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nceleri ülkeler arasındaki mesafeleri 

hem zaman hem de maliyet açısın-

dan düşürme amacıyla gündeme 

gelen kanallar, zamanla dünya ticaretinin ana 

arterlerine dönüşmüştür. 1970’lerde dünya ti-

caretinin 2,6 milyar tonluk kısmı deniz yoluyla 

gerçekleştirilirken, bu oran sürekli artış gös-

tererek 2017 yılında 10,7 milyar tona ulaşmış; 

2019 yılında ise 11 milyar tonu aşmıştır. Ulus-

lararası ticaretin ve küresel ekonominin bel-

kemiğine dönüşen deniz taşımacılığı, 2017 

yılında küresel ticaretin hacim olarak yaklaşık 

%80’ini ve değer olarak da yüzde %70’inden 

fazlasını tek başına göğüslemiştir. 

Dünya ticaretinin ana arterleri olarak adlan-

dırılan deniz rotaları, başta petrol ve türevleri 

olmak üzere hemen hemen bütün ürünlerin 

uluslararası pazarlarda ticaretini kolaylaştır-

mıştır. Bunun yanında, ekonomik olarak ka-

nallar ve boğazlar vasıtasıyla bu bölgelerdeki 

ülkelere doğrudan kazançlar sunmuştur. Bu 

bağlamda, ülkelerin yakın sınırlar dolayısıyla 

doğrudan bölgesel ticareti arttırma amacıyla 

kullanılan geçitlere nazaran, uluslararası tica-

rete yön veren geçitler daha önemli hâle gel-

miştir. 

İstanbul Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı, Ma-

lakka Boğazı, Panama Kanalı, Hürmüz Boğa-

zı, Babü’l-Mendeb Boğazı ve Süveyş Kanalı 

olmak üzere dünya ticareti için yedi önemli 

geçiş noktasından bahsetmek mümkündür. 

Dünyanın en önemli petrol damarı olarak ni-

telendirilen Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi 

ve Basra Körfezi arasında yer almaktadır. Kü-

resel çapta bakıldığında deniz yoluyla ger-

çekleştirilen petrol ticaretinin yaklaşık %25’i; 

sıvılaştırılmış doğal gazın üçte biri bu boğaz-

dan geçmektedir. Malezya Yarımadası ve En-

donezya’ya bağlı Sumatra adası arasında 805 

km uzunluğunda dar bir boğaz olan Malakka 

Boğazı ise küresel ticaretin yaklaşık %40’ının 

geçtiği dünyanın en işlek nakliye yollarından 
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birisidir. Her yıl 100.000’den fazla gemi boğaz-
dan geçmektedir. Doğal boğazların yanı sıra 
Panama ve Süveyş Kanalları da konumları iti-
barıyla dünya ticaretinde önemli yer tutmak-
tadır. Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbiri-
ne bağlayan 80 kilometrelik Panama Kanalı, 
14.000 transit geçişle dünya ticaretinin yakla-
şık %5’ine ev sahipliği yapmaktadır. Sonuncu 
geçiş noktası ise Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağla-
yan Süveyş Kanalı’dır. Dünya ticaret hacminin 
yaklaşık %12’sinin geçtiği kanalı 2020 yılında 
18 binden fazla gemi kullanmıştır. 

Bu noktalar arasında jeo-stratejik açıdan en 
önemlileri Babü’l-Mendeb Boğazı ve Süveyş 

Kanalı olarak değerlendirilmektedir. Nitekim 

Basra Körfezi bölgesinden ve Asya’dan Batı’ya 

yönelik ticarette en önemli geçiş güzergâhı 

Kızıldeniz üzerinden gerçekleşirken, bu rota-

nın girişinde ve çıkışında bu iki geçiş noktası 

bulunmaktadır. Süveyş Kanalı bu özelliği ile 

Mısır’ı bölgesel ve küresel ekonomide ve si-

yasette stratejik bir ülke hâline getirmektedir. 

Nitekim Süveyş Kanalı’nın geçiş haklarını elin-

de bulunduran Mısır, hem kanaldan ekonomik 

gelir elde etmekte hem de kanalın kendisine 

sağladığı stratejik değeri bölgesel ve küresel 

aktörlerle ilişkilerinde işlevsel hâle getirmek-

tedir.  
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1800’lü yılların ortalarında yapımı günde-
me gelen Süveyş Kanalı, Osmanlı döneminde 
inşa edilmiştir. İnşası 25 Nisan 1859’da başla-
yan kanal inşaatı, on yılı aşkın bir çalışmanın 
ardından 16 Kasım 1869’da tamamlanmıştır. 
Kanalın idaresinden sorumlu olan Süveyş Ka-
nalı Şirketi, merkezi Paris’te bulunan bir Mısır 
anonim şirketi olarak kurulmuş; kanalın inşa-
sından sorumlu Fransız mühendisi Ferdinand 
de Lesseps’in teşebbüsüyle şirket hisseleri 
satışa çıkarılmıştır. Bu çağrının ardından şirket 
hisselerinin %52’si Fransa, %44’ü ise Mısır Valisi 
Said Paşa tarafından alınmıştır. Her ne kadar 
şirket hisseleri iki ülkenin elinde de olsa kana-
lın küresel öneminden ötürü çok uluslu bir yö-
netim kurulu benimsenmiş; ilk yönetim kuru-
lunda 14 ülkenin temsilcileri yer almıştır. Fakat 
ekonomik sıkıntılar ve dış borçlar sebebiyle 
zor durumda kalan Mısır, 1875 yılında bu his-
selerin bir kısmını Britanya’ya satmıştır.1 1882 
yılında Mısır’ın İngiltere tarafından işgal edil-
mesiyle birlikte Britanya’nın kanal üzerindeki 
etkisi artmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen 

1 William B. Fisher, “Suez Canal”, Britannica, 26 March 2021, https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal 

Mısır, yönetim kurulunda yer almaya devam 
etmiş; mevcut hisseleri sayesinde kanalın ka-
zancından %7 pay almıştır. 

80 yılı aşkın bir süre Fransa ve Britanya 
kontrolünde faaliyet gösteren Süveyş Kana-
lı’nın yönetiminde İngilizlerin ağır basması ve 
kanalı sömürge çıkarları doğrultusunda kul-
lanması, 1936 Anlaşması’nı referans göste-
rerek kanal bölgesine asker sevk etmesi ve 
Mısır’da Arap milliyetçisi yönetimin taleplerine 
rağmen askerlerin bölgeden çekilmemesi, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden 
olmuştur. Her ne kadar 1954 yılında İngiltere 
ve Mısır, 1936 İngiltere-Mısır Anlaşması hü-
kümlerini yok sayan ve tüm İngiliz birliklerinin 
bölgeden kademeli olarak çekilmesini sağla-
yan yedi yıllık bir anlaşma imzalasalar da so-
run devam etmiş; aynı dönemde ABD ve Bü-
yük Britanya’nın, Asvan Barajı’nın finansman 
önerisini geri çekmesiyle Mısır’ın Batı ile bağ-
ları tamamen kopmuştur. 1952 tarihli “Doğal 
Kaynakların ve Zenginliklerin Serbestçe İşle-

GEÇMIŞTEN 
GÜNÜMÜZE             
SÜVEYŞ KANALI 17 Kasım 1869 Süveyş Kanalı’nın açılışı.
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tilmesi Hakkı” adlı BM Genel Kurulu Kararı’nı 
gerekçe gösteren Mısır hükûmeti, 26 Temmuz 
1956’da Süveyş Kanal Şirketini ulusallaştırıldı-
ğını ilan etmiştir.  

Bu olayın ardından şirkette hissesi bulunan 
ülkeler askerî harekât planları yapmış; devam 
eden diplomatik çabalara rağmen Fransa-İn-
giltere-İsrail planı doğrultusunda 26 Ekim 
1956’da İsrail Mısır’a saldırarak işgal harekâtı 
başlatmıştır. 30 Ekim’de ABD’nin BM konse-
yinde geri çekilme önergesine veto veren İn-
giltere ve Fransa, aynı anda Mısır ve İsrail’e bir 
ültimatom vermiş, Mısır’ın dikkate almaması 
neticesinde iki ülke 31 Ekim’de Süveyş Kanal 
bölgesini işgal etmeye başlamıştır. Yugoslav-
ya’nın girişimiyle BM Genel Kurul gündemine 
taşınan ikinci ateşkes önergesinin kabulünün 
ardından 6-7 Kasım tarihlerinde İngiltere ve 
Fransa işgal ettikleri bölgelerden çekilmiştir.2  

2 M. Bürkan Serbest, “Süveyş Kanalının Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, 
Sayı 4, 2017, s. 689-711.

Bu sürenin ardından mecburi olarak ateşkesi 

kabul eden İngiltere ve Fransa, aynı zamanda 

Mısır’ın kanalı millîleştirmesini de kabul etmek 

zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra kanal ta-

mamen Mısır hükûmetinin kontrolü altındaki 

Süveyş Kanalı Yönetimi tarafından işletilmiştir.

Süveyş Kanalı’nın millîleştirilesi, Mısır açı-

sından sadece ekonomik kazanım anlamı-

na gelmemiş; o dönem yükselişte olan Arap 

milliyetçiliğinin beslenmesinde bir enstrüman 

olarak da işlev görmüştür. Bunun yanında, Mı-

sır’da dönemin Devlet Başkanı Cemal Abdül-

nasır’a yönelik toplumsal destek en üst düze-

ye çıkarken Mısırlılar açısından ulusal onurun 

yüceltildiği bir gelişme olarak görülmüştür. 

Süveyş Kanalı günümüze dek Mısır yönetim-

leri tarafından jeopolitik ve ekonomik bir de-

ğer olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

2 M. Bürkan Serbest, “Süveyş Kanalının Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, 
Sayı 4, 2017, s. 689-711.
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Avrupa ile Hint ve Batı Pasifik Okyanusla-

rının etrafındaki topraklar arasındaki en kısa 

deniz yolu olan 193 km uzunluğundaki Süveyş 

Kanalı, gemilerin Avrupa ve Güney Asya ara-

sında Afrika çevresini dolaşmadan seyahat 

etmelerine olanak tanıyarak deniz yolculuğu 

mesafesini yaklaşık 7000 km azaltmaktadır. 

Kanal ilk inşa edildiğinde 164 km uzunluğun-

da ve 8 metre derinliğindeyken 1956 yılından 

itibaren sürdürülen çalışmalar neticesince 193 

kilometre uzunluğa, 24 metre derinliğe ve 205 

metre genişliğe ulaşmıştır.3 Aynı zamanda bu 

gelişmeler sayesinde ilk yıllarda 6,7 metre 

olan su çekimi 2009 yılında 20 metreye kadar 

derinleştirilmiş, böylece büyük boyutları ve 

derin su çekimleri nedeniyle kanalı kullana-

mayan gemi sayısı düşürülmüştür.4 

3 “Canal Characteristics”, Suez Canal Authority, 28 March 2021.

4 “Gemi Türleri”, Türk Armatörler Birliği, https://armatorlerbirligi.org.tr/gemi-tipleri

5 Aydoğan Kalabalık, “Mısır Ekonomisinin 3. Büyük Döviz Kaynağı: Süveyş Kanalı”, Anadolu Ajansı, 17 Kasım 2018.

6 Habib, H. & Cunningham, E., “Egypt’s ‘Gift to the World’ Cost $8 Billion and Probably Wasn’t Necessary”, The Washington Post, 
6 August 2015.

Kanalın genişliğinin güzergâh üzerinde 
farklılıklar göstermesinden ötürü tam olarak 
çift yönlü geçiş sağlanamamaktadır. Ancak 
bu minvalde geliştirme çalışmaları devam 
etmekte; trafik yer yer çift yönlü olarak iler-
lemektedir.5 Bu çalışmalar neticesinde Mısır 
hükûmeti kanalı genişletmenin mümkün ol-
mayacağı bölgelerde paralel bir hattın açıl-
ması hedefiyle 2014 Ağustos’ta “Yeni Süveyş 
Kanalı” projesini duyurmuş; projenin Mısır hal-
kına satılan tahvillerle finanse edileceği açık-
lanmıştır.6 Yapımını Mısır ordusunun üstlendiği 
proje 11 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. 
Yeni Süveyş Kanalı olarak tanıtılan 72 kilomet-
re uzunluğundaki su yolunun 35 kilometresi 
paralel bir hat olarak kazılırken, 37 kilometresi 
ise eski kanalın derinleştirilmesi ve genişle-
tilmesiyle oluşturulmuştur. Bu sayede 2015 

Kanalı ağırlıklı olarak konteyner gemileri kullanmaktadır.

KANALIN 
ÖZELLIKLERI
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Ağustos’ta yapılan genişletmeler neticesinde 

35 km’lik bir güzergâhta çift yönlü geçiş imkâ-

nı sağlanmıştır.7 Bu proje ile gemilerin bekle-

me süresinin 8 ila 11 saatten 3 saate; kanaldan 

geçiş süresinin ise 18 saatten 11 saate düşü-

rülmesi hedeflenmiştir.8

Proje, o dönem ciddi ekonomik darboğaz-

dan geçen Mısır’da tartışmalara da konu ol-

muştur. 8 milyar dolardan fazla maliyeti olan 

genişletme çalışmalarının ne kadar gerekli ol-

duğu sorgulanırken, projenin daha ziyade Sisi 

yönetimi tarafından bir imaj düzeltme girişimi 

olduğu öne sürülmüştür. Yıllık 5,5 milyar dolar 

civarında gelir getiren Süveyş Kanalı’nın ge-

nişletilmesi sürecinde harcanan 8 milyar dola-

rın çok uzun yıllar sonra geri dönüşü olacak bir 

yatırım olduğu da iddia edilmiştir. Nitekim Sisi 

7 “Egypt Launches Suez Canal Expansion”, BBC, 6 August 2015. 

8 Amr Mohamed Kandil, “5th anniversary: How New Suez Canal helped boost Egyptian economy, refresh global trade”, Egypt 
Today, 6 August 2020. 

9 Barbara Tasch, ‘”Build it and they will come” is not enough’: Egypt’s $8 billion Suez Canal expansion sounds dubious”, 
Bloomberg, 6 August 2015.

yönetimi kanalın yapılmasıyla birlikte gelirle-

rin 5,5 milyar dolar seviyesinden 2023 yılında 

13 milyar dolara yükseleceğini iddia etmiş-

ti. Ancak Covid-19 pandemisi öncesi süreç-

te dahi kanalın gelirlerinin en yüksek olduğu 

dönemde 6 milyar dolar seviyesinde kalmıştır. 

Carnegie Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Uz-

manı Amr Adli yaptığı bir açıklamada “Sisi’nin, 

kanal projesini hayata geçirerek siyasi meşru-

iyet kazanma hedefinde olduğunun” altını çiz-

miştir.9 Bununla birlikte İsrail’in, Elyat ile Aşdod 

arasında planladığı demiryolu hattı ya da boru 

hatları projelerini hayata geçirmesi ile Süveyş 

Kanalı’nın öneminin ve işlevselliğinin gerileye-

ceği ifade edilirken, Mısır’ın en önemli döviz 

girdilerinden birisinin küresel ticaretteki öne-

minin azalacağı öngörülmüştür.

7 “Egypt Launches Suez Canal Expansion”, BBC, 6 August 2015. 

8 “Amr Mohamed Kandil, “5th anniversary: How New Suez Canal helped boost Egyptian economy, refresh global trade”,           
Egypt Today, 6 August 2020. 

9 Barbara Tasch, ‘”Build it and they will come” is not enough’: Egypt’s $8 billion Suez Canal expansion sounds dubious”, 
Bloomberg, 6 August 2015.
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Süveyş Kanalı, Mısır için sadece ekonomik 

bir gelir kaynağı olarak görülmemiş; kimi za-

man ülke siyasetinde bir enstrüman olarak 

kimi zaman da bölgesel ve uluslararası siyasi 

gelişmeler bağlamında Kahire yönetimlerinin 

araçsallaştırdığı bir unsur olarak da değerlen-

dirilmiştir. Askerî darbe sonrası dönemde Sisi 

yönetiminin kanalı genişletme projesi, birçok 

yorumcu tarafından rejimin meşruiyet arayışı 

çerçevesinde değerlendirilen bir karar olmuş-

tur. 2011’deki devrim sürecinde ise kanalın gü-

venliği konusu ön plana çıkmış, istikrarsızlığın 

devam etmesi durumunda kanaldan geçişle-

rin aksamasının ülkeye ciddi ekonomik kayıp-

lar getirebileceği öngörülmüştür. Öte yandan 

Süveyş Kanalı iç siyasette olduğundan daha 

fazla dış politikanın bir unsuru olarak da gün-

deme gelmiştir. Öyle ki dış politikadaki krizler-

den dolayı kanalın kapatıldığı dönemler dahi 

olmuştur. 

Kanalın uluslararası krizin bir parçası olarak 

ilk kapatılması Cemal Abdülnasır’ın Süveyş 

Kanalı’nı millîleştirmesinden sonra İsrail, Fran-

sa ve İngiltere’nin Mısır’a yönelik askerî bir ha-

reket başlatmasını izleyen süreçte olmuştur. 

Kanalın aylarca kapalı kalmasına neden olan 

bu süreç sonunda Mısır geri adım atmamış, 

ABD’nin de desteğini alarak saldırgan üç ülke-

yi püskürtmeyi başarmıştır. Bu gelişmeler, ka-

nalı Mısırlılar için bir ulusal onur sembolü hâ-

line getirirken Mısır dış politikası bağlamında 

da kanalın korunması bir “kırmızı çizgi” olarak 

kabul edilmiştir. 

Nitekim kanalın bir sonraki kapanması, bu 

kırmızı çizginin aşılmasının ardından yaşanan 

bir savaş nedeniyle yaşanmıştır. 1967 yılında 

İsrail ve Mısır arasında yaşanan savaşta Sü-

veyş Kanalı bir nevi iki taraf için siper hâline 

gelmiştir. Kanalın Doğu yakasını kontrol eden 

İsrail’e karşı Mısır’ın mücadelesi devam etmiş; 

1973’te yaşanan ikinci bir savaşın ardından Mı-

sır, kanalın kontrolünü tam anlamıyla yeniden 

tesis etmiştir. Kanalın açılması ise 1975 yılında 

İsrail ve Mısır arasında imzalanan bir anlaşma 

SIYASET, DIŞ POLITIKA 
VE GÜVENLIK 
DENKLEMINDE 
SÜVEYŞ KANALI 1973 yılında yaşanan savaşta, Süveyş Kanalı üzerine döşenen 

köprüden geçen Mısır ordusuna ait askeri kamyonlar.
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ile olurken10 Mısır, İsrail’in savaş 
gemileri hariç ticari gemilerinin 
kanaldan geçişine izin vermeyi 
kabul etmiştir.11 

İzleyen yıllarda kanal her ne 
kadar bu anlamda bir kapanma-
ya maruz kalmadıysa da Mısır 
için jeopolitik önemini koruyan 
bir unsur olmaya devam etmiştir. 
Nitekim gerek bölgesel gerekse 
de küresel aktörler, Mısır ile ilişki-
lerinde kanalın stratejik önemini 
göz önünde bulundururken Kahi-
re yönetiminin kanal konusunda-
ki hassasiyetlerini dikkate almak 
durumunda kalmışlardır. Benzer 
bir durum Mısır’ın kanaldan geçiş 
hakkını kimi zaman müttefikleri 
ile ilişkileri doğrultusunda şekil-
lendirmesinde de görülmekte-
dir. ABD ile yakın ittifak içerisin-
de olan Mısır, ABD’nin bölgedeki 
en önemli rakibi olarak görülen 
İran’a ait savaş gemilerinin ge-
çişine uzun yıllar boyunca izin 
vermemiştir. Ancak 2011 yılındaki 
devrimin ardından geleneksel dış 
politikasından kısmen uzaklaş-
maya başlayan Mısır, İran’ın talebi 
üzerine iki savaş gemisinin Sü-
veyş Kanalı’ndan geçişine “her-
hangi bir savaş ekipmanı, silah 
ve nükleer madde” taşımaması 
kaydıyla izin vermiştir. İranlı yet-
kililer gemilerin Suriye’ye tatbikat 
amacıyla gideceğini belirtmesi 
üzerine geçiş 2011’in Şubat ayın-

10 “Interim Agreement between Israel and Egypt (Sinai II)”, The United Nations, 4 September 
1975, https://peacemaker.un.org/egyptisrael-interimagreement75

11 Yelene Dzhanova, “The Suez Canal has a contentious history and has been blocked and 
closed several times since opening”, Bloomberg, 28 March 2021.

12 “Egypt allows Iranian warships ‘can use Suez Canal’”, BBC, 18 February 2011.

da gerçekleşmiştir. Geçişe İsrail 
tarafından tepki gelirken Mısırlı 
yetkililer sadece savaş durumun-
da geçişin engellenebileceğini 
söyleyerek kararı savunmuşlar-
dır.12 Bu durum, normal şartlar al-
tında İran’a ait savaş gemilerinin 
Süveyş Kanalı’ndan geçişi konu-
sunda bir engele sahip olmama-
sına rağmen siyasi gerekçeler ve 
dış politika öncelikleri bağlamın-
da Mısır tarafından izin verilmedi-
ğini göstermektedir. Dolayısıyla 
Mısır’ın değişen siyasi konjonktür 
ve şartlar altında Süveyş Kanalı’nı 
bir dış politika enstrümanı olarak 
değerlendirebileceğini ortaya 
koymaktadır.

Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı bir dış 
politika enstrümanı olarak kul-
lanışına bir başka örnek de böl-
geye yapılan yatırımlarda gele-
neksel müttefik ABD’nin dışında 
Washington ile rekabet hâlinde 
olan Çin ve Rusya gibi ülkeler-
le iş birliği yapılmasıdır. Kahire 
yönetimi, dış politikada çeşitlilik 
sağlamak adına Pekin ve Mos-
kova ile iş birliği girişimlerinde 
bulunurken Süveyş Kanalı böl-
gesindeki mega projeler bunların 
başlıcaları olmuştur. Mısır’ın 2014 
yılında başlattığı ve Süveyş Kana-
lı’nı küresel ticarette merkezî bir 
konuma getirme amacı taşıyan 
Süveyş Kanalı Koridoru Proje-
si’nin en büyük yatırımcılarından 

Mısır’daki Sisi 
yönetimi, Rusya 

ile ilişkilerinde 
de Süveyş 

Kanalı’nı 
stratejik bir 
enstrüman 

olarak 
değerlendirmiş 
ve Moskova’ya 
Süveyş Kanalı 

bölgesindeki 
projelerde 

öncelik vererek 
dış politikada 

Rusya’nın 
desteğini almaya 

çalışmıştır.
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birisi Çin olmuştur.13 Çin’in Kuşak ve Yol Pro-
jesi kapsamında büyük önem atfettiği Süveyş 
Kanalı Ekonomik Bölgesi, Pekin’den birçok ya-
tırımcıyı çekmiştir.14 Bu çerçevede Çin Liman 
Mühendislik Şirketi, Süveyş Kanalı bölgesinde 
lojistik ve endüstri bölgeleri inşa ederek Çin’in 
bölgedeki kalıcı faaliyetlerinin temellerini at-
mıştır.15

Mısır’daki Sisi yönetimi, Rusya ile ilişkilerin-
de de Süveyş Kanalı’nı stratejik bir enstrüman 
olarak değerlendirmiş ve Moskova’ya Süveyş 
Kanalı bölgesindeki projelerde öncelik vere-
rek dış politikada Rusya’nın desteğini almaya 
çalışmıştır. Bu çerçevede Rusya’nın, Süveyş 
Kanalı bölgesinde endüstriyel alan kurması-
na onay veren Kahire’nin bu daveti karşısında 
hızlı bir yapılaşma faaliyetine girilmiş ve söz 
konusu bölgenin 2022 itibarıyla üretime baş-
layacağı bildirilmiştir. Rus yetkililerden yapılan 
açıklamalara göre onlarca Rus firmasının üre-
tim merkezlerini bölgeye taşıyacağı ve binler-
ce Mısırlının istihdam edileceği fabrikalara 7 
milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtilmiştir.16 

Stratejik açıdan böylesi öneme sahip bir 
kanalın güvenliği meselesi de Mısır için en 
önemli konulardan birisi olagelmiştir. Nitekim 
kanalın işleyişine zarar verebilecek saldırıla-
rın önlenmesi konusunda Kahire yönetimi üst 
düzey teyakkuzda olmuştur. Bu bağlamda 
özellikle son yıllarda kanal bölgesi bazı terör 
gruplarının faaliyetlerine sahne olurken, ka-
naldan geçiş yapmakta olan gemilere yönelik 
saldırılar da gerçekleşmiştir. Bu anlamda 2013 
sonrası dönemde öne çıkan terör örgütleri, 
El-Kaide ile bağlantılı olan El-Furkan Tugay-
ları ve DEAŞ’ın bölgedeki kolu olan Sina Vi-

13 Haisham Hassanein, “Egypt Takes Another Step Toward China”, The Washington Institute for Near East Policy, 19 August 2019.

14 “China, Egypt join hands to write new chapter of Suez Canal development”, Xinhua, 18 Kasım 2019.

15 “Suez Canal, and the Belt & Road Initiative: the Role of the Mediterranean countries”, Docks the Future, 11 Kasım 2020.

16 Muhammad Ebu Zaid, “Suez industrial zone to attract $7bn in investments: Russian envoy”, Arab News, 24 August 2020; 
Muhammad Ebu Zaid, “Production could start by 2022 at Russian industrial zone in Egypt”, Arab News, 19 October 2020.

17 Stephen Starr, “Are terrorists targeting the Suez Canal?”, USA Today, 4 Novermber 2013.

18 Niklas Anzinger, “Is Egypt’s Instability a Threat to the Suez Canal?”, Center for International Maritime Security, 17 January 2014.

layeti’dir. Mısır’da 2013’te gerçekleşen askerî 
darbeden sonraki süreçte ülkedeki güvenlik 
açığını değerlendirerek Sina bölgesinde ak-
tif hâle gelen Sina Vilayeti örgütü, dönem 
dönem Süveyş Kanalı’nın güvenliğine yöne-
lik ciddi tehdit oluşturmuştur. Benzer durum 
El-Furkan Tugayları için de geçerlidir. Örgütün 
en ciddi saldırıları 2013’teki askerî darbenin 
hemen sonrasında 29 Temmuz ve 31 Ağustos 
tarihlerinde gerçekleşmiştir. Süveyş Kanalı’n-
dan geçmekte olan iki gemiye füzelerle sal-
dırılar düzenlenirken, örgüt tarafından yapılan 
açıklamada kanaldan geçen gemilerin hedef 
alınmaya devam edeceği söylenmiştir.17 

Öte yandan Süveyş Kanalı, bilindiği üzere 
Mısır’ın İsrail ile sınır bölgesi olan Sina bölge-
sini ülkenin diğer kısmından ayıran su yoludur. 
Sina Yarımadası’nda yıllardır aktif olan militan 
gruplar ve son yıllarda Mısır Silahlı Kuvvetle-
ri’ne yönelik artan saldırılar, bölgedeki istikrar-
sızlığın temel kaynağı olmakla birlikte Süveyş 
Kanalı’na yönelik de ciddi güvenlik tehdidini 
beraberinde getirmektedir. Kanala yakın böl-
gelerde zaman zaman güvenlik güçlerine 
saldırılar gerçekleşmekte ve özellikle Ensaru 
Beyti’l-Makdis gibi terör örgütleri, kanalı hedef 
alma potansiyeli taşımaktadırlar. Bu saldırılar 
ve artan tehdit algısından dolayı uluslarara-
sı deniz taşımacılığı sigorta kurumlarından 
Lloyd’s List, Süveyş Kanalı’nın artan bir askerî 
aktivizme sahne olabileceğini belirtmiş ve ge-
milerin 6 bin mil daha uzun olan Ümit Burnu 
rotasını takip etmelerini tavsiye etmiştir.18

Bu durum Süveyş Kanalı’ndaki seyir gü-
venliğini tehdit etmekle beraber Mısır yöneti-
minin konuyla ilgili yoğun önlemler almasına 



12

Süveyş Kanalı'nın Politik Ekonomisi ve "The Ever Given" Krizi283

www.orsam.org.tr

Nisan 2021
ANALİZ

da neden olmaktadır. Süveyş Kanalı Otoritesi, 
kanalın güvenliğini sağlamak adına radar ve 
kamera sistemlerini kullanmakta, Mısır Silahlı 
Kuvvetleri de kuzeyde Akdeniz kıyıları ile Port 
Said bölgesi ve güneyde Süveyş Körfezi ile İs-
mailiye bölgesinin güvenliğini sağlamaktadır.19 
Bu önlemler sayesinde uluslararası şirketler 
Süveyş Kanalı rotasından vazgeçmemekte ve 

19 Ibid.

20 Stephen Starr, “Attacks in the Suez: Security of the Canal at Risk?”, Combating Terrorism Center at Westpoint, January 2014, Vol 
7, Issue 1.

ticari faaliyetlerini Ümit Burnu rotasına yön-
lendirmemektedirler. Bununla birlikte kanalın 
üzerinden geçen köprülerin sivillerin geçişi-
ne açık olması, kanalın iki tarafına gidip gelen 
feribotlar ve tekneler ve de nüfusun yoğun 
olduğu bazı kesimlerin güvenlik açısından 
riskleri barındırması, kanaldaki trafiği etkileye-
bilecek kırılganlıklar olarak belirtilebilir. 20 

19 Ibid.

20 Stephen Starr, “Attacks in the Suez: Security of the Canal at Risk?”, Combating Terrorism Center at Westpoint, January 2014,     
Vol 7, Issue 1.
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Dünya deniz ticaretinin yaklaşık %12’si Sü-
veyş Kanalı üzerinden gerçekleşmektedir. Ka-
nalın ekonomik önemi ve transit geçiş verileri 
yıllara göre farklılık gösterse de kanal yapıldı-
ğı ilk günden beri, birkaç istisna dışında, aktif 
olarak kullanılmaktadır. Kanalın tam olarak fa-
aliyet gösterdiği 1870 yılında 486 gemi kanal-
dan geçiş yapmıştır. Bu da neredeyse günlük 
2 gemiden az bir orana tekabül etmektedir. Bu 
sayı 1966 yılında günlük ortalama 58 gemi ile 
21.250’ye ulaşmıştır. 1980’lerin ortasında geçiş 
sayılarında azalmalar gözlemlenmiş, günlük 
geçiş sayısı ortalama 50’ye düşmüştür. Gü-
nümüze kadar geçen dönemde günlük 45-50 
araç ortalaması çoğunlukla korunmuştur. An-
cak bahsedilen gemilerin toplam tonajları artış 
göstermiş, bu durumda kanalın hem gelirlerini 
hem de dünya ticaretindeki önemini arttırmış-
tır. Kanalın ilk yılında 444 bin ton olan net geçiş 
tonajı, 1966 yılında 278 milyon ton sınırını aş-
mıştır.21 

21 William B. Fisher, “Suez Canal”, Britannica, 26 March 2021, https://www.britannica.com/topic/Suez-Canal.  

22 Mehmet Alagöz, “Türkiye Ekonomisinin İnşaat Çıkmazı: Kanal İstanbul”. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 6 Nisan 2020, 

23 “Egypt’s Suez Canal revenues up 4.7% in last 5 years - chairman”, Reuters, 6 August 2020. 

Ara dönemlerde küresel ekonomideki so-
runlardan kaynaklı olarak tonaj miktarlarında 
düşüşler olsa da artış trendi sürdürülmüştür 
(Şekil 1). Bir nevi kanaldan geçen gemilerin 
sayıları artmadığı dönemlerde dahi tonaj ve-
rilerinin yükselmesi, kanaldan her sene daha 
büyük tonajlı gemilerin geçtiğini göstermesi 
açısından önemlidir.22 Zira bu gelişme kanal-
daki çalışmaların beklenilen katkıyı sağladığını 
göstermektedir.

Kanal yönetiminin açıklamasına göre, 2015 
yılında gerçekleştirilen Yeni Süveyş Kana-
lı Projesi ile Mısır’ın 2015-2020 yılları arasında 
Süveyş Kanalı’ndan elde ettiği gelir bir ön-
ceki beş yıllık döneme kıyasla %4,7 oranında 
artmıştır.23 Ayrıca açıklamalara göre, 8 milyar 
dolarlık tahvil satışıyla finanse edilen Kanal 
Projesi’nin maliyeti 4 milyar dolar civarında 
olmuştur. Ancak 5 yıllık dönemde %4,7’lik ar-
tış göz önünde bulundurulduğunda projenin, 

KANALIN         
EKONOMIK BOYUTU Mısır’da “Yeni Süveyş Kanalı” projesi 2015.
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beklentileri karşılama konusunda yetersiz 

kalacağı düşünülmektedir. Zira projenin he-

defleri arasında 5 milyar dolar civarında olan 

Süveyş Kanalı gelirlerinin 2023’te 13,226 mil-

24 “New Suez Canal: Facts and Figures”, Suez Canal Authority, 29 March 2021.

yar dolara (%250 civarında bir artış) ve geçiş 

yapan gemi sayısının günlük ortalama 97’ye 

çıkmasına yer verilmiştir.24 Mevcut pandemi 

döneminde de küresel talepte yaşanan daral-

Kaynak: Suez Canal Authority, 2021

Şekil 1: Süveyş Kanalı Geçiş İstatistikleri, 2011-2020
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Şekil 2: Süveyş Kanalı Gelirleri (Milyon dolar)
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madan ötürü kanalın kullanımı ve gelirlerinde 
bir miktar azalma olmuştur ancak Mısır yöne-
timi 2023 yılında bahsedilen gelire ve geçiş 
sayısına ulaşma beklentilerini sürdürmektedir. 

Günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün 
geçtiği Süveyş Kanalı, günlük LNG ticaretinin 
de %8’ine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak sayı 
bakımından kanalı en fazla kullanan gemiler 
yıllık 5375 geçiş ile konteyner gemileridir (Tab-
lo 1). Sayı üstünlüğünün yanı sıra 2019 yılında-

ki 1,2 milyar civarındaki net tonajın yarısından 

fazlası da bu gemiler üzerinden kaydedilmiştir. 

Gemi sayısı özelinde bakıldığında, konteyner 

gemilerinin ardından petrol tankerleri ikinci, 

dökme yük gemileri üçüncü sırada gelmekte-

dir. Dökme yük gemileri ele alındığında kanal; 

petrol ve LNG ticaretinin yansıra maden cev-

heri, hurda metal, hububat gibi dökme hâlde 

bulunan kuru yüklerin ticaretinde önemli bir 

tutmaktadır. 

Tablo 1: Gemi Türlerine Göre, 2019 Süveyş Kanalı Trafiği

Gemi Türü Gemi Sayısı Net Tonaj (Bin)

Tankerler 5163 238.193

LNG tankerleri 750 84.700

Dökme Yük Gemileri 4200 159.457

Kargo Gemileri 1499 16.467

Konteyner Gemileri 5375 636.107

Ro/Ro Gemileri 222 6.386

Araç Gemileri 881 55.767

Yolcu Gemileri 105 5.489

Diğer 685 4.521

Kaynak: Suez Canal Authority, Annual Report 2019

Kanaldan akan ticaretin yönü dikkate 
alındığında kuzey-güney istikametinin, gü-
ney-kuzey istikametine nazaran daha fazla 
kullanıldığı görülmektedir. Kanalın 2019 yılına 

25 “Suez Canal Traffic Statistics: Annual Report 2019”, Suez Canal Authority, 30 March 2021.

ait raporuna göre, kuzey-güney istikametin-
de seyreden ticaretin toplam tonajı 572,346 
iken aksi istikamette seyreden toplam tonaj 
458,847 olmuştur.25 
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Kanal, sağladığı erişim avantajıyla hemen 

hemen dünyadaki bütün ülkelerin ihracat ya 

da ithalat amacıyla kullandığı kritik ticaret 

yollarının arasında yer almıştır. Bu nedenle 

kanalın küresel ticaretteki payından ötürü ka-

nalla ilintili aksaklıklar hem bölgede hem de 

küresel çapta sorunlara dönüşmüştür. Ancak 

bölgedeki diğer geçitlerin aksine Süveyş Ka-

nalı 150 yılı aşkın tarihiyle çok fazla sorunun 

yaşandığı bir yer olmamıştır. Kanalın kapa-

tıldığı dönemleri kronolojik olarak şu şekilde 

sıralamak mümkündür.26 Kanaldan geçişler 

ilk olarak 1956 yılında İsrail-Fransa ve İngil-

tere’nin bölgeyi işgal etmesi sebebiyle Ekim 

1956’dan Mart 1957’ye kadar durdurulmuş-

tur.27 1967’da gelindiğinde Arap-İsrail Savaşı 

olarak da bilinen “6 Gün Savaşı” döneminde 5 

Haziran 1967’da Mısır, kanalı kapattığını açık-

lamış; 8 yıllık bir sürenin ardından kanal 1975 

tekrar ulaşıma açılmıştır. Bu tarihten 2004 yılı-

26 Nabih Bulos, “Dredgers try to free ship in Suez Canal, scene of plenty of past international drama”, Los Angeles Times,                    
26 March 2021.

27 James Feyrer, “The 1967-75 Suez Canal closure: Lessons for trade and the trade-income link”, VoxEU & CEPR,                                                        
23 December 2009.

na kadar kanaldan geçiş konusunda sıkıntılar 

yaşanmamıştır. Ancak 2004’te 142 bin tondan 

fazla ham petrol yüklü Tropic Brilliance adlı 

gemi, karaya oturmuş ve kanalın üç gün bo-

yunca trafiğe kapatılmasına neden olmuştur. 

Üstelik ağır tonajından ötürü römorkörler tara-

fından çekilemeyen gemi, yaklaşık 25 bin ton 

petrolün başka bir gemiye transfer edilmesi-

nin ardından çekilmiş, bu süre zarfından kanal 

3 gün kapalı kalmıştır. Benzer şekilde 2006 yı-

lında, 93.000 tonluk Hong Kong bandıralı Okal 

King Dor, yüksek rüzgârlar ve bir kum fırtınası 

nedeniyle kanalın içinde yanlış bir açıyla sav-

rulmuş; ardından kanalın tıkanmasına neden 

olmuştur. Gemi 4 römorkörün 8 saatlik çaba-

sıyla tekrar rotasına çevrilmiştir. 2006 yılının 

ilerleyen aylarında ise motoru arızalanan bir 

İngiliz konteyner gemisi de kanalda karaya 

oturmuş; kuzeye giden trafiğin durmasına ne-

den olmuştur. 

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin yeniden 
yüzdürülmesinde büyük zorluklar yaşandı.

SÜVEYŞ KANALI’NIN 
KAPANMASININ 
MALIYETI
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2017 yılında ise OOCL Japon-
ya isimli bir gemi mekanik arı-
zalar sebebiyle rotadan çıkmış, 
ardından karaya oturmuştur. 
Neredeyse kanalı tamamen ge-
çişe kapatan gemi, birkaç saat 
süren çalışmayla römorkörler 
sayesinde kurtarılmasının ardın-
dan kanal trafiğe açılmıştır. Son 
olarak, 23 Mart 2021 tarihinde 
Malezya’dan Hollanda’ya giden 
EverGiven isimli bir gemi şiddetli 
rüzgâr ve kum fırtınası sebebiyle 
kanaldan geçişlerin tek şeritten 
ilerlediği bir alanda karaya otur-
muştur. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Süveyş Kanal Yönetimi 
Başkanı Osama Rabie, bahsedi-
len sebeplerin yanı sıra geminin 
karaya oturmasında kaptanın ve 
mekanik arızaların da rol oynadı-
ğını belirtmiştir. Kanalın iki yönlü 
trafiğini tamamen kapatan gemi, 
6 günlük çalışmanın ardından 13 
römorkörün itme çekme faali-
yetleriyle kurtarılmıştır.

  EverGiven isimli geminin 
karaya oturmasının ardından 
geminin rotasına tekrar yer-
leştirileceğine dair ümitlerden 
ötürü gemilerin kanala girişine 
izin verilmesi sürecin çıkmaza 
dönüşmesine neden olmuştur. 
Hem kanalın kapanması hem 
de mevcut konumları nedeniy-
le rotasını değiştirmeyip kanalın 
kuzey ve güney girişlerinde yığı-
lan gemiler sebebiyle her saniye 
milyonlarca kayıp ile sonuçlan-
mıştır. Üstelik hâlihazırda rota-

28 Marry-Ann Russon, “The cost of the Suez Canal blockage”, BBC, 29 March 2021.

29 Justin Harper, “Suez blockage is holding up $9.6bn of goods a day”, BBC, 26 March 2021. 

sını değiştiren ve bu sebeplerle 
maliyetleri artan tankerlerin ke-
sin zararları da bilinmemektedir. 
Kanalın kapanmasının ardından 
girişlerde bekleyen gemilerin 
sayısı her geçen gün artmış; ola-
yın yaşandığı saatlerde kanalda 
güney-kuzey güzergâhında 42 
gemi, aksi güzergâhta 64 gemi 
beklerken birkaç gün içinde bek-
leyen gemi sayısı 350’yi aşmıştır. 
Ayrıca çok sayıda gemi kanala 
yaklaşmadan rotalarını değişti-
rerek Ümit Burnu güzergâhına 
sevk edilmiştir. Üstelik kanalın 
açılmasının ardından BBC’ye de-
meç veren Lloyd’s List denizcilik 
dergisinin yönetici editörü Ric-
hard Mead, kanalda geçiş için 
bekleyen yaklaşık 450 geminin 
bulunduğunu belirtirken bu yı-
ğılmanın temizlenmesinin uzun 
süreceğinin altını çizmiştir.28 

Kanalın trafiği göz önünde 
bulundurularak farklı kuruluşlar 
farklı hesaplamalar ve projeksi-
yonlar hazırlamış, kapanmanın 
ardından bazı ürün fiyatların-
da da kritik artışlar yaşanmıştır. 
Denizcilik uzmanı Lloyd’s List’in 
verilerine göre, kanaldan saatte 
400 milyon dolar değerinde 3,3 
milyon ton kargo geçiş yapmak-
tadır. Bir diğer deyişle mahsur 
kalan geminin dünya ticaretine 
günlük zararı 9,6 milyar dolar 
civarındadır.29 Bununla birlikte, 
Süveyş Kanalı Yönetimi Başkanı 
Osama Rabie, kanalın gelirleri-
nin kapalı olduğu her gün yak-

Kanal, 
sağladığı erişim 

avantajıyla 
hemen hemen 

dünyadaki 
bütün ülkelerin 

ihracat ya da 
ithalat amacıyla 
kullandığı kritik 

ticaret yollarının 
arasında yer 

almıştır.
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laşık 14-15 milyon dolar azaldığını belirtmiştir. 
Alman sigorta şirketi Allianz ise blokajın küre-
sel ticarete haftada 6 milyar ila 10 milyar do-
lar arasında mal olabileceğini ve yıllık ticaret 
büyümesini %0,2 ila 0,4 puan azaltabileceğini 
açıklamıştır. 

Öte yandan Braemar ACM Şirketi, Wall 
Street Journal’a yaptığı açıklamada Asya-Or-
tadoğu güzergâhında gemi kiralama maliyet-
lerinin %47 arttığını belirtmiştir. Project44’ün 
CEO’su Jett McCandless da kanalın açılmasıy-
la birlikte Rotterdam, Anvers ve Hamburg’daki 
büyük limanlarda yığılmalar yaşanacağını ve 
bu durumun ilerleyen aylarda tedarik zincirini 
olumsuz etkileyeceğini ifade etmiştir. Benzer 
şekilde, Avrupalı petrol tüccarları Rus sev-
kiyatlarının Süveyş rotasından ayrıldığını ve 
Akdeniz’de tanker kiralama maliyetlerinin bir 
haftada %25 arttığını söylemişlerdir.30 

Dünya ticaretinde önemi gitgide artan bir 
konu olan boş konteyner gereksinimi, kana-
lın kapanması ile de gündem olmuştur. Öyle 
ki İngiltere nakliye şirketi Metro Shipping’in iş 
geliştirme direktörü Grant Liddell, tıkanmanın 
boş konteynerlere olan ihtiyacı arttırdığını ve 
55.000 ton yükleme kapasiteli konteynerlerin 
boşaltılmasının ve Asya’ya geri dönüşünü ge-
cikmesinin ilerleyen aylarda arz krizlerine ne-
den olacağını belirtmiştir.31

Tüm bunların yanında, krizin kısa bir za-
manda çözülemeyeceğine dair spekülasyon-
ların artmasıyla petrol fiyatlarında ani artışlar 
yaşanmış, geminin tekrar hareket etmesiyle 
kısmi bir düşüş yaşanmıştır. Ancak uzmanlar, 

30 Benoit Faucon, Sarah McFarlane and David Hodari, “Energy Industry Grapples with Fallout from Suez Canal Blockage”, The 
Wall Street Journal, 25 March 2021. 

31 Noelle McElhatton, “Mega ship blocking Suez Canal is finally freed but what damage to ‘just in time’ supply chains?”, The 
Institute of Export and International Trade, 29 March 2021.

32 Joey Chua, “LNG market eyes price hikes, delays on Suez disruption”, Argus, 26 March 2021.

ilerleyen süreçte petrol arzının sekteye uğra-
masından ötürü fiyatta yaşanacak dalgalan-
malara dikkat çekmektedir. Öyle ki kanalda 
bekleyen LNG gemilerinin büyük çoğunluğu 
Avrupa’daki destinasyonlara gidecek Katar 
gemileriydi. Daha önceki dönemde Katar’da 
doldurulan 84 LNG gemisinin 63’ü Asya’ya 
gönderilmiş; bu dönemde Avrupa sevkiyat-
larının yoğun olduğu bir zaman dilimine denk 
gelmiştir. Ortalama 20 gün civarı süren sevki-
yatların yaklaşık olarak bir hafta ertelenmesi 
Avrupa’da LNG sıkıntısına neden olabilecek-
tir.32

 Mevcut durum göz önünde bulundurul-
duğunda Süveyş Kanalı’ndaki trafiğin yaklaşık 
bir hafta tıkanması, önümüzdeki dönemde 
etkisi haftalarca hatta aylarca sürebilecek so-
runların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ka-
nalın faaliyetlerinin aksaması ilerleyen aylarda 
yaşanacak arz sıkıntılarını da beraberinde ge-
tirmiştir. Üstelik gemilerin kanal girişlerinde 
topyekûn bir şekilde yığılması yahut maliyetli 
ve sevkiyat sürecini uzatacak alternatif rotalar 
kullanmaları, ilerleyen dönemlerde pek çok 
kalemde fiyat artışını da beraberinde getire-
cektir. Zira kanaldaki geçiş süresinin uzaması 
ve kapasitesinden ötürü yığılan gemilerin bir 
süre daha bu bölgede bekleyecek olması, 
üstüne üstlük boş konteyner-gemi sıkıntısı 
yaşanmayan bölgelerden yola çıkacak yeni 
gemilerinde bu sayıya eklenmesi kaçınılmaz 
görünmektedir. Bu sebeplerden ötürü, tüke-
tici özelinde bakıldığında sorunun maliyetinin 
tam olarak hesaplanması mümkün görünme-
mektedir. 

19 Benoit Faucon, Sarah McFarlane and David Hodari, “Energy Industry Grapples with Fallout from Suez Canal Blockage”,            
The Wall Street Journal, 25 March 2021.

20 Noelle McElhatton, “Mega ship blocking Suez Canal is finally freed but what damage to ‘just in time’ supply chains?”,                  
The Institute of Export and International Trade, 29 March 2021.

20 Joey Chua, “LNG market eyes price hikes, delays on Suez disruption”, Argus, 26 March 2021.
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Süveyş Kanalı’nda yaşanan sorunun ve arz 

güvenliğinin tekrar gündeme gelmesinin ar-

dından bölge ülkelerinden de alternatif rota 

talepleri art arda gelmiştir. Öncesinde kanala 

paralel yeni bir rotanın inşa edilmesi İsrail ta-

rafından dillendirilmiş, Mısır’ın sert tepkisinin 

ardından İsrailli yetkililer bir nevi geri adım 

atarak deniz yolu yerine alternatif bir kara 

yolu önerisini gündeme getirmeye başlamış-

lardı. Ancak kanaldaki tıkanma sonrası dünya 

basınında olayın sıklıkla ve bir nevi karşı kara 

propagandaya dönüşen şekilde işlenmesi 

sonrası kanala alternatif projeler de yeniden 

gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

ile birlikte Süveyş’i devre dışı bırakacak yeni 

kanal planları yapan İsrail’in projesi daha yük-

sek sesle dillendirilmeye başlandı.

Planlanması 1960’lı yıllara kadar uzanan 

ancak somut olarak 2012 yılında İsrail Başba-

kanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı Kızılde-

niz’deki Elyat Limanı ile Akdeniz’deki Aşdod 

Limanı’nı birbirine bağlayacak kara ve demir 

yolu projesi, Süveyş Kanalı’na alternatif olarak 

lanse edilmekteydi. İsrail için büyük bir eko-
nomik kazanç getireceği düşünülen projenin 
uygulanmasının önündeki en büyük engel Mı-
sır’dı. Ancak Mısır’ın Kızıldeniz üzerinden kendi 
karasularına girişten önceki son sınır olan Ti-
ran ve Sanafir adalarını 2017 yılında Suudi Ara-
bistan’a devretmesiyle bu engel de ortadan 
kalkmış oldu. Adaların devri, Kızıldeniz’den 
gelen gemilerin Mısır sularına girmeden Aka-
be Körfezi üzerinden Akdeniz’e geçebileceği 
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, Mı-
sır’ın özellikle 2013 sonrası dönemde siyasi 
ve ekonomik anlamda zayıflayan karnesi ve 
Etiyopya, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak 
üzere dış politika konularında ciddi problem-
lerle karşı karşıya kalması, Kahire yönetiminin 
söz konusu İsrail-BAE projesi karşısında cay-
dırıcı bir etkisinin olamamasına yol açmakta-
dır. Dolayısıyla Mısır’ın bu problemlerle karşı 
karşıya olduğu bir dönemde İsrail’in Süveyş 
Kanalı’na alternatif karayolu, demiryolu veya 
daha düşük bir ihtimal olan deniz yolu proje-
lerinden bazılarını hızlandırabileceği söylene-
bilir. 

SONUÇ VE 
DEĞERLENDIRME Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan su yolları ve alternatif rotalar.
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Nitekim son dönemde bu 
bağlamda bazı gelişmeler de 
yaşanmıştır. Arap-İsrail normal-
leşmesi sürecinde BAE ve İsrail 
arasında yapılan ikili anlaşmalar 
sırasında İsrail’in Elyat ve Aşdod 
Limanları arasında yeni bir nakliye 
kanalı açılması için görüşmeler 
yapıldığı belirtilmişti. Hatta Ekim 
2020’de İsrail ve BAE’nin Süveyş’i 
by-pass edecek proje için birlikte 
çalışma konusunda anlaştıkları 
ortaya çıkmıştı. İki ülke arasındaki 
normalleşme görüşmeleri sonu-
cunda ortaya çıkan ilk ortaklık, 
Dubai hükûmetine ait DPWorld 
ile İsrail’in Doverpower şirketleri 
arasında İsrail limanlarını ve ser-
best bölgeleri geliştirmek için 
yapılan anlaşmaydı. Anlaşmanın 
içeriğine bakıldığında serbest 
bölgelerin ve limanların gelişti-
rilmesinin ardında yatan asıl ne-
denin Süveyş Kanalı’na alternatif 
projelerin altyapısını hazırlamak 
olduğu görülmektedir. Mısır’ı kay-
betmemek için alternatif kanal 
projesini askıya aldığını açıklayan 
İsrail, normalleşme anlaşmaları 
sayesinde Elyat ve Aşdod Liman-
ları arasındaki mevcut demir yolu 
hattını karadan mal taşımak için 
genişletme imkânına kavuşmuş 
durumdadır. 

Tahmin edileceği üzere Mısır, 
bu anlaşmayı kendine tehdit ola-
rak algılamış ve tepki göstermiş-
tir. Özellikle Doğu Akdeniz’de Mı-
sır’ı kaybetmek istemeyen İsrail, 
denizden yeni bir kanal oluştu-

33 “İran’ın Moskova Büyükelçisi: Süveyş Kanalı’na alternatif olarak ‘Kuzey-Güney Ulaştırma 
Koridoru’ etkinleştirilmeli”, Şarkul Avsat, 28 Mart 2021.

rulmasından ziyade, Aşdod ve El-
yat arasındaki mevcut demiryolu 
hattının karadan mal taşımak için 
genişletileceği mesajını vermişti. 
Yukarıda bahsi geçen gelişme-
ler neticesinde Mısır’ın tavrı Doğu 
Akdeniz’de Türkiye kartını oyna-
mak olmuştu. Öyle ki Yunanistan 
ile yaptığı anlaşmada Türkiye’nin 
ilan ettiği MEB’e uygun davran-
masının İsrail’e karşı bir politik 
hamle olduğu dile getirilmişti.

Bunun yanında, İran ve Türki-
ye’den alternatif güzergâh seçe-
nekleri de gündeme gelmiştir. Bi-
lindiği gibi İran hâlihazırda bölge 
ticaretindeki önemini arttırmak 
amacıyla Hint Okyanusu ile Basra 
Körfezi’ni Hazar Denizi’ne bağla-
yıp İran’dan geçerek ardından St.
Petersburg’a ulaşan Kuzey-Gü-
ney Ulaştırma Koridoru özelinde 
yoğun çaba sarf etmektedir. Bu 
bağlamda güncel duruma dair 
bir demeç veren İran’ın Mosko-
va Büyükelçisi Kazım Celali, Sü-
veyş Kanalı’na alternatif olarak 
Kuzey-Güney Ulaştırma Korido-
ru’nun etkinleştirilmesi çağrısın-
da bulunmuş, koridorun Süveyş 
Kanalı’na kıyasla sevkiyat süresi-
ni 20 gün maliyetleri de yaklaşık 
%30 civarında azaltacağını belirt-
miştir.33 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’nun konuya dair yaptığı 
doğu-batı ekseninde alternatif 
olabilecek en uygun rotanın Tür-
kiye’den başlayıp Kafkaslar böl-

Bununla birlikte, 
Mısır’ın özellikle 

2013 sonrası 
dönemde siyasi 

ve ekonomik 
anlamda 

zayıflayan 
karnesi ve 
Etiyopya, 
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yol açmaktadır.
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gesine oradan da Hazar Denizi üzerinden Orta 
Asya ve Çin’e kadar uzanan Hazar geçişli Orta 
Koridor olduğu açıklaması da önemliydi. Kara-
ismailoğlu’na göre Orta Koridor, mevcut sev-
kiyat süresini Süveyş Kanalı’na kıyasla 15 gün 
kısaltmaktadır. Her ne kadar mevcut seçenek-
ler gündeme getirilse de alternatif projelerin 
tamamlanmamış olması Süveyş Kanalı’nın bir 

süre daha önemini koruyacağını ve bugün ol-
duğu gibi orta vadede dünya ticaretini ve eko-
nomisini doğrudan etkileyeceğini göstermek-
tedir. Ancak yine de alternatiflerin varlığının 
hatırlatılması, Süveyş Kanalı’ndaki riskler göz 
önünde bulundurulduğunda uzun vadede bu 
sorunların çözümüne dair seçenekleri arttır-
ması açısından büyük önem taşımaktadır.
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