
K ızıldeniz 1869’da Süveyş
kanalının açılmasıyla bir-
likte büyük güçlerin böl-

gede stratejik, siyasi, ekonomik
ve coğrafi avantajlar sağlamaya
yönelik mücadelelerine sahne ol-
muştur. Kızıldeniz, günde yaklaşık
3.3 milyon varil petrolün geçtiği
en önemli su yollarından biridir.
Dünya ticaretinin beşte biri Kızıl-
deniz üzerinde gerçekleştirilmesine
rağmen bu denize komşu fakir ül-
kelere ise maddi anlamda somut
bir gelir kazandırmamaktadır.

Bölgede Fransız, İtalyan, Japon
ve Amerikan üsleri ile rekabet ede-
bilmek için Cibuti’de askeri bir üs

kuran Çin’in Kızıldeniz’e girmesi,
İsrail’in Süveyş Kanalı’na paralel
bir İsrail kanalı kurmak istemesi
ve İran, Türkiye ve Rusya gibi
bölge ülkelerinin de bölgedeki mü-
cadeleye dahil olması bölgedeki

rekabeti daha da karmaşık bir hale
getirmiştir. 

Son yıllarda Kızıldeniz’de adı sıkça
geçen bir diğer ülke ise burada
birkaç yıl önce siyasi ve stratejik
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bir proje başlatan Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) olmuştur. Böl-
gedeki bazı küçük ülkelerde askeri
varlığını koruyarak, bazı bölge ül-
kelerine ekonomik yardımlar sağ-
layarak, özellikle Eritre ve Etiyopya
arasında arabuluculuk rolü

üstlenerek BAE buradaki varlığını
göstermektedir. Özellikle Yemen,
Eritre, Somali ve Cibuti’deki askeri
üsleriyle bölgede esas aktör olmayı
hedeflemektedir. BAE, gemilere
lojistik hizmetler sunarak Du-
bai’deki Cebel Ali Limanı’na rakip
olabilecek bir limanın inşasına yö-
nelik herhangi bir girişimi de en-
gellemeye çalışmaktadır. BAE’nin
bu tutumunun amacı, Dubai’yi ti-
caret, seyahat ve nakliyat alanla-
rında bölgesel ve küresel bir merkez
olarak rekabetten uzak tutmaktır.
BAE, aynı zamanda Afrika Boy-
nuzu’ndaki yeni limanların tüke-
timin arttığı Afrika ülkeleri için
bir geçit noktası olacağını ve Kı-

zıldeniz’deki deniz ticaretinin ge-
leceğini şekillendirmede rol oyna-
yacağını düşünmektedir.

BAE, uluslararası ekonomide deniz
limanlarının önemini idrak etme-
siyle Kızıldeniz ve Afrika Boynu-
zu’ndaki genişleme planına baş-
lamıştır. Askeri gücüyle ön plana
çıkan bölgesel bir devlet olmak
için çabalamaktadır. Arap dünya-
sında geleneksel anlamda önemli
ülkelerin zayıflığının yarattığı boş-
luk BAE’yi daha fazla cesaretlen-
dirmiştir. Yemen’deki Dubai ulus-
lararası liman şirketi olan “DP
World”, Abdullah Salih’in Yemen
Devlet Başkanı olduğu dönemde
2018 yılında Aden Limanı ile ilgili
bir anlaşma imzalamıştır. Anlaşma
gereği Aden Limanı’nın yönetimi
100 yıllığına DP World şirketine
bırakılmıştır.  Ancak Yemen dev-
rimi sonrası Aden Limanı Yönetim
Kurulu, Yemen’in aleyhine olduğu
gerekçesiyle söz konusu anlaşmayı
feshetmiştir. DP World’ün bu li-
manlardaki yükleme ve tahliye
hizmetlerini kasten yavaşlatması,
büyük bir ekonomik gerileme ya-
şayan Yemen’i anlaşmayı iptal et-
meye sevk etmiştir. Anlaşmadan
önce 2008 yılında 492 bin olan
konteyner sayısının 2012’de 146
bine düşmesi fesih kararının doğru
bir hamle olduğunun kanıtıdır.
Ayrıca BAE, Yemen limanları için
bu derece tehlikeli bir rakipken
Aden Limanı’nı geliştirmesi ve yö-
netmesi zaten büyük bir çelişki
olacaktır.

BAE, daha sonra bölgedeki jeo-
politik gücünü genişletmek ama-
cıyla Suudi Arabistan liderliğinde
Hûsîlere karşı yürütülen ittifakın
bir parçası olarak Yemen’deki ça-
tışmalara dahil olmuştur. 

Yemen’de 2015 yılında başlatılan
müdahalenin amacı İran tarafından
desteklenen Hûsî tehlikesini Aden
Limanı’ndan uzaklaştırmak, Suudi
Arabistan ve Babu’l Mendeb Bo-
ğazı’na karşı olası bir tehdidi en-
gellemek olmuştur. BAE “meşrui-
yeti yeniden sağlamak” adına Aden
Limanı’na geri dönmüştür. 2015’te
BAE destekli kuvvetler Aden Li-
manı’nı Hûsîlerden almışlardır.
2016’da ise BAE, el-Mukelle ve
eş-Şihr Limanları’nın yanı sıra Ba-
bu’l Mendeb Boğazı’nda iki stra-
tejik adayı ele geçirmiştir. 2017
yılına gelindiğinde ise, Kızılde-
niz’deki El-Muhâ Limanı’nı kont-
rolü altına almıştır. BAE, Babu’l
Mendeb’i kontrol etmek için Babu’l
Mendeb’in kalbinde yer alan Mey-
yûn Adası’nda askeri hava üssü
kurmuştur. Zûbâb Bölgesi’nde ise
başka bir üs inşa etmiş el-Muhâ
Limanı’nı da askeri bir üsse çevir-
miştir. Ayrıca Babu’l Mendeb Bo-
ğazı’ndaki Perim Adası’nda da ben-
zer tesisler kurduğu bilinmektedir. 

BAE ayrıca, bu bölgedeki
Katar-Türk nüfuzunu sona
erdirmek için Mısır ile ittifak
sağlamaya çalışmıştır.

BAE bugün doğuda el-Mukelle ve
batıda Aden limanları başta olmak
üzere Yemen’in güneyinden batı-
sına kadar limanların hakimiyetini
elinde bulundurmaktadır. Bununla
birlikte bölgedeki en önemli deniz
limanlarını kontrol etme strateji-
sinin bir gereği olarak Yemen’in
en büyük ikinci limanı olan El Hu-
deyde Limanı’nı da kontrolü altına
almaya çalışmaktadır.
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BAE, 2008’de başkent
Kahire’ye en yakın Mısır
limanı olan Ayn es-Suhne’yi
kiralamış ve el-Ayn es-
Suhne Bölgesi’nde 95 km2

lik bir bölgeyi imar edecek
bir şirket kurmak için
Süveyş Kanalı Şirketi ile de
bir anlaşma imzalamıştır. 

BAE ayrıca, bu bölgedeki Katar-
Türk nüfuzunu sona erdirmek için
Mısır ile ittifak sağlamaya çalış-
mıştır. BAE, 1979 Camp David
Anlaşması’ndan sonra Mısır ile
ilişkilerini kesmeyen tek Ortadoğu
ülkesi olmuş ve bu durum Mısır-
BAE ilişkilerini özel bir konuma
getirmiştir. Fakat Eski Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi’nin
seçimleri kazanması ve Müslüman
Kardeşlerin yönetimi devralması
iki ülke arasındaki ilişkileri çıkmaza
soksa da Mursi hükümetinin dü-
şürülmesi sonucu ikili ilişkiler tek-
rar eski günlerine dönmüştür. Bu
çerçevede BAE, yeni Mısır rejimi-
nin en önemli stratejik ortakla-
rından biri olmuştur.

BAE, 2008’de başkent Kahire’ye
en yakın Mısır limanı olan Ayn
es-Suhne’yi kiralamış ve el-Ayn
es-Suhne Bölgesi’nde 95 km2 lik
bir bölgeyi imar edecek bir şirket
kurmak için Süveyş Kanalı Şirketi
ile de bir anlaşma imzalamıştır.
BAE’nin Cibuti’den çıkarılması ve
rolünün Türkiye’ye verilmesinin
ardından BAE itibarını geri kaza-
nabilmek için Süveyş Kanalı’nın
iktisadi projelerinin yarısının yakın
zamanda devralınmasına dair bir
anlaşma yapılmıştır. BAE ayrıca,

Suudi Arabistan’ın Cidde Lima-
nı’ndaki Güney Konteyner Termi-
nali’ni de yönetmektedir. BAE,
2017 yılında Suudi Arabistan’ın
2030 vizyonunu destekleyerek
Suudi Arabistan’dan ülkedeki ken-
disine ait limanları restore etme
sözü almıştır.

Yeni Başbakan Abiy Ahmed’in ka-
zandığı 2018 seçimlerinden sonra
Etiyopya ekonomik anlamda büyük
bir sıçrama kaydetmiştir. BAE,
özellikle bölgede Katar ve İran nü-
fuzunun artmasından endişe duy-
makta ve güçlü bir gelişme göste-
ren Etiyopya ekonomisinde rol
oynamak istemektedir. BAE, Eti-
yopya ticaretini Cibuti Doraleh Li-
manı’ndan BAE yönetimindeki
Eritre Assab ve Somali Berbera li-
manlarına taşımak amacıyla Eti-
yopya’ya 3 milyar dolar bağışla-
mıştır. Ayrıca Somali’deki Berbera
Limanı’nın gelirinin beşte biri Eti-
yopya Hükümetine verilmiştir. So-
mali, gelirlerin bir kısmının Eti-
yopya’ya verilmesi sebebiyle Ber-
bera liman yönetim anlaşmasını
iptal etmiştir.

Afrika kıyılarında en fazla askeri
üsse ev sahipliği yapan ülke Cibu-
ti’dir. ABD, ilk askeri üssünü 4000
askeri olan Cibuti’de kurma fırsatı
yakalamıştır. Cibuti’de Çin ve Ja-
pon askeri üsleri de bulunmaktadır.
Çin ilk askeri üssünü Cibuti’de
ABD üssünden sadece 6 mil uzak-
lıkta inşa etmiştir. BAE, 2004 yı-
lında Cibuti Doraleh Limanı’nı iş-
letmek amacıyla uzun vadeli söz-
leşmelere dahil olmuştur. 2005’te
imzaladığı anlaşma, BAE’nin 21
yıllığına Cibuti gümrüklerinin idari
ve mali düzenlemelerini yönetip
geliştirmesi konularında Cibuti ile
iş birliği yapmasını kapsamaktaydı.

Anlaşmanın içeriğine göre Dubai
gümrükleri gelişmiş bilgi teknikleri
ve ayrıca Cibuti gümrüklerinde
çalışan personel için eğitim prog-
ramları sağlayacaktı. Ancak Dubai
liman şirketi, bu limanda nakliye
ve boşaltım hizmetlerinin gelişti-
rilmesini kasıtlı olarak yavaştan
almaktaydı. Cibuti yönetiminin li-
manın genişletilmesi ve yeni te-
sisler kurulması yönündeki öne-
rilerinin Dubai tarafından redde-
dilmesi, Cibuti tarafından kendi
egemenlik sahasına bir tecavüz
olarak anlaşılmıştır. Şubat 2018’de
Dubai Liman Şirketi Cibuti yöne-
timi tarafından limandan çıkarıl-
mıştır. Cibuti, yapılan anlaşmayı
tek taraflı olarak feshetse de Mart
2018’de Londra Uluslararası Tah-
kim Mahkemesi Cibuti’nin Dubai
limanlarına yönelik ithamlarını
reddetmiş ve Cibuti’ye BAE’ye taz-
minat ödemesi için baskı yapmıştır. 

BAE, Yemen’de 2015’te savaş baş-
ladığında saldırılarını gerçekleş-
tirmek için Kızıldeniz’de bir üs ih-
tiyacı duymuştur. BAE daha sonra
ise Assab şehrinde Suudi Arabistan
ile birlikte hava üssü kurmaya
karar vermiştir. BAE, Cibuti ile
anlaşmazlığa düşmesinin ardından
Assab’da ayrıca bir liman da geliş-
tirmek istemiştir. Eritre, BAE’nin
Babu’l Mendeb’in diğer tarafında
askeri bir tesis kurmasına izin ver-
miş ve bu izinle de BAE 2015’te
Eritre’deki Assab limanını işletme
imtiyazını elde etmiştir. Böylece
BAE, Cibuti’den birliklerini tahliye
etmesinden kısa bir süre sonra
imzaladığı anlaşma gereği Kızıl-
deniz’deki Assab limanını ve ha-
vaalanını otuz yıl kullanabilecekti.
Dubai bu anlaşma karşılığında
Eritre makamlarına yıllık ödeme
yapacak ve limanları, gümrükleri
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ve serbest bölgeyi  işletim sonrası
elde ettiği gelirlerin yüzde otuzunu
yine Eritre makamlarına verecekti.
BAE, büyük nakliye uçaklarının
kalkış ve iniş için kullanabileceği
3500 metrelik piste sahip bir ha-
vaalanını Eritre’de inşa etmiştir.
Bu havaalanını Yemen ile yaptığı
savaşta kullanmıştır. Eritre Cum-
hurbaşkanı İsaias Afewerki Yemen
savaşının ilk günlerinde Suudi Ara-
bistan’ı ziyaret etmiştir. Eritre,
koalisyon devletlerine hava saha-
sını ve Assab Boğazı’nı açmıştır.
Bu yardımı karşılığında ise başkent
Asmara’ya enerji tedariki ve fi-
nansal destek sağlanmıştır.

BAE’nin Kızıldeniz bölgesinde aktif
olduğu bir diğer ülke ise Somali’dir.
BAE, burada bir askeri üs inşa et-
miştir. Uluslararası Dubai limanları
Mayıs 2017’ de Somaliland’daki
Berbera Limanı’nın idaresini üç
yıllığına devralmış, özellikle deniz
polisi eğitimi konusunda Somali-
land’ın ayrılmaz bir parçası olan
Putland’a yatırım yapmıştır. Ayrıca
bu şirket Mogadişu havaalanında
“Sky Air and Logistics Şirketi”ni
yönetmektedir. Son dönemlerde
ise özellikle Türkiye’nin de Soma-
li’de etkinlik kazanması ile BAE
şirketleri Somali hükümeti tara-
fından ciddi yaptırımlarla karşı
karşıya kalmıştır. Mart 2018’de
Somali, BM’yi Berbera’da inşa edi-
len askeri üssün inşasını durdur-
ması için müdahale etmeye çağır-
mıştır. Askeri üssün inşa edilmesini
alenen bir uluslararası hukuk ve
ulusal egemenlik ihlali olarak ad-
detmiştir. Bunun yanı sıra bu gi-
rişimi Somaliland’daki mevcut ay-
rılıkçı hükümet eğilimini güçlen-
diren bir unsur olarak nitelendir-
miştir.

Suudi Arabistan ve BAE’nin
hava sahasını kullanarak ve
liman inşa ederek Afrika’da
etkilerini güçlendirdiği
sırada güçlü bir rakip olarak
Türkiye’nin de bölgede
etkisi hissedilmeye
başlanmıştır.

Türkiye geçen yıl Somali’de büyük
bir askeri üs inşa etmiş ve Moga-
dişu’da ise büyükelçilik açmıştır.
Bundan aldığı cesaretle Somali
Parlamentosu da Dubai liman şir-
ketinin Somali limanlarını yönet-
mesini ve yatırım yapmasını en-
gelleme kararı alınmıştır. Alınan
kararla BAE şirketi ile yapılan diğer
anlaşmalar da feshedilmiştir. Ayrıca
Somali askerlerinin eğitimini kap-
sayan ekonomik iş birliği anlaşması
da iptal edilmiştir.

Kızıldeniz’in hiç şüphesiz en önem-
li ülkelerinden birisi de Sudan’dır.
Sudan’a gelince Hartum, Nil’de
inşa edilecek bir sanayi bölgesi
için Mısır’ a 2 milyon metrekarelik
bir arazi verilmesini onaylamıştır.
Atılan bu adım Kızıldeniz’de siyasi
boyutlara sahip ekonomik yatı-
rımlar çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Buradaki Mısır hareketliliğini ise,
BAE’nin bölgedeki temsili olarak
nitelendirmek mümkündür. Zira
BAE, Kızıldeniz ve Afrika Boynu-
zu’nda nüfuzunu güçlendirmeyi
amaçlayan pek çok faaliyeti finanse
etmektedir. Mısır şu anda bölgede
Türkiye ve Katar’ın etkisini son-
landırmak için BAE’nin Sudan
hamlesine öncülük etmektedir.

Suudi Arabistan ve BAE’nin hava
sahasını kullanarak ve liman inşa
ederek Afrika’da etkilerini güçlen-
dirdiği sırada güçlü bir rakip olarak
Türkiye’nin de bölgede etkisi his-
sedilmeye başlanmıştır. Türkiye,
lojistik hizmetler veren bir üs inşa
etmek için Babu’l Mendeb Boğa-
zı’ndan faydalanmak istemektedir.
Türkiye bunun yanında Kızıldeniz’e
uzanan Sevakin Adası’nda yeniden
rehabilitasyon sağlamaya yönelik
bir anlaşma imzalamıştır. Bu du-
rum özellikle Mısır, Suudi Arabis-
tan ve BAE’den ciddi tepkilerin
gelmesine yol açmıştır. Binlerce
Mısır askerinin Eritre’deki BAE
üssüne gönderilmesi gerektiğini
belirten raporlar yayınlanmıştır. 

Katar, Kasım 2017’de Kızıldeniz’de
en büyük konteyner limanını inşa
etmek üzere Türkiye ile de koalis-
yon sağlayarak Sudan ile imzaladığı
4 milyar dolarlık anlaşmayla böl-
gedeki rekabete dahil olmuştur.
Buradan BAE’nin, Sudan’da yeni
hamle gerektiren bir tehdide dö-
nüştüğünü anlamak mümkündür.
Bu anlaşma, özellikle BAE’deki Ce-
bel Ali Limanı’nı ve Kızıldeniz’de
BAE’nin idaresindeki diğer liman-
ları da etkilemektedir.

BAE’nin rolünün bazı ülkelerde
sekteye uğradığı gözlense de özel-
likle Sudan’daki olaylardan sonra
Kızıldeniz’de arttığı aşikardır. Tüm
bu gelişmeler Kızıldeniz’de ve Af-
rika Boynuzu’nda bir stratejik ko-
nuşlanma yarışı olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu ortamda ülkelerin
bölgede uzlaşıya varmaları gerek-
mektedir. Aksi takdirde bölgenin
ciddi sorunlarla karşı karşıya kal-
ması söz konusudur.  
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