 

rekabetin jeopolitik ayağında, Sov-

yetler Birliği için stratejik bir alan 

olarak görülmüştür. Zira Sovyetle-

rin hem Afrika, Ortadoğu ve hat-

ta Asya’da kendine yakın ülkeler-

le ilişkisini sürdürmesinde hem de 

Batı’ya karşı yürüttüğü siyasi mü-

cadelesinde Kızıldeniz son derece 

önemli bir hat olmuştur.

Çarlık döneminden itibaren İngil-

tere, Fransa ve İtalya gibi sömürgeci 

güçlerle rekabet edebilmek için Kı-

zıldeniz’de Rus varlığının sağlanma-

sı konusu, her zaman kritik önemde 

olmuştur. 2. Dünya Savaşı ardından 

Stalin yönetimi, Kızıldeniz kıyısın-

daki sosyalist rejimlerle ilişki kura-

rak nüfuz alanını genişletmeyi he-

deflemiştir. Bu doğrultuda Etiyop-

ya, Eritre, Somali, Yemen ve Mısır 

gibi ülkelerdeki sosyalist yönetim-

lerle siyasi ve askerî ilişkiler geliş-

tirilmesine önem verilmiştir. Sovyet 

rejimi 1950’lerde Yemen’in Hudey-

de Limanı ile yakınlarındaki bir ha-

valimanının yapımını tamamlamış, 

1960’lı yılların sonunda da Soma-

li’deki Berbera Limanı ile ilgilenme-

ye başlamıştır. Bütün bu yatırımlar, 

Moskova yönetiminin özellikle gü-

ney deniz yolunun güvenliği konusu-

na öncelik verdiğini göstermektedir. 

1950’li yılların ortasından itibaren 

İngiltere’nin Mısır’dan çıkarak Sü-

veyş Kanalı üzerindeki egemenliği-

ni bitirmesi, Sovyetler Birliği’ne böl-

geye nüfuz etme konusunda önemli 

bir fırsat sunmuştur. Mısır’a yapılan 
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ekonomik ve askerî yardımlar kısa 

sürede meyvelerini vermiş ve Orta-

doğu’nun tüm sorun alanlarında Mı-

sır ve Sovyetler Birliği iş birliği için-

de hareket etmeye başlamıştır. Öyle 

ki, 1955-1970 arası dönemde Ce-

mal Abdünnasır, bölgedeki Rus poli-

tikalarının en önemli müttefiki hâli-

ne gelmiş ve Yemen’deki iç savaş sı-

rasında, Sovyet müttefiki Güney Ye-

men’e binlerce Mısır askeri gönde-

rerek Suudi Arabistan desteğinde-

ki Kuzey Yemen’e karşı savaşmıştır.

Bu dönemde Sovyetler Birliği’nin 

tek problemi Batı ittifakına karşı 

verdiği mücadele değildir; özellikle 

Kızıldeniz’in devamında, Hint Okya-

nusu’ndaki politik ve askerî nüfuzu-

nu genişletmek için de mücadele et-

mektedir. Zira Çin’in benzer sosya-

list rejimler eliyle Babu’l Mendep’ten 

başlayarak bölgede artan girişimle-

ri, bu durumun kendi hedeflerini en-

gelleyebileceğini düşünen Sovyetleri 

bir hayli rahatsız etmiştir.30

Soğuk Savaş döneminde günde-

me gelen, “Kızıldeniz bir Arap gölü-

dür” söylemi, siyasal bir proje ola-

rak Batı ittifakına yakınlaşmanın 

bir maskesi olarak kullanılabilece-

ği için, bu söyleme de çekimser yak-

laşılmıştır. 

Sovyetler açısından bir diğer po-

tansiyel tehdit de Batı ittifakının en 

önemli mızrak başı olan İsrail olmuş-

tur. Kategorik olarak İsrail’in varlı-

ğına karşı çıkmasa da onun siyasal 

blok olarak ABD’nin bir uzantısı şek-

linde çalışmasından rahatsızlık du-

yan Sovyet yönetimi, bu durumun 

hem kendi destekçisi olan Arap re-

jimlerinin güvenliğini tehdit etme-

sinden hem de bu devletler üzerin-

den yürüttüğü projelerine zarar ver-

mesinden endişe etmiştir. 

Kızıldeniz, Batılılar için olduğu ka-

dar, Sovyet Rusya açısından da dün-

ya sularına ulaşabilmek için her za-

man açık olması gereken deniz ula-

şım hatlarından biridir olmuştur. Bu 

dönemde Sovyetler Birliği’nin kıta-

lar arası taşımacılığının %50’sinden 

fazlasının bu hat üzerinden yapıldığı 

tahmin edilmektedir. Sovyet rejimi 

hem Hindistan ve Vietnam gibi ül-

kelere hem de Asya ve Afrika’da ti-

caret ve yardım ilişkisi içinde olduğu 

ülkelere Süveyş Kanalı yoluyla ulaş-

mıştır. 1981 yılında Sovyet bayraklı 

1.823 gemi Süveyş Kanalı’nı geçer-

ken, 1987’de bu sayı 2.281’e yüksel-

miştir. Bu dönemde Liberya, Pana-

ma ve Yunanistan’dan sonra Süveyş 

Kanalı’nı en fazla kullanan dördün-

cü ülke Sovyetler Birliği olmuştur.31

Mısır’ın 1979 yılında İsrail ile ba-

rış anlaşması imzalaması ve ka-

demeli olarak ABD ile yakınlaşma-

sı, sadece Araplar ve Filistin dava-

sı için değil, küresel ölçekte Sov-

yetler Birliği için de büyük bir dar-

be niteliğindedir. Süveyş Kanalı’nın 

her iki tarafının da Batı dünyasının 

kontrolüne geçmesi, 1980’li yıllar-

da Sovyetlerin Kızıldeniz’deki etki-

sini azaltmaya başlamıştır. Bu dö-

nemde Mısır’da Sovyet Rusya’ya ait 

1990’lı yıllarda 
bölgeden 

neredeyse 
tamamen 

silinmiş görünen 
Rusya, 2000 

yılından itibaren 
başlayan Putin 

dönemiyle 
birlikte 

Kızıldeniz’de 
tekrar nüfuz 

arayışına 
girmiştir.
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birçok diplomatik, kültürel ve eko-

nomik merkez kapanmıştır. 1991 

yılından sonra Sosyalist Yemen ile 

Kuzey Yemen’in birleşmesiyle Sov-

yetler Birliği bölgedeki bir müttefi-

kini daha kaybetmiş; Eritre’nin Sos-

yalist Etiyopya’dan ayrılarak bağım-

sızlığını ilan etmesi de Sovyetler için 

benzer bir olumsuzluk yaratmıştır.

1990’lı yıllarda bölgeden nere-

deyse tamamen silinmiş görünen 

Rusya, 2000 yılından itibaren baş-

layan Putin dönemiyle birlikte Kızıl-

deniz’de tekrar nüfuz arayışına gir-

miştir. Günümüzde Rusya’nın böl-

geye yönelik öncelikleri; askerî, si-

yasi ve ekonomik başlıklar altında 

özetlenebilir.

Askerî ilişkiler çerçevesinde Rus-

ya’nın bölgede odaklandığı en önem-

li aktör Mısır’dır. Mısır’ın Kızıldeniz’in 

anahtarı konumunda olduğunun far-

kında olan Rusya, bu ülkeyle askerî 

iş birliği yollarını geliştirmeye çalış-

maktadır. Bu çerçevede Rus ordu-

su ile Mısır ordusu arasında 2016-

2018 yıllarında ortak askerî tatbi-

katlar düzenlenmiştir. “Dostluk Mu-

hafızları” adı verilen tatbikatlara iki 

ülkenin paraşütçü birlikleri ile bir-

likte 400’den fazla asker katılmış, 

bazı havalimanları ve hava araçla-

rı ortaklaşa kullanılmıştır.32 İki ülke 

arasındaki askerî ilişkilerin terörle 

mücadele dışında konvansiyonel iş 

birlikleri için de lokomotif bir rol oy-

nadığı görülmektedir. Önümüzdeki 

günlerde Rusya ve Mısır arasında 

“Dostluk Oku” adıyla bir hava tat-

bikatı yapılması planlanmaktadır.33

Rusya, bu süreçle birlikte Mısır’da-

ki askerî üslere erişimini genişlet-

miş ve Mısır hava sahasını ve hava-

limanlarını kullanma hakkı elde et-

miştir. Ayrıca Libya’daki Halife Haf-

ter güçlerine destek vermek ama-

cıyla da Sidi Berrani Askerî Üssü’n-

de Rusya Özel Kuvvetleri’ne bağlı 

birimler konuşlandırılmıştır. Rusya 

ayrıca Mısır’a 50 adet MIG-29 sa-

vaş uçağı dâhil birçok ileri teknolo-

ji silahın satışını da onaylamıştır.34

Ekim 2018’de Soçi’de gerçekleşti-

rilen Putin-Sisi görüşmesinde imza-

lanan stratejik iş birliği anlaşması 

ile iki ülke arasındaki siyasi ve eko-

nomik ilişkiler daha önce görülme-

miş bir seviyeye yükselmiş ve Mısır, 

Rusya için âdeta Afrika’ya ve Kızılde-

niz’e açılan bir kapı hâline gelmiştir.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

için atılan adımlardan sonra Rusya 

Mısır’da 7 milyar doları aşkın bir ya-

tırım anlaşması imzalamış; ayrıca 

taraflar arasında teknoloji transferi 

ve turizm konularında da ayrıcalıklı 

ilişkiler kurulmuştur.35 İki ülke ilişki-

lerinde sağlanan ilerlemenin bir diğer 

boyutunu, enerji konusundaki anlaş-

malar oluşturmaktadır. Mısır’ın batı-

sında yapılacak olan Dab’a Nükleer 

Santrali’nin Rus şirketler tarafından 

inşa edilmesi konusunda anlaşma 

sağlanırken, Rus Rosnest şirketi ve 

birçok Rus iş adamı, Mısır’da doğal 

gaz ve enerji sektörlerine yatırımlar 

başlatmıştır. Rusya’nın önümüzdeki 

süreçte Kızıldeniz kıyılarında ekono-

mik veya askerî amaçlarla kullana-

cağı bir liman elde etmek için ham-

leler yapması da ihtimal dâhilindedir.

Rusya, Kızıldeniz’de Sudan’la da 

hem askerî ve ekonomik alanlarda 

hem de tarım ve turizm alanlarında 

yakınlaşma içindedir. Karşılıklı geli-

şen süreçte, 2018 yılında Rusya’yı 

ziyaret eden dönemin Sudan Cum-

hurbaşkanı Ömer el-Beşir, Rusya’ya 

Kızıldeniz kıyılarında bir hava üssü 

kurma teklifinde bulunmuş, ayrıca 

enerji, altın gibi alanlarda Rus ya-

tırımcıları ülkesine davet etmiştir.36

Sudan, 2018 yılında Kızıldeniz’de var 

olduğu düşünülen doğal gazın orta-

ya çıkarılması için de Rus şirketiyle 

bir anlaşma imzalamıştır.37

Rusya’nın Kızıldeniz’deki hedefle-

rinden biri de Somaliland’de bir de-
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niz üssü kurmaktır. Ayrıca 25 yılın ar-

dından 2018 yılında Rusya ile Erit-

re arasında diplomatik ilişkiler yeni-

den tesis edilmiştir. İki ülke arasın-

da varılan bir anlaşmaya göre Rusya, 

Eritre limanlarından birinde bir lojis-

tik merkez inşa edecektir; iki ülke as-

kerî, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin 

geliştirilmesi için de karar almıştır.38

Bölge ülkeleriyle süren bütün bu gö-

rüşmelerin olumlu sonuçlanması hâ-

linde Rusya, Kızıldeniz’in batı yaka-

sındaki tüm ülkelerle bir şekilde as-

kerî iş birliği anlaşmaları imzalamış 

olacaktır. Bu da Moskova yönetimi-

ne Kızıldeniz jeopolitiğinde önem-

li tutunma noktaları sağlayacaktır.

Putin döneminde Rusya, Suu-

di Arabistan’la da yakınlaşma fır-

satları aramıştır. 2017 yılında Kral 

Selman’ı ağırlayan Putin, bu ülkeyle 

özellikle savunma alanındaki iş bir-

liğini arttırmak istemektedir. Zira Kı-

zıldeniz’in en önemli güçlerinden olan 

Suudi Arabistan’la kurulacak iyi iliş-

kiler, Rusya’ya Kızıldeniz’in doğu ya-

kasında da güçlü bir tutunma nokta-

sı sağlayacaktır.

ÇİN

Çin’in Kızıldeniz’le ve onu saran havza 

ile ilişkileri çok eski tarihlere dayan-

maktadır. İki bin yıldan fazla bir süre 

tarihî İpek Yolu’nun güzergâhı olan bu 

iki bölge, birbirine kara ve deniz yol-

luyla hep bağlantılı olmuştur. Bu ta-

rihî arka plan, aradan geçen asırlar 

boyunca korunamamış olsa da mo-

dern dönemle birlikte yeni bir başlan-

gıç yapılmıştır. Özellikle 2. Dünya Sa-

vaşı’ndan sonra kurulan Arap ülkeleri-

nin bağımsızlığını tanıyan Çin ile böl-

ge ülkeleri arasında ekonomik ve si-

yasi ilişkiler ilk olarak bu süreçte te-

sis edilmiştir. Çin, Arap ülkelerinin ulu-

sal kurtuluş mücadelelerini, egemen-

liklerini ve toprak bütünlüğünü kuru-

luşlarından itibaren desteklemiştir.

1991 yılında Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi ile birlikte, Çin ve Arap ülke-
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Kızıldeniz’de 
artan askerî 
faaliyetler ve 
kızışan jeopolitik 
çekişmeler, 
aslında biraz 
da Çin’in artan 
askerî, ekonomik 
ve siyasi nüfuzu 
ile ilgilidir.

leri arasında başlayan yeni dönem-

de, enerji temelli ekonomik ilişkiler ön 

plana çıkmıştır.39 Hızla büyüyen eko-

nomisi ve askerî kapasitesi ile önem-

li bir uluslararası güç olan Çin, yalnız 

ekonomik ve finansal anlamda de-

ğil, dış politikada uyguladığı yumu-

şak güç unsurları ile küresel diplo-

maside de öne çıkmaya başlamıştır.

Dış politikada ekonomik ilişkile-

re odaklanan Çin, uluslararası sis-

temde iç müdahalelere, çatışmalara 

veya ihtilaflara taraf olmamak gibi 

bir siyasi doktrin benimsemiş görün-

mektedir. Ancak bu yaklaşım, Çin’in 

ilişkide olduğu ülkelerdeki siyasi sü-

reçlere ve küresel meselelere ilgisiz 

kaldığı anlamına gelmemektedir; bu 

tutum Çin yönetiminin küresel çıkar-

ları açısından daha uygun görüldü-

ğü için bu şekilde davranılmaktadır. 

Afrika ve Ortadoğu’daki siyasi 

ve ekonomik gelişmeler, Çin’in kü-

resel politikalarının en önemli gün-

dem maddelerindendir. Bu bağlam-

da söz konusu iki bölgenin tam orta-

sında yer alan Kızıldeniz’le ilgili ge-

lişmeler de yakından takip edilmek-

tedir. Ayrıca Çin, bölgede ekonomik 

kazanımların yanı sıra askerî varlı-

ğını hissettirmek üzere de birtakım 

adımlar atmıştır.

Çin’in her yıl milyarlarca dolar de-

ğerindeki ihracatı için Kızıldeniz’in iki 

ucunda yer alan Babu’l Mendep ve 

Süveyş kanallarının istikrar ve gü-

venliği büyük önem arz etmektedir. 

Zira Çin’den Avrupa’ya giden binlerce 

kargo gemisinin kullandığı Kızıldeniz 

güzergâhındaki istikrarsızlık, Çin için 

ciddi mali sorunlara yol açabilir. Ha-

sılı, ekonomik büyümesini sürdürmek 

için ihracata bağımlı olan Çin, Kızılde-

niz’deki istikrarı etkileyecek ter tür-

lü gelişmeyi yakından izlemektedir.

Kızıldeniz’in güvenliği konusuyla 

yakından ilgilenmesinin en önemli 

gerekçesi küresel ticaretteki konu-

munu korumak olan Çin’in bununla 

bağlantılı diğer amacı da bölgeden 

geçerek gelen ham madde ve ener-

ji hatlarıdır. Zira Çin ekonomisinin en 

büyük girdileri olan enerji ve ham 

maddenin bir bölümü, Kızıldeniz üze-

rinden geçerek ülkeye ulaşmaktadır.

Kızıldeniz, Çin’in 2013 yılında baş-

lattığı “Bir Kuşak Bir Yol” projesi için 

de stratejik öneme sahiptir. Bu pro-

je kapsamında bölgede altyapı in-

şaatları, çeşitli yatırımlar, enerji, fi-

nans ve tarımla ilgili çok sayıda pro-

je başlatan Çin için Kızıldeniz’e kıyı 

ülkelerdeki istikrar büyük önem arz 

etmektedir.

Kızıldeniz’de artan askerî faali-

yetler ve kızışan jeopolitik çekişme-

ler, aslında biraz da Çin’in artan as-

kerî, ekonomik ve siyasi nüfuzu ile il-

gilidir. Çeşitli nedenlerden dolayı Çin, 

Kızıldeniz’deki varlığını arttırma ih-

tiyacı hissettikçe, bölgenin kontrolü-

nü elinde tutmak isteyen ABD, Fran-

sa ve İngiltere bu durumdan büyük 

bir rahatsızlık duymaktadır. 

Çin, 2005-2018 yılları arasında Kı-

zıldeniz’deki hedefleri doğrultusun-

da Suudi Arabistan’da 30 milyar do-

lar, Mısır’da 25,9 milyar dolar, İsra-

il’de 14 milyar dolar ve Yemen’de 1,7 
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milyar dolar tutarında yatırım harca-

ması yapmıştır.40 Bu da Çin’i Ortado-

ğu’nun en büyük yabancı yatırımcısı 

konumuna getirmiştir. Nitekim 2016 

yılında 29,5 milyar dolarlık yatırımı ile 

Çin, toplam yabancı yatırımların üçte 

birini tek başına gerçekleştirmiştir.41

Gelişen ekonomisi için en fazla ih-

tiyaç duyduğu şey enerji olduğun-

dan Çin, Suudi Arabistan’la ilişkileri-

ne öncelik vermektedir. 2017 yılında-

ki enerji tüketimi 4,48 milyar metrik 

ton olan Çin’in ulaştığı bu rakam, tüm 

AB ülkelerinin tüketiminden fazladır. 

Dünyanın en büyük ham petrol itha-

latçısı olan Çin, bu petrolün çoğunu 

Ortadoğu’dan almaktadır. 2018 yı-

lında Suudi Arabistan, Çin’in en bü-

yük ikinci ham petrol tedarikçisi ol-

muştur.42 2005-2014 yılları arasın-

da Çin şirketleri Körfez ülkelerinde 30 

milyar dolarlık ihale almıştır; bunla-

rın büyük bölümü de Suudi Arabis-

tan’dadır. Cidde kenti ile Mekke ve 

Medine’yi birbirine bağlayan hafif 

demir yolu, Yanbu rafinerisi, Cizan 

endüstri şehri ve Ortadoğu’nun en 

büyük elektrik santrali, Çinli firma-

lar iş birliği ile gerçekleştirilmiştir.43

Kızıldeniz’in başat aktörlerinden 

Suudi Arabistan’ın istikrarı, yukarıda 

sayılan sebeplerden ötürü Çin açısın-

dan büyük önem taşımaktadır. Bugün 

bölgede yaşanan dramatik değişim-

lere bağlı olarak iki ülke arasındaki 

ilişkiler enerji ve ekonomik konuların 

ötesine geçerek, siyasal yakınlaşma-

yı da kolaylaştırmaktadır. Kral Sel-

man’ın 2017 yılında, Asya turu kap-

samında yaptığı Çin ziyareti, iki ülke 

ilişkileri için önemli bir dönüm nok-

tası olmuş, ziyaret esnasında ekono-

mik anlaşmanın yanı sıra savunma 

ve terörizmle ilgili de iş birliği yapıl-

ması kararlaştırılmıştır.

2019 yılının ilk çeyreğinde, bu kez 

Suudi Veliaht Prens Muhammed b. 

Selman Çin’i ziyaret etmiş, bu ziya-

rette de pek çok anlaşma imzalan-

mış ve Suudi Arabistan’ın “2030 Viz-

yonu” çerçevesinde Kızıldeniz’de inşa 

etmeyi planladığı NEOM projesi ile 

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi ara-

sında bağlantı kurulması kararlaş-

tırılmıştır. 

Çin’in Kızıldeniz stratejisindeki bir 

diğer önemli ülke de Mısır’dır. Mı-

sır’ın Kızıldeniz kıyılarındaki en bü-

yük projelerinden biri olan ve Ayn So-

hna’da kurulumu devam eden Çin-Mı-

sır Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi 

(TEDA), Çin-Mısır ilişkilerinde gelinen 

noktanın en somut göstergesidir. 7,25 

kilometrekarelik kullanım alanı ile Kı-

zıldeniz’deki limanların kapasitelerini 

geliştirecek olan TEDA, Çin’in Afrika 

kıtasındaki en dikkat çeken yatırım-

larından biridir.44 Ayrıca son beş yıl-

da beş defa Çin’e giden darbeci Ab-

dülfettah Sisi, bu ülkeden 50 milyar 

dolarlık yatırım sözü almıştır.45

Çin firmaları, 2019 yılının ilk çey-

reğinde Mısır’ın Nuveyba ve Safaga 

limanlarında iki konteyner termina-

linin geliştirilmesini ve işletmesini 

de üstlenmiştir. 140.000 metreka-

relik bir alana yayılan Nuveyba ter-

minali ile 500.000 metrekarelik bir 

alana inşa edilecek Safaga Limanı’n-

daki terminal, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol 

projesi için önemli duraklar olacak-

tır.46 Çin’in Mısır’daki bu limanları ge-

liştirmesi, Kızıldeniz’in Bir Kuşak Bir 

Yol projesi için stratejik öneme sahip 

bir bölge olduğunun göstergesidir. 

Çin’in Kızıldeniz’de güçlü olduğu bir 

diğer ülke de Sudan’dır. Uygulanan 

ambargo nedeniyle dünyadan izole 

edilmiş durumdaki Sudan’a dış dünya 

ile bağlantı kurması için önemli fır-

satlar sunan Çin, aynı zamanda bu 

ülkede gerçekleştirdiği bazı altyapı, 

maden, savunma ve enerji projeleri 

ile dikkat çekmektedir. İki ülke ara-

sındaki bu iş birliği, Kızıldeniz jeopo-

litiğinde ve Afrika siyasetinde Çin’in 

elini güçlendirmektedir. 

15 yıl önce Sudan’ın güneyindeki 

Çin’in 
Kızıldeniz’deki 

en büyük 
stratejik atılımı, 

Cibuti’de 
kurduğu askerî 

üstür. 
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Enerji ihtiyacının 
%90’nı Akdeniz 
ve Mısır 
üzerinden 
karşılayan İsrail 
için Afrika ve 
Asya ile olan 
bağlantısı 
sebebiyle 
Kızıldeniz hattı 
son derece 
önemlidir.

Mugland bölgesinde petrol bulan Çin, 

bu ülkede çıkarılan ham petrolünün 

%50’sini ithal etmektedir. Sudan’da 

faaliyet gösteren 15 büyük yabancı 

şirketten 13’ü Çinlidir. Çin şirketleri, 

Sudan’ın iç bölgelerini Kızıldeniz kı-

yısındaki Port Sudan’a bağlayan bir 

boru hattı inşa etmiştir. CNPC (Çin 

Ulusal Petrol Şirketi) de 1999 yılın-

dan itibaren Sudan’da 15 milyar do-

lardan fazla yatırım yapmıştır. Şu 

anda Sudan rafinerilerinin yarısına 

CNPC’nin sahip olduğu tahmin edil-

mektedir. Sudan’ın batısındaki Dar-

fur’da 2005 yılında bulunan petrol 

yataklarını da Çinli firmalar çalıştır-

maktadır.47

İki ülke arasındaki ilişkilerde sa-

vunma ve askerî iş birliği de önem-

li yer tutmaktadır. 1991-2000 yılla-

rı arasında Sudan, petrol karşılığın-

da Çin menşeli milyonlarca dolarlık 

silah satın almıştır. Bunlar arasında 

helikopterler, jetler, tanklar, bombar-

dıman uçakları, tanksavar mayınları 

ve uçaksavarlar dâhil birçok strate-

jik silah bulunmaktadır. Bu dönemde 

Sudan’a çok sayıda hafif silah da sa-

tan Çin,48 Sudan’la petrol ekonomi-

sine dayanan ilişkisini korumak için 

bu ülkedeki rejimin istikrarını önem-

semektedir.49

Çin’in Kızıldeniz’deki en büyük stra-

tejik atılımı, Cibuti’de kurduğu askerî 

üstür. Kızıldeniz’deki stratejik konu-

munu, topraklarını yabancı ülkelere 

kiralayarak ekonomik bir gelir kapı-

sına dönüştüren Cibuti, hâlihazırda 

Fransa, ABD, Japonya gibi ülkelerin 

askerî üslerine de ev sahipliği yap-

maktadır. Çin de Temmuz 2017’de in-

şaatı tamamlanan askerî üssüne ta-

şınmış durumdadır. Bu üssün önemli 

nakliye hatlarına yakınlığı sayesinde 

Çin, Babu’l Mendep Boğazı ve Süveyş 

Kanalı boyunca hem stratejik hem 

de ekonomik olarak ciddi bir avan-

taj elde etmiştir. Tarihinde ilk defa 

deniz aşırı bir ülkede askerî üs inşa 

eden Çin’in Cibuti’deki askerî varlı-

ğını sürdürme niyetinde olduğu gö-

rülmektedir.50

Çin ile Cibuti arasındaki anlaşma, 

Çin’in bu üste 2025’e kadar 10.000 

asker bulundurma hakkını garanti 

etmektedir; askerî üste hâlihazırda 

yaklaşık 1.000 personel görev yap-

maktadır.51 Cibuti’deki üssünü Afri-

ka’daki mavi miğferli barış koruyucu-

larına yardım etmek, insani yardım-

lar ve korsanlıkla mücadele amacıy-

la kullanacağını söyleyen Çin, üssün 

ayrıca askerî iş birliği, deniz tatbikat-

ları ve kurtarma çalışmaları için de 

kullanılacağını açıklamıştır.52 Şüphe-

siz Cibuti üssü, Çin’in bölgedeki eko-

nomik çıkarlarını korumak ve Doğu 

Afrika ile Çin arasındaki ticaretin gü-

venliğini sağlamak için son derece 

stratejik önemdedir.53

İSRAİL

Enerji ihtiyacının %90’nı Akdeniz 

ve Mısır üzerinden karşılayan İsra-

il için Afrika ve Asya ile olan bağ-

lantısı sebebiyle Kızıldeniz hattı son 

derece önemlidir. Özellikle güvenlik 

konusunda Kızıldeniz’i kendisi açı-

sından büyük bir zaaf noktası ola-

rak gören İsrail rejimi, bu güzergâh 

üzerinden Filistinlilere gelebilecek 

askerî ekipmanlar konusunda bü-

yük kaygı duymaktadır. 

1947 yılındaki BM paylaşım hari-

talarının hazırlanması sırasında, Kı-

zıldeniz’e çıkış konusunda ısrarcı olan 

siyonistler, İsrail’in 1948 yılındaki 

yasa dışı kuruluşundan itibaren Kı-

zıldeniz’deki Akabe Körfezi’ni kendi-

leri için vazgeçilmez olarak görmüş-

tür. İsrail güçleri bu amaçla kısa za-

manda bölgedeki bazı köyleri işgal 

edip Ürdün’ün Akabe Limanı karşısı-

na Eylat Limanı’nı inşa etmiştir. Özel-
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likle ilk kuruluş sürecinde ve kriz yıl-

larında Arap ülkelerinin ambargo ve 

izolasyon politikalarına maruz kalan 

İsrail için Kızıldeniz, Afrika ve Doğu 

Asya ülkeleri ile iletişiminde hayati 

önem taşımıştır.

İsrail geçmişte, Afrika’dan gelen 

gemilere sabotajlar düzenleyerek Fi-

listinlilere gönderilen yardımları en-

gellemenin yanı sıra Arap ülkeleri-

nin Batı ile ticaretine tehdit oluştu-

ran bazı girişimlerde bulunmuş ve Ti-

ran Boğazı ile ilgili mevzularda Arap 

ülkelerine karşı her zaman saldırgan 

bir tutum sergilemiş, ancak 1979 yı-

lında Mısır ile imzalanan Camp Da-

vid Anlaşması’nın ardından bu ülkey-

le iyi ilişkiler geliştirmeye ve Kızılde-

niz’in kuzeyinde iki müttefik gibi ha-

reket etmeye başlamıştır. Bu durum 

siyonist rejim için son derece avan-

tajlı olmuştur.

Tiran Boğazı’nın açık kalması için 

Arap ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip ol-

ması gerektiğinin farkında olan İsra-

il, Mısır’ın yanı sıra Suudi Arabistan 

ile de ilişkilerini geliştirmeye çabala-

maktadır. Bugün, bölgedeki gelişme-

ler ve güvenlik sorunları, Mısır, Suudi 

Arabistan ve İsrail arasındaki iş bir-

liğini kolaylaştırıcı bir rol oynamak-

tadır. Mısır, başta Sina Yarımadası’n-

daki şiddet eylemleri ve terör olmak 

üzere rejimin güvenliği, ekonomi ve 

bölgesel istikrar konularında İsrail ile 

iş birliği yaparken, Suudi Arabistan’ın 

İsrail ile yakınlaşmasında İran’ın Ye-

men’de artan varlığı ve Husi tehdidi 

etkili olmaktadır. Bu bağlamda İsrail 

de İran’ın Yemen’deki varlığını Babu’l 

Mendep Boğazı’na erişimi için tehdit 

olarak algılamaktadır.54

İsrail açısından Kızıldeniz, Akde-

niz’de keşfedilen enerji yatakların-

dan sonra daha da önemli bir hâle 

gelmiştir. Zira İsrail, Akdeniz’de bul-

duğu doğal gazı Kızıldeniz üzerin-

den Asya ülkelerine ihraç edebile-

ceğini hesaplamaktadır.

İsrail’in Kızıldeniz’deki en önem-

li müttefiklerinden biri de Eritre’dir. 

Eritre’deki Sawara Dağı’nda İsrail’e 

ait bir dinleme istasyonu ve Dahlak 

Adası’nda da İsrail Deniz Kuvvetle-

ri’ne ait bir liman bulunmaktadır.55

İsrail-Eritre ilişkilerinin en tehlike-

li unsurlarından biri, Sudan sınırına 

yakın Revacyat ve Mekhlavi’deki si-

yonist rejime ait tesislerdir.56 İsrail 

ayrıca Babu’l Mendep’e yakın Halib 

ve Fatima adalarında da askerî te-

sislere sahiptir.  Dünyanın en önem-

li balık rezervlerinden birine sahip 

olan Eritre’de balıkçılık sektörünün 

%95’i İsrailli şirketler tarafından iş-

letilmektedir. Hâlen Eritre’deki itha-

lat ve ihracatın tamamı Harun Kar-

deşler isimli bir İsrail şirketinin elin-

dedir. Ayrıca Sudan ve Mısır’ı sula-

yan Nil Nehri’nin Eritre’den çıkan su-

larının büyük bir barajla kesilmesini 

hedefleyen bir proje üzerinde çalışan 

siyonistler, Eritre için hayati önem-

deki stratejik Dahlak Adası’nı da üs-

tün teknolojiye sahip casus uçakla-

rı için bir üs olarak kullanılmaya yö-

nelik girişimlerde bulunmaktadır.57

FRANSA

Fransa, 1800’lü yılların başından iti-

baren (İngiltere ile birlikte) Kızılde-

niz’de Osmanlı Devleti’nin zayıflatıl-

ması için faaliyet gösteren önemli 

aktörlerden biri olmuştur. 1869 yı-

lında Süveyş Kanalı’nın açılmasında 

kritik bir rol oynamış olsa da 1882 

yılından itibaren Mısır’daki etkin-

liğini kaybetmiş ve Afrika’nın batı 

kesimlerindeki sömürgeleri ile ye-

tinmek zorunda kalmıştır. 2. Dün-

ya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş 

dönemi boyunca ABD’nin gölgesin-

de kalan Fransa’nın Kızıldeniz çev-

Cibuti’deki en 
büyük ikinci 

yabancı kuvvet 
olan Fransa, 

buradaki üs için 
Cibuti’ye kira 
bedeli olarak 

her yıl yaklaşık 
34 milyon dolar 

ödemektedir. 
Fransa’nın bu 

üste 1.900 
kişilik bir 

askerî birliği 
bulunmaktadır.
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Suudi Arabistan 
için Kızıldeniz, 
petrolünü Batı 
pazarlarına 
ulaştırdığı 
stratejik bir 
hat olmanın 
yanında, 
bizzat burada 
var olduğu 
düşünülen yer 
altı zenginlikleri 
açısından da 
önemlidir. 

resindeki askerî ve siyasi inisiyatif-

leri 1991’den itibaren yeniden ar-

tış trendine girmiştir.

Fransa’nın bölgesel girişimlerin-

deki en önemli ülke olarak Cibu-

ti öne çıkmaktadır. Fransa için Ci-

buti, Frankofon Afrika ile bağlan-

tı kurmayı sağlayan kritik bir ülke-

dir. Stratejik bir konumda bulunan 

Cibuti’deki Fransa’nın askerî varlı-

ğı, özellikle denizaşırı sömürgelere 

ulaşım, Asya-Avrupa ticari deniz yo-

lunun güvenliği, korsanlıkla müca-

dele ve Ortadoğu ve Kızıldeniz’deki 

stratejik hedeflerin koruması ama-

cına yöneliktir.58

Cibuti’deki en büyük ikinci ya-

bancı kuvvet olan Fransa, burada-

ki üs için Cibuti’ye kira bedeli ola-

rak her yıl yaklaşık 34 milyon do-

lar ödemektedir. Fransa’nın bu üste 

1.900 kişilik bir askerî birliği bulun-

maktadır.  Afrika kıtasındaki en bü-

yük Fransız üslerinden biri olan bu 

üsteki hava destek birliği, bölge-

deki askerî gemilere destek sağ-

lamaktadır.60

Afrika kıtasında sömürgeci bir güç 

olarak tanınan Fransa’nın kıta halk-

ları nezdindeki imajı bir hayli olum-

suzdur. Ayrıca son yıllarda Çin’in ar-

tan ekonomik ve askerî nüfuzu, böl-

gedeki yerini güçlendirmeye çalışan 

Fransa için büyük bir rahatsızlık kay-

nağıdır. İnsanlar nezdindeki olum-

suz algının farkında olan Fransa, 

durumu kendi lehine değiştirmek 

için bazı girişimlerde bulunmakta-

dır. Bu çerçevede Fransa Cumhur-

başkanı Emmanuel Macron 2019’un 

Mart ayında Doğu Afrika turuna çık-

mış ve bu kapsamda Cibuti’yi de zi-

yaret etmiştir. Bu ziyarette Cibuti-

li yetkililere Çin etkisine karşı Fran-

sa’nın güçlü sponsorluğunu hatırla-

tan Macron, ülkesinin çıkarlarını ko-

rumakta kararlı olduğunu vurgula-

mış ve bölgedeki ekonomik ve as-

kerî kapasitenin artırılacağı mesa-

jını vermiştir.

SUUDİ ARABİSTAN

Kızıldeniz’in doğu ve kuzeydoğu kıyı-

larını kaplayan Suudi Arabistan, geç-

mişte olduğu gibi günümüzde de böl-

genin en önemli aktörü konumunda-

dır. Suudi Arabistan’ın sahip olduğu 

enerji kaynakları ve dünyadaki büyük 

ekonomilerin enerji ihtiyaçlarını kar-

şılamadaki rolü, onu kritik bir bölge-

sel güç hâline getirmektedir. Gelirle-

rinin tamamına yakınını petrol ihra-

catından sağlayan Suudi Arabistan 

için enerji kaynaklarının güvenli do-

laşımı hayati önemdedir; bunun için 

de Kızıldeniz’de Babu’l Mendep Bo-

ğazı’ndan başlayarak Süveyş Kana-

lı’na kadar uzanan bölgenin güven-

liğini çok önemsemektedir. 

Suudi Arabistan, Soğuk Savaş sü-

recinde (1947-1991) Sovyetler Birli-

ği’nin Kızıldeniz’deki varlığını kendisi 

ve bölgesi için bir tehdit olarak gör-

müştür. Bu sebeple de Kızıldeniz’in 

her iki yakasındaki Sovyet varlığı ile 

mücadele içinde olmuş ve Körfez’de-

ki muhafazakâr Arap monarşileri-

ni sosyalist bir devrimden korumak 

için -özellikle Yemen’deki sol yöneti-

me karşı- çeşitli hamlelerde bulun-

muştur. Etiyopya’daki Marksist reji-

me karşı Eritreli isyancıları destekle-

yen Suudi yönetimi, 1970’li yıllarda 

da Somali’yi ülkesindeki Sovyet as-

kerlerini kovması için teşvik etmiş-

tir. Suudi Arabistan’ın temel hede-

fi, Kızıldeniz’in Batı ittifakı ile iş birli-

ği hâlinde çalışan bir Arap gölü hâli-

ne gelmesidir.61

Suudi Arabistan için Kızıldeniz, 

petrolünü Batı pazarlarına ulaştır-

dığı stratejik bir hat olmanın yanın-

da, bizzat burada var olduğu düşü-

nülen yer altı zenginlikleri açısından 
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da önemlidir. Nitekim Suudi Arabistan 

resmî ajansı SPA’nın haberine göre, 

2019’un ilk aylarında, Enerji Bakanı 

Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz’de 

büyük miktarda doğal gaz buldukla-

rını açıklamıştır.

Dünyanın en büyük petrol üretici-

si olan Suudi Arabistan’ın ana petrol 

sahaları, ülkenin doğusundaki Basra 

Körfezi kıyılarında bulunsa da 1980 

yılında inşa edilen Doğu-Batı boru 

hattı, burada çıkan ham petrolü Kı-

zıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı’na 

taşımaktadır. 1980’lerde inşa edi-

len ve o tarihten bu yana genişle-

yen boru hattı, ülkenin en önemli 

can damarıdır. Hürmüz Boğazı’nın 

kapatılması gibi bir durum karşısın-

da bu boru hattı, ham petrol ihra-

catı için alternatif bir yol sunmak-

tadır. Yanbu’daki depolama tesisle-

ri de Suudiler için en stratejik yatı-

rımlardan biridir.62 1.200 kilometre-

lik boru hattından günde 5 milyon 

varil ham petrol taşınabilmektedir. 

Suudi petrol şirketi ARAMCO, 2023 

yılına kadar bu hattın kapasitesini 

6,5 milyon varile çıkarmayı planla-

maktadır. Günümüzde petrol tan-

kerleri için Basra Körfezi hâlâ birincil 

ihraç bölgesi olmayı sürdürdüğün-

den, boru hattının kapasitesinin ya-

rısından daha azı kullanılmaktadır.63

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’de-

ki bir diğer rafinerisi de Cizan’dadır. 

2019’un ilk yarısında tamamlanan 

proje, Yemen’e yakın olması hase-

biyle çeşitli güvenlik riskleri barın-

dırmaktadır. 

Son dönemde Suudi Arabistan’ın 

Kızıldeniz’deki en önemli manevra-

larından biri, bölgesel anlaşmazlık 

ve ihtilafları çözmeye yönelik ara-

buluculuk girişimleridir. Bu girişim-

lerden ilki, Eylül 2018’de gerçekleş-

miştir. Etiyopya Başbakanı Abiy Ah-
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med ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias 

Afwerki’ye ev sahipliği yapan Suu-

di Arabistan, iki ülke arasındaki 50 

yıllık düşmanlık ve ihtilafın sona er-

mesi için arabuluculuk yapmış ve ta-

raflar arasında bir barış anlaşması 

imzalanmasında etkili olmuştur. Bu 

anlaşmayı Eritre ile Cibuti arasında-

ki uzlaşma izlemiştir. Suudi Arabis-

tan ayrıca Cibuti’nin gelişimini des-

teklemek için Körfez İşbirliği Konse-

yi üyeleriyle birlikte 200 milyon do-

larlık beş yıllık ekonomik ve acil ih-

tiyaçları kapsayan bir programı da 

uygulamaya koymuştur.

Bu yöndeki bir diğer önemli adım 

da 2018’in Aralık ayında atılmıştır. 

Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ni çevre-

leyen yedi ülkeden bakanlar ve üst 

düzey yetkililer, Suudi Arabistan’ın 

başkenti Riyad’da bir araya gelmiştir. 

Suudi Arabistan, Mısır, Cibuti, Soma-

li, Sudan, Yemen ve Ürdün’ün katıl-

dığı bu toplantıda, bölgesel bir bir-

lik kurulması için teknik heyetlerin 

çalışması kararı alınmıştır. Birliğin 

amacının; bölge ülkelerinin çıkarla-

rını korumak, istikrarı sağlamak ve 

bölge ülkeleri arasında yeni bir siner-

ji yaratmak olduğu ifade edilmiştir.64

Eritre ve İsrail ise davet edildikle-

ri hâlde bu toplantıya katılmamış-

tır; ancak yeni konjonktürde özellikle 

siyonist rejimle koordinasyonun de-

vam edebileceği ifade edilmektedir.65

Suudi Arabistan’da hızlı bir şekil-

de veliaht prensliğe yükselen Mu-

hammed bin Selman’ın açıkladığı 

son mega projelerden biri, yeni ti-

caret merkezinin Kızıldeniz olacağı-

nı göstermektedir. Bunun için Suu-

di Krallığı’nın attığı ilk adımın, Kızıl-

deniz kıyılarını geliştirmek ve kom-

şu ülkelerle ulaşım olanaklarını art-

tırmak olduğu gözlenmektedir. Su-

udi Arabistan Akabe’de inşa etmeyi 

planladığı NEOM mega kent projesi-

ne ek olarak, 2017 yılında duyuru-

lan Kızıldeniz gelişim projelerini yü-

rütmek için de kamu yatırım fonuna 

ait kapalı bir anonim şirket olan Kı-

zıldeniz Kalkınma Şirketini (Red Sea 

Development Company) kurmuştur. 

Suudi Krallığı, Kızıldeniz sahili bo-

yunca, Mısır ve Ürdün’le birlikte 500 

milyar dolarlık müşterek ekonomik 

bölge dâhil birçok mega proje üze-

rinde çalışmaktadır. Özetle yatırım, 

ticaret ve ekonomik gelişim, Suudi 

Arabistan’ın yeni Kızıldeniz strate-

jisinde önemli bir yer tutmaktadır.66

Kızıldeniz, Suudi Arabistan’ın kom-

şu ülkeleriyle yeni vizyonunda daha 

da önem kazanırken, aynı zaman-

da ülkenin petrole bağlı ekonomisi 

için alternatif kaynaklar yaratmak 

adına da ideal bir yer olarak gö-

rülmektedir. Veliaht Prens Muham-

med b. Selman, bu amaçla yerli ve 

yabancı turizmi çekmek için Kızıl-

deniz’de 50 adayı ve başka alan-

ları lüks tatil bölgelerine çevirecek 

NEOM projesinin startını vermiştir. 

Suudi Arabistan’ın “2030 Vizyonu” 

çerçevesinde, Kızıldeniz’de başta in-

şaat sektörü olmak üzere (limanlar, 

havaalanları, gökdelenler vb.) fark-

lı turizm olanakları ile yatırımcıla-

ra yeni ticari fırsatlar sunulmakta-

dır. NEOM projesinin Suudi Arabis-

tan’ın gelecek tasavvurunda önem-

li bir kalkınma hamlesi olacağı ön-

görülmektedir. 

Kızıldeniz’deki mevcut dengelerin 

korunması Suudi Arabistan için ha-

yati önemdedir. Zira Babu’l Mendep 

girişindeki Yemen’in İran’ın kontrolü-

ne geçmesi, Suudi Arabistan’ın bü-

tün bu projelerine büyük darbe vu-

racaktır. İran’ın bir de Eritre’de as-

kerî tesis kurması ve geçmiş yıllar-

da Sudan ile geliştirdiği ilişkiler vb. 

adımları, Riyad yönetiminin kaygı-

larını artırmaktadır.

Tüm bu sıkıntılı denklemi aşmak 

için kendince stratejiler geliştiren 

Suudi Arabistan, bedeli ne olursa ol-

sun Yemen savaşını ısrarla sürdür-

Suudi Krallığı, 
Kızıldeniz sahili 
boyunca, Mısır 
ve Ürdün’le 
birlikte 500 
milyar dolarlık 
müşterek 
ekonomik 
bölge dâhil 
birçok mega 
proje üzerinde 
çalışmaktadır.
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mekten başka çare bulamamıştır. 

Sudan’ı ekonomik yardımlar yaparak 

İran’dan uzaklaştırmaya çalışmış ve 

2016 yılında Sudan’a 1 milyar dolar-

lık hibe vermiştir. Suudi Arabistan’ın 

Kızıldeniz’de askerî gücünü arttırdı-

ğı bir diğer ülke de Cibuti’dir. Suudi 

Arabistan, Ekim 2015’ten bu yana 

Yemen’deki operasyonlarını destek-

lemek için Cibuti hava sahasını ve 

Cibuti Camp Lemonnier’deki hava-

alanını kullanmaktadır.67

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Kızıldeniz’de tarihî bir varlığa sahip ol-

mayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 

bölgede askerî iş birliklerini ve varlı-

ğını genişletmek adına en saldırgan 

şekilde hareket eden ülkelerin başın-

da gelmektedir. BAE’nin Kızıldeniz’de-

ki askerî ve siyasi varlığının artışın-

da, ekonomik kaygılar temel rol oyna-

maktadır. BAE, yıllardır Dubai ve Abu 

Dabi kentlerini Asya, Afrika ve Avru-

pa arasında ticari bir merkez olarak 

konumlandırmaya çalışmaktadır; an-

cak Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi, tüm 

Afro-Avrasya bölgesinde yeni bir ticari 

kuşak oluşturmakta ve bu kuşak üze-

rinde Dubai ve Abu Dabi kentleri yer 

almamaktadır. Bu sebeple BAE, tica-

ret yollarının kontrolü amacıyla Kızıl-

deniz’deki limanların kontrolüne yö-

nelik bir strateji geliştirmiştir. Tüm fi-

nansal ve askerî imkânlarını bu amaç 

için seferber eden BAE, bölgedeki bir-

çok limanı satın alarak küresel lojis-

tiği kontrol ve yönetme stratejisi iz-

lemektedir. 

Bu senaryo çerçevesinde Aden Kör-

fezi Dubai’nin yerini alacağından, Kı-

zıldeniz limanlarına erişimi kontrol et-

mek BAE’ye dünya ticareti için haya-

ti önemde bir rol kazandıracaktır. Bu 

stratejinin bir parçası olarak BAE, di-

ğer bölgelerin yanı sıra Etiyopya, So-

maliland ve Puntland’da da altyapı 

yatırımları yapmaya başlamıştır.68

BAE ayrıca Yemen’in birçok liman ve 

adasını da ele geçirmiş durumundadır.

Kızıldeniz ülkeleriyle finans temelli 

bir ilişki kuran BAE’nin diğer bir stra-

tejisi de Arap milliyetçiliği kartını oy-

namaktır. Bölgede yapacağı hamlele-

ri sanki Arap idealleri adına yapıyor-

muş imajı oluşturmaya çalışan BAE, 

bu amaçla aralarında Türkiye’nin de 

bulunduğu birçok ülkeye karşı gizli 

cepheler açmıştır.

Kızıldeniz’deki askerî varlığını da 

arttırmaya çalışan BAE, bu doğrul-

tuda Afrika Boynuzu ve Aden Körfe-

zi’nde askerî üsler inşa etmektedir. 

Bu bağlamda 2015’te Eritre’de, Şu-

bat 2017’de de Somaliland’de askerî 

üs kurmuştur.69 Eritre, Hanish Adala-

rı’nı (stratejik olarak Yemen’den sa-

dece 29 km uzaklıkta) ve liman şeh-

ri Assab’ı, hem Husilere karşı kullan-

dırmak hem de kendisi için daha geniş 

kapsamlı güvenlik ve savunma anlaş-

maları imzalamak amacıyla 30 yıllığı-

na BAE’ye kiralamıştır. BAE, Assab’da 

askerî üssün yanı sıra altyapı ve lojis-

tik projelere de yatırım yaparak ileri-

de burada kendisi için ikinci bir Dubai 

oluşturmayı hedeflemektedir. Assab 

Limanı’nı askerî bir üsse çeviren BAE, 

kentte Yemenliler başta olmak üzere, 

çeşitli ülkelerden silahlı milislerin eği-

tildiği askerî eğitim kampları yanı sıra 

uçaklar, helikopterler, tanklar, askerî 

gemiler ve diğer askerî mühimmat-

lar da bulundurmaktadır. BAE ayrıca, 

Eritre’nin başkenti Asmarra’daki ulus-

lararası havaalanının modernizasyo-

nunu ve işletmesini de üstlenmiştir.

2014 yılından itibaren Somali silah-

lı kuvvetlerine eğitim ve modernizas-

yon konularında yardım etmeye baş-

layan BAE, Mayıs 2015’te Somali’nin 

başkenti Mogadişu’da bir askerî eği-

tim merkezi açmıştır.70 Şubat 2017’de 

de Somaliland’deki Berbera Limanı’nı 

Kızıldeniz’deki 
askerî varlığını 

arttırmaya 
çalışan BAE, 

bu doğrultuda 
Afrika Boynuzu 

ve Aden 
Körfezi’nde 

askerî üsler inşa 
etmektedir.  
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30 yıllığına kiralayan BAE’nin Punt-

land ve Somaliland’de bazı güvenlik 

ve istihbarat operasyonlarını finanse 

ettiği yönünde iddialar vardır. Ekim 

2017’de yarı özerk Puntland eyale-

tinin Kızıldeniz girişindeki Boosaaso 

Limanı’nın yönetimini devralan BAE, 

aynı zamanda limanın geliştirilmesi-

ni de üstlenmiştir.71 Somaliland’de de 

birçok altyapı projesini finanse eden 

BAE’nin bu hamlesi altında, Somali-

land’i, Türkiye ile yakın iş birliği hâlin-

deki Somali yönetimine karşı kullan-

ma isteği yatmaktadır.

BAE, bir diğer bölge ülkesi olan Eti-

yopya’ya da 3 milyar dolarlık yardım 

vaadinde bulunmuştur. Bu yardımın 

Mısır’daki Sisi hükümetinin olası bir su 

sıkıntısıyla karşılaşmaması amacıy-

la yapıldığı tahmin edilmektedir. Zira 

Ortadoğu jeopolitiğinde etkin olmak 

isteyen ve bu yönde hamleler yapan 

BAE, böylece Etiyopya ve Mısır ara-

sındaki Nil anlaşmazlığına da mü-

dahil olarak Mısır’la olan ortaklığını 

bölgesel bir güce dönüştürmek iste-

mektedir.72

BAE’nin Suudi Arabistan ile birlikte 

Yemen’de sürdürdüğü savaşta Kızıl-

deniz ve Afrika Boynuzu hayati önem-

dedir. Husilerin dünyaya çıkış kapısı ni-

teliğindeki Kızıldeniz’in abluka altına 

alınması, BAE’ye stratejik açıdan bü-

yük bir avantaj sağlamaktadır. Husi-

lerle mücadele adı altında bölgedeki 

varlığını genişleten BAE’nin asıl amacı 

ise, Kızıldeniz’de belirleyici bir güç ol-

maktır. Bu hedefine ulaşmak için de 

başta stratejik Sokotro Adası olmak 

üzere Aden Körfezi’nin girişinde bu-

lunan Miyun, Aden, Duba, Belhaf ve 

Meha limanlarını ele geçirmiştir. Ha-

sılı BAE, Yemen’deki siyasi boşluk ve 

kaosu kullanarak Kızıldeniz’de yer-

leşme planlarını yavaş yavaş haya-

ta geçirmektedir.

İRAN

Suriye, Irak, Lübnan ve genel olarak 

merkez Ortadoğu’dan sonra, Yemen’de 

Husilere verdiği destek sayesinde Aden 

Körfezi ve Kızıldeniz’de de etkin bir 

güç olma peşinde olduğunu gösteren 

İran’ın Yemen’de yakaladığı jeopolitik 
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avantajını kaybetmek niyetinde olma-

dığı anlaşılmaktadır. İran, Arap Koa-

lisyonu ve uluslararası kamuoyunun 

baskılarına rağmen Yemen’de ve dola-

yısıyla Kızıldeniz’in kapısında varlığını 

gün geçtikçe daha da pekiştirmektedir.

İran’ın Kızıldeniz’deki varlığını güç-

lendirmek istemesinin temelinde ya-

tan sebepler şu şekilde sıralanabilir: 

Enerji piyasasında ve ticari su yolun-

da söz sahibi olmak, Suudi Arabis-

tan ile giriştiği bölgesel mücadele-

de avantaj elde etmek ve hepsinden 

önemlisi de Batılı ülkeler tarafından 

kendisine uygulanan kuşatma siya-

setini yararak farklı cephelerde on-

ların planlarını bozmak.

Kızıldeniz’de artan Suudi Arabis-

tan ve BAE askerî varlığını kendisi-

ne yönelik bir tehdit olarak gören 

Tahran yönetimi, tüm mali külfeti-

ne rağmen Yemen’den vazgeçecek 

gibi görünmemektedir. İran, izledi-

ği bu stratejinin bir devam olarak 

Kızıldeniz’in diğer yakasında, Erit-

re’de de askerî varlığını arttırma 

peşindedir.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Ko-

mutan Yardımcısı General Hüseyin Se-

lami, 2015 yılında yaptığı bir açıkla-

mada, “Bugün çatışma alanımız Ak-

deniz, Babu’l Mendep ve Kızıldeniz’dir. 

Biz günden güne gelişen geniş bir böl-

genin coğrafi derinliğinde çatışıyoruz.” 

diyerek İran’ın Kızıldeniz çevresindeki 

askerî varlığına ve bölgenin önemine 

vurgu yapmıştır.73

Kızıldeniz’deki varlığını güçlendir-

mek için Sudan’la da ilişkilerini geliş-

tirmeye çalışan İran yönetimi, Suudi 

Arabistan’ın Beşir yönetimine sundu-

ğu büyük mali imkânlar nedeniyle bu 

amacına ulaşmada fazla başarı sağ-

layamamıştır.74

2017 yılında Yemen’de bir deniz 

üssü inşa etmeyi planladığını duyuran 

İran’ın bu kararı,  Yemen’deki savaş 

sayesinde Kızıldeniz’de kalıcı bir güç 

elde etme arzusunu ortaya koymak-

tadır. Kesin olan şu ki, Yemen’de ku-

rulacak böyle bir üs, İran’ın hem Kızıl-

deniz’de söz sahibi olmasına hem de 

Husi gruplara daha kolay lojistik des-

tek vermesine imkân sağlayacaktır.76

2017 yılında 
Yemen’de bir 

deniz üssü 
inşa etmeyi 
planladığını 

duyuran İran’ın 
bu kararı, 

Yemen’deki 
savaş sayesinde 

Kızıldeniz’de 
kalıcı bir güç 

elde etme 
arzusunu ortaya 

koymaktadır.
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TÜRKİYE

Osmanlı mirası nedeniyle Kızılde-

niz’de tarihî bir hafıza ve tecrübeye 

sahip olan Türkiye, uluslararası kon-

jonktürün değişimi ile birlikte bölge-

deki etkisini arttıran ülkelerden biri-

dir. Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkele-

riyle ekonomi ve güvenlik alanların-

daki iş birliklerini geliştiren Türkiye, 

bölge ülkeleriyle ortak menfaatleri-

ni koruma adına Kızıldeniz’deki as-

kerî ve ekonomik etkinliğini arttır-

ma ihtiyacı duymaktadır. Türkiye’nin 

bölgeye yönelik politikaları beş te-

mel yaklaşım üzerine inşa edilmiş-

tir: Diplomatik girişimlerini yoğun-

laştırmak, tarihî ve kültürel ilişkileri 

yeniden restore etmek, insani yar-

dım faaliyetlerini arttırmak, ekono-

mik yatırımlar yapmak, askerî var-

lığını sağlamlaştırmak. 

Son dönemde özellikle Sudan ve 

Somali ile yakın ilişkiler geliştiren 

Türkiye, Somali’de gerek insani kal-

kınma projeleri ve altyapı çalışma-

larıyla gerekse siyasi destek ve eko-

nomik yatırımlarıyla bölgeyle ilgile-

nen diğer ülkeler arasında istisna 

bir yere sahiptir. İç savaş, terör ve 

ağır bir insani krizle boğuşan Soma-

li’ye destek veren Türkiye, bu saye-

de hem insani sorunların çözümü-

ne katkı sağlamayı hem de bölge-

de siyasi nüfuz elde etmeyi başar-

mıştır. Bugün Türkiye, Somali’de li-

man ve havalimanında yaptığı ya-

tırımlarla Somali hükümetinin gelir-

lerinin büyük bölümüne katkı sağ-

lamaktadır.77

Türkiye, yurt dışındaki en büyük 

askerî üssünü 2017 yılında Soma-

li’nin başkenti Mogadişu’da kurmuş-

tur. Üs, Aden Körfezi ve Okyanus ti-

careti için jeopolitik öneme sahiptir. 

200 askerî personelin görev yaptı-

ğı Somali Türk Görev Kuvvet Komu-

tanlığı, bölgenin güvenliği ve huzu-

ru için önemli bir merkez konumun-

dadır. Somali’nin askerî eğitim ihti-

yaçlarına da cevap veren üssün ana 

hedefleri arasında 10.000 Somalili 

subaya eğitim verilmesi de vardır.

Türkiye Somali ile geliştirdiği bu 

özel ilişkiyi Kızıldeniz’de Sudan ile 

de tesis etmeye yönelik bir siyaset 

izlemektedir. Sudan ile tarihî ve kül-

türel ilişkilerini ön plana çıkaran Tür-

kiye, son dönemde bu ülkeye yöne-

lik artan insani yardımları ve ekono-

mik yatırımları ile dikkat çekmekte-

dir. Türkiye ile Sudan hükümeti ara-

sında yapılan anlaşmalar sayesin-

de, iki ülke ilişkileri birçok sektörde 

gelişmektedir.78

Türkiye’yi bölgede avantajlı bir 

aktör hâline getiren asıl hamle ise, 

kendisine Kızıldeniz kıyısına açılma 

imkânı veren Sevakin Adası Anlaş-

ması’dır. Aralık 2017’de yapılan an-

laşmaya göre, eski bir Osmanlı li-

man kasabası olan adanın resto-

rasyonu ve ihyası Türkiye tarafın-

dan gerçekleştirilecek ve ada ön-

celikle turistik amaçlar ve hac yol-

culukları için kullanılacaktır.79 Ay-

rıca aynı bölgede, eskiden olduğu 

gibi, askerî ve sivil gemilerin onarı-

mı ve bakımı için bir de liman inşa 

edilecektir.

Mısır ve bazı Körfez ülkeleri ada-

nın Türkiye’ye kiralanmasına şiddet-

le karşı çıkarak bunun Mısır ve Suu-

di Arabistan’ın ulusal güvenliği için 

tehlikeli bir durum olduğunu savun-

maktadır; hatta bazı Mısırlı yetkili-

ler Sudan yönetimini tehdit edecek 

kadar ileri gitmiştir.

Türkiye; Somali ve Sudan’ın yanı 

sıra Kızıldeniz jeopolitiğindeki et-

kinliğini arttırma adına Etiyopya ve 

Cibuti ile de önemli bir yakınlaşma 

içindedir. Bu bağlamda kıtada Türki-

ye’nin dördüncü büyük ticaret orta-

ğı olan Etiyopya, Afrika’da doğrudan 

Türk yatırımlarının en büyük bölü-

Türkiye, yurt 
dışındaki en 
büyük askerî 
üssünü 2017 
yılında Somali’nin 
başkenti 
Mogadişu’da 
kurmuştur.
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münü alan ülkelerden biridir. 2015 

yılında 33.000 kişiye iş imkânı sağ-

layan bir sanayi bölgesinin kurulma-

sı80 yanı sıra Türkiye, Avaş-Voldiya 

demir yolu için de Etiyopya’ya kre-

di açmıştır. Türkiye bu ülkede ay-

rıca üretim, enerji ve gıda alanla-

rında da birçok yatırım gerçekleş-

tirmiştir. Kızıldeniz bölgesinin kök-

lü sorunlarından olan Etiyopya’nın 

denize açılması ve dış ticaret soru-

nun çözülmesi meselesi de Türki-

ye’nin Somali’yi güvenli bir liman 

hâline getirmesi ile aşılabilecektir.

Bölgenin bir diğer ülkesi Cibuti ile 

de ilişkilerini geliştiren Türkiye, 2012 

yılında diplomatik olarak başlayan 

ilişkilerini ekonomi ve güvenlik alan-

larına da taşımıştır. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ABD, Çin, Ja-

ponya, İtalya ve son olarak da Su-

udi Arabistan’ın askerî üs inşa etti-

ği Cibuti’yi 2015 yılında ziyaret et-

miştir. Ziyaret sırasında imzalanan 

beş anlaşma ile; radyo ve televiz-

yon kurumları arasında, gençlik ve 

spor alanlarında, polis eğitimi ko-

nusunda, denizcilik, askerî eğitim, 

teknik destek ve bilimsel çalışma-

lar konusunda iş birliği yapılması 

kararlaştırılmıştır. İki ülke arasında-

ki en önemli anlaşmalardan biri de 

5.000 dönümlük bir arazide Türki-

ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti 

Hükümeti ortaklığında özel bir eko-

nomik bölge kurulması anlaşması-

dır.81 2017 yılı sonunda da Cibuti 

Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guel-

le Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu zi-

yaretin en dikkat çekici sonucu; si-

yasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin 

geliştirilmesi yanında askerî ilişki-

lerin geliştirilmesi konusunda sağ-

lanan mutabakat olmuştur.

Türkiye’nin bölgedeki askerî var-

lığı, esas olarak sadece bölgesel 
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ekonomik ve siyasi rekabetteki ko-

numunu güçlendirme amacına hiz-

met etse de Kızıldeniz’de etkinlik 

kurmak aslında Türkiye’nin güven-

liği ile ilgili de bir açılım sağlamak-

tadır. Zira özellikle bölgesel tüm me-

selelerde Türkiye karşısında bir ko-

num alan Mısır ve Suudi Arabistan 

gibi ülkelere karşı verilen mücade-

lenin Kızıldeniz’e taşınması, doğru-

dan bu ülkelerin elini zayıflatan bir 

etki oluşturacaktır. Türkiye’nin So-

mali ve Sudan’daki varlığının Mısır, 

İsrail ve Suudi Arabistan gibi güç-

leri rahatsız etmesinin sebebi, güç 

dengesindeki bozulmayla ilgilidir. 

SONUÇ
Kızıldeniz Havzası’nda yabancı ül-

kelerin artan askerî, siyasi ve eko-

nomik nüfuzu, önümüzdeki süreç-

te bölgede daha radikal değişimle-

rin yaşanabileceğini göstermekte-

dir. Dünya ticaret ve enerji hattın-

da stratejik bir geçiş konumunda-

ki Kızıldeniz, hâlihazırda birçok sı-

cak savaş ve gerilimin de adresidir.

Son yıllarda Çin’in bölgede daha 

da görünür hâle gelmesi, Türkiye’nin 

bölgeye artan ilgisi, ABD ve diğer 

Batılı ülkelerin mevzilerini koruma 

kaygıları, Rusya’nın yakınlaşma si-

yaseti gibi unsurlar, Kızıldeniz çev-

resinin küresel rekabette iyiden iyi-

ye öne çıkmaya başladığının gös-

tergeleridir. Bu küresel ilgiye bağlı 

olarak Mısır, Suudi Arabistan, İsra-

il ve İran gibi bölgesel aktörlerin de 

doğal olarak meseleye dâhil olma-

sı, Kızıldeniz’i son derece kaotik bir 

ortama sürüklemektedir.

Yemen’deki bitmeyen iç savaş, Ci-

buti, Eritre, Sudan ve Etiyopya’yı da 

içine alan istikrarsızlık dalgası, Mısır 

ve İsrail çevresinde gelişen olaylar, 

Kızıldeniz’deki yüksek gerilim alan-

larının sadece birkaçıdır. Hızlı bir as-

kerîleşmenin yaşandığı bu son sü-

reç, bölgede yeni krizlerin ortaya çık-

ma potansiyeline işaret etmektedir. 

Kızıldeniz’deki gerilim, silahlanma 

ve dış güçlerin askerî üs inşa etme 

yarışı, bölgeyi önemli bir kriz alanı 

hâline getirmektedir.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Kı-

zıldeniz jeopolitiğinde inşa edilen 

düzenin sonuna gelindiğini açık bir 

şekilde ortaya koyan bu gelişmeler, 

kurulmakta olan yeni düzene ilişkin 

belirsizlikleri de gün yüzüne çıkarmış 

durumdadır. ABD ve Çin arasındaki 

küresel rekabetin yansımaları yanı 

sıra Japonya, İngiltere, Fransa, Rus-

ya, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye 

de Kızıldeniz’deki pozisyonlarını pe-

kiştirmektedir. Mevcut konjonktür-

de sakin görünen bu yarışın, önü-

müzdeki süreçte bölgesel krizlerin 

de etkisiyle farklı bir yöne evrilme 

ihtimali bir hayli yüksektir.

Kızıldeniz’deki rekabet, özellikle li-

manlar ve diğer stratejik-lojistik ge-

çiş yolları üzerinde yaşanmaktadır. 

Bölgede stratejik limanlar ve bağlı 

otoyolların kontrolünü sağlamaya 

çalışan yabancı ülkeler, Kızılde  niz’e 

kıyı ülkelerle çeşitli düzeylerde pa-

zarlıklara girişirken, bölgenin zayıf 

ülkeleri için de yeni bir bağımlılık dö-

neminin geldiği görülmektedir. Söz 

konusu bu yeni dönem, Sudan dar-

besinde olduğu gibi, Kızıldeniz çev-

resindeki ülkelerin istikrarını etkile-

yen farklı olayları tetikleyebilecek-

tir. Bunun için Ortadoğu’nun diğer 

cephelerinde mücadele hâlinde olan 

bütün güçlerin Kızıldeniz’deki poli-

tikalarının yakından takip edilmesi, 

bölgesel ve küresel politikaların an-

laşılmasında önem arz etmektedir.
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