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SUNUŞ

Çin Halk Cumhuriyeti, dünya siyasetindeki ağırlığı, ticaret hacmi,
büyük üretim ve ekonomik gücü ile olduğu kadar, Türk tarih ve kültürünün
en eski yadigârlarını ve benzersiz kaynaklarının mühim bir kısmını
barındırması dolayısıyla da Türkiye için önemli bir ülke konumundadır.
Bilindiği üzere, Çin İmparatorluk yıllıkları, Hunlar, Göktürkler ya da
Uygurlar gibi kadim Türk toplulukları tarafından kurulan imparatorlukların
geçmişleri, Türk halklarının kültürleri, yaşam şartları, inançları ve Çin
halklarıyla ilişkileri gibi pek çok açıdan kıymetli kayıtlar içerdiği kadar Çin
coğrafyasında sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan maddi kültür
verileri de sözkonusu dönemleri bir bütün olarak anlamamıza önemli katkılar
sağlamaktadır.
Son yıllarda Çin ile ticaretin artması, büyük kazanç imkânlarının
varlığı, pek çok Türk firmasının yönünü Çin’e çevirmiş, Çince ise büyük
talep gören bir yabancı dil konumuna gelmiştir. Ticaretin, gidiş gelişlerin,
turist hareketliliğinin artması karşılıklı olarak bilinirliği artırmışsa da
maalesef, Türk akademisinde ya da iş dünyasında Doğu Asya’nın geneli için
de geçerli olduğu üzere, yeterli bilgi birikimi oluşmamıştır. Kişisel tecrübe
ve bilgi birikimlerinin, ortak bir merkezde toplanamamış olması, bilgi
ihtiyacı doğduğunda sivil-bürokratik kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını
giderememekte, bu husus da şüphesiz ilişkileri olumsuz yönde
etkilemektedir.
Küresel ve bölgesel siyasi sorunların değişkenliği, ikili ilişkilerde sorun
olmasa bile bağlı olunan ittifak paydaşlarının talep, uygulama ve
stratejilerinin çatışması sonucunda, Türk-Çin ilişkileri de henüz oturmuş,
dengeli bir seyir izleyememektedir. Özellikle son yıllarda, üç kıtaya yayılmış
Türk ailesinin, Türkistan coğrafyasının doğusundaki kolu olan ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurların yaşadıkları
sorunlar, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin daha da
gelişmesinin önüne geçmektedir. Bu sorunun, Çin Halk Cumhuriyeti
Anayasası ve Özerk Bölge Yasalarında daha önce tanımlanmış ve kabul
edilmiş olmakla beraber; günümüzde askıya alınmış gibi görünen haklarının
ivedilikle Uygurlara iade edilmesi ile çözülebileceğini söylemek
mümkündür. Son tahlilde, sorunların çözümünde, siyasi, kültürel, ekonomik

ilişkilerin gelişmesinde, bilgi birikimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu
bağlamda, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (APAM) olarak, en öncelikli hedefimiz, özellikle Doğu
Asya coğrafyası, halkları ve ülkeleri hakkında daha çok bilgi üreterek, daha
çok akademik ya da popüler yayın yapmaktır. Sunumunu yaptığımız, APAM
ÇİN ÇALIŞMALARI-I: Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler
kitabı, bu hedef doğrultusunda hazırlanmış ve Türkiye’deki bilgi birikimine
katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm
yazarlar başta olmak üzere, Ankara Üniversitesi basımevi çalışanlarına,
APAM’dan Sayın Aysun HARPER’a, APAM Müdür Yardımcısı ve II.
Editör Doç. Dr. Gürhan KİRİLEN’e ve son olarak ilgi, destek ve katkıları
için Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
Ankara Üniversitesi
Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(APAM) Müdürü
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN SİYASAL SİSTEMİ:
SÜREKLİLİĞİ KORUYARAK DEĞİŞMEK
Seriye SEZEN
GİRİŞ
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 1970’lerin sonunda sosyo-ekonomik
düzeninde yön değişikliğine girdiğinde, liberal demokrasilerin beklentisi,
ekonomik liberalizme kaçınılmaz olarak siyasal liberalizmin eşlik edeceği ve
Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) eninde sonunda çözüleceği yolunda idi.
Ancak aradan geçen kırk yılda bu beklentiler gerçekleşmedi. Ekonomik
liberalizm göreli olarak derinleştirilmekle birlikte, bu süreci yöneten
ÇKP’nin iktidar tekelinin yanı sıra 1949’da Halk Cumhuriyetinin kuruluş
aşamasındaki siyasi düzen de (diğer siyasal kurumlar) korundu. ÇHC’nin
son kırk yıldaki büyük dönüşümü, hem ülkenin komünist parti eliyle
kontrollü bir kapitalizme yönelmesi hem de bu köklü sosyo-ekonomik
değişime rağmen mevcut siyasal yapının sürekliliği bağlamında kendine
özgüdür.
Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren ÇHC’nin görünürlüğü
giderek artmakla birlikte, bu görünürlük daha çok ülkenin artan ekonomikticari gücü, uluslararası ve bu arada Türkiye ile ilişkileri kapsamındadır.
Akademik çalışmalar da ağırlıkla bu alanlar üzerinde yoğunlaşmıştır.
ÇHC’nin yönetsel ve siyasal düzeni, ülkeyi 70 yıldır yöneten, dünyanın en
büyük partisi ÇKP hakkında çalışmalar sınırlıdır.
ÇHC siyasal sistemini inceleyen bu çalışmada, ülkenin resmi siyasal
rejim tanımı çerçevesinde bu rejimin ÇKP dışındaki bileşenlerinin tarihsel
kökenleri, geçirdiği değişim ve günümüzdeki işlevleri analiz edilecektir.
Siyasal sistemin omurgasını kuşkusuz, iktidar tekelini kullanan ÇKP
oluşturmaktadır. Ancak çalışma, literatürde görece daha az incelenen Çin
Halk Siyasi Danışma Konferansı ve diğer siyasal partilerle



Kapadokya Üniversitesi’nce, Ürgüp’te 14 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen, Çin
Çalışmaları ve Araştırmaları Konferansı’nda sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir.
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

sınırlandırılmıştır. Ayrı bir inceleme konusu olarak ÇKP doğrudan değil,
ÇHC tarihi ve siyasal sistem bağlamında kapsanmaktadır.
İki bölümde yapılandırılacak çalışmada, önce, ÇHC’de siyasal sistemin
temel özellikleri ve kuruluş sürecinde bu sistemin dayandığı “birleşik cephe
ittifakı”nı yaratan tarihsel koşullar betimlenecektir. İkinci bölümde “çok
partili işbirliği ve siyasi danışma mekanizması”nın kurumları ile bu
kurumların işlevleri ve siyasal yaşama katılma mekanizmaları analiz
edilecektir.
1. SİYASAL SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), günümüzde sosyalist cumhuriyet olarak
varlığını sürdüren ve komünist parti tarafından yönetilen sayılı ülkelerden
biridir.1 1921’de kurulan, 89 yaşındaki Çin Komünist Partisi (ÇKP)
1949’dan bugüne iktidar tekelini elinde bulundurmaktadır. Devlet iktidarının
70 yıldır ÇKP elinde olması, ÇHC’de siyasal sistemin tek parti rejimine
dayandığı değerlendirmelerine yol açmaktadır. Oysa ÇHC’de ÇKP’nin
dışında sekiz siyasal parti daha faaliyettedir. Bu çok partili sistemi liberal
çok partili sistemden ayıran, ÇKP iktidarının tekliği ve değişmezliği, bir
başka ifadeyle diğer partilerin siyasal iktidar yarışına girememeleridir.
Nitekim ÇHC yöneticileri ve akademisyenler “tek parti rejimi” etiketine
karşı çıkarak ülkedeki siyasi sistemi, “tek iktidar partisi” (one ruling party)
sistemi olarak adlandırmaktadırlar.
Anayasa ÇHC’yi, “çalışan sınıfın önderlik ettiği, işçi ve köylülerin
ittifakına dayanan halkın demokratik diktatörlüğü altında sosyalist bir
devlet” olarak tanımlar.2 Anayasanın gövde metninde siyasal sisteme ve
ÇKP’nin rolüne ilişkin bir düzenleme yoktur. Bununla birlikte Önsözde
ÇHC’nin kuruluşunda ve günümüzde ÇKP’nin öncü rolü vurgulandığı gibi,3
ÇKP dışındaki siyasal aktörlerin tarihsel ve güncel işlevine ilişkin aşağıdaki
düzenleme yer alır:
“Sosyalizmin inşasında işçilere, köylülere, entelektüellere dayanmak ve
ittifak edilebilecek bütün güçlerle ittifak etmek zorunludur. Uzun yıllara
1
2
3

2

Diğer ülkeler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti ve Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’dir.
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372962.htm
“1940’da, Çin Komünist Partisiyle birlikte onun daimi (ultimately) lideri Başkan Mao
Zedong’un önderliğinde, Çin halkının bütün milletleri emperyalizm, feodalizm ve
bürokratik kapitalizmin egemenliğini alaşağı etti, Yeni Demokratik Devrimde büyük bir
zafer kazandı ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurdu.”

yayılan devrim ve inşa sürecinde Çin Komünist Partisi’nin önderliğinde,
demokratik partilerden, halk örgütlerinden oluşan ve tüm sosyalist çalışan
halkı, sosyalizmi inşa edenlerin tümünü, sosyalizmi destekleyen bütün
yurtseverleri, anavatanın yeniden birleştirilmesini savunan bütün
yurtseverleri kucaklayan geniş bir yurtsever birleşik cephe oluşturulmuştur.
Bu birleşik cephenin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine devam
edilecektir. Önemli bir tarihsel rol oynamış birleşik cephenin geniş tabanlı
temsili organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı, ülkenin siyasal ve
toplumsal yaşamında, diğer ülkelerle dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde
ve ülkenin sosyalist modernizasyonu ile yeniden birleşimi ve bütünlüğü
mücadelesinde daha önemli bir rol oynayacaktır. Çin Komünist Partisi
önderliğinde çok partili işbirliği ve siyasal danışma sistemi, uzun bir süre
devam edecek ve gelişecektir. “
Resmi açıklamalarda ve belgelerde Çin’in siyasal düzeni, Anayasada da
belirtildiği gibi “Çin Komünist Partisinin önderliğinde çok partili işbirliği ve
siyasi danışma” olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemin temel direği ve lideri
ÇKP’dir. Çok partili işbirliğinin kurumları, ÇKP dışındaki sekiz siyasal parti
ve siyasi danışma işlevinin gerçekleştiği platform olarak Çin Halk Siyasi
Danışma Konferansıdır. O halde ÇHC siyasal sisteminin; ÇKP, diğer siyasal
partiler ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (bundan sonra Danışma
Konferansı) olmak üzere üç sütundan oluştuğu söylenebilir. Bu üçlü sistem,
ÇHC’yi kuran ulusal mücadelenin ürünü ve bu mücadeledeki güçler
dengesinin bir yansımasıdır.
Siyasal sisteme, devlet iktidarının kullanımına yön veren ilke, ÇKP
liderliğinin, partinin iktidar tekelinin sistemin diğer aktörlerince
kabullenilmesi ve bu liderliğin tartışma dışı olmasıdır. Bu, devrim öncesinin
koşullarında gerçekleşen bir kabuldür ve ÇHC kurulduktan sonra da
değişmemiştir.
Siyasal partiler ve Danışma Konferansı, ÇKP ile işbirliği halindedir. Bu
işbirliği, siyasi partiler bağlamında devlet işlerinin müzakerelerine ve
yönetimine katılmak; temel siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel
politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında danışma işlevi sağlamaktır.
Siyasi partiler ile diğer toplumsal kesimlerin temsilcileri için danışma ve
denetim işlevini görecekleri yer Danışma Konferansıdır.
Üç ayaklı bu siyasal düzenin bir diğer özelliği 1949’dan bu yana devam
etmesidir. Bir başka ifadeyle, devrim öncesi ÇKP liderliğinde kurulan
ittifakın en azından örgütsel süreklilik düzeyinde sürdürülmesi ve devrim
sonrasında bu örgütlerin, Kültür Devrimi dönemi gibi, olağanüstü dönemler
dışında devre dışı bırakılmamasıdır.
3

2.
KURULUŞ
ŞEKİLLENMESİ:

SÜRECİNDE

SİYASAL

SİSTEMİN

Demokratik Birleşik Cephe
1911 Devrimi’nden 1949’da ÇHC’nin kuruluşuna kadar geçen yaklaşık
40 yılda Çin büyük mücadelelere sahne olmuştur. Bu süreç;
- 1924-1927 yılları arasında, Guomindang’la (Çin Milliyetçi Partisi) birlikte
ülkenin farklı bölgelerinde egemen olan savaş ağalarına4 karşı verilen
mücadele,
-

1927’den sonra Guomindang iktidarıyla girişilen mücadele,

-

1937-1945 arası Guomindang’la ittifak halinde Japonya ve diğer
emperyalist güçlere karşı ortak mücadele,

-

1945 sonrasında ise Guomindang’la yeniden başlayan mücadeledeki
galibiyetin ardından 1949’da yeni devletin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin
kuruluşu olmak üzere dört tarihsel aşamadan oluşmaktadır.

1921’de kurulmuş genç ve küçük bir parti olarak Guomindang’a oranla
hayli zayıf ve deneyimsiz halde bu sürece dâhil olan ÇKP, savaş pratiği
içinde hem savaşma ve politika yürütme kapasitesini hem de toplumsal
desteğini artırarak giderek güçlenmiştir. 1921-1945 arası üye sayısı 53’ten
1,2 milyona yükselirken; 1948’de ÇKP’nin yönetimindeki kurtarılmış
bölgeler ülke toprağının %24,5’ini, toplam nüfusun %35’ini
oluşturmaktaydı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ise yaklaşık 3 milyonluk bir
güce ulaşmıştı (Anonim 2012: 235, 284).
ÇKP, önce emperyalist güçlere, ardından Guomindang’a karşı verilen
mücadelede, partinin tabanını oluşturan işçi ve köylülerin yanı sıra,
yurtseverlerin, entelektüellerin ve sermaye kesimlerinin de desteğini
alabilmiş, ulusal mücadelenin öncüsü olarak onlara liderliğini kabul
ettirebilmiştir. Dolayısıyla, üç ayaklı bu siyasal sistem, o dönem, “Yeni
Demokratik Devrim”i gerçekleştirecek, ÇKP’nin liderliğinde oluşturulan
birleşik cephedir.5 Emperyalistlere ve savaş ağalarına karşı devrimci
4

5

4

Kelime anlamı “silahlı, erk sahibi” kişi olan savaş ağası (軍閥 jūnfá), Çin’de 1916-1927
yılları arasında, ülkenin çeşitli bölgelerini kontrolünde bulunduran, silahlı bir gruba
hükmeden ve merkezi hükümete bağlı olmayan yerel sivil ya da askeri lideri
nitelemektedir.
Mao Zedong tarafından kaleme alınan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 1947 tarihli
manifestosunda; “ordumuzun politikaları, Çin halkının acil taleplerini temsil eder”
ifadelerine yer verilerek, bu bağlamda, izlenecek ilk politikada birleşik cephenin bileşimi
de verilmektedir: “İşçileri, köylüleri, askerleri, entelektüelleri ve işadamlarını, ezilen bütün
sınıfları, tüm halk örgütlerini, demokratik partileri, azınlık milliyetleri, yurtdışındaki

mücadele için “demokratik bir birleşik cephe” yaratma düşüncesinin
tohumları, 1922’de yapılan ÇKP İkinci Ulusal Kongresinde atılmıştır.
Kongrede ülkenin toplumsal sınıfları analiz edilerek köylüler, işçiler ve
küçük burjuvazinin büyük bir bölümü, devrimci harekete katılacak kesimler
olarak belirlenmiştir (Anonim 2012: 62).
Çin devriminin öncü toplumsal sınıfının köylüler olduğu literatürde
genel kabul gören bir yaklaşımdır. Hatta 1978 sonrası büyük dönüşümün de
yine kırlardan başladığı öne sürülerek, Çin’in sürükleyici gücünün köylüler
olduğu görüşü pekiştirilmektedir. ÇKP’nin Guomindang’a karşı sürdürdüğü
mücadelede kırlara özel önem verdiği ve Mao’nun köylülerin desteğini
almaksızın devrimin başarısız olacağını belirttiği doğrudur; ama Mao aynı
zamanda işçilerin, aydınların, ulusal burjuvazinin desteği olmaksızın da
devrimin başarısız olacağı düşüncesindedir.
Devrim öncesinde ÇKP’nin izlediği strateji, mevcut sistemde en çok
ezilen tüm sınıfların desteğini kazanarak, birleşik bir cephe yaratmaktır. İlk
hedef, ÇKP’nin öncülüğünde oluşacak ulusal birleşik cephe ile emperyalizmi
ve feodalizmi yok etmek ve “yeni demokratik bir cumhuriyet” kurmaktır.
“Yeni demokrasi” olarak da adlandırılan bu aşamada sosyalizmi kurmanın
zamanı değildir; bu bir geçiş sürecidir.6 Yeni demokratik cumhuriyet, farklı
devrimci sınıfların ortak diktatörlüğüne dayalı bir cumhuriyet olacaktır.
Mao, iktidar gücünün sınıfsal karakterine göre devlet sistemlerini; a)
burjuva diktatörlüğü altında cumhuriyetler (kapitalist ülkeler); b) proletarya
diktatörlüğü altında cumhuriyetler (SSCB); c) çeşitli devrimci sınıfların
ortak diktatörlüğüne dayalı cumhuriyetler olarak sınıflandırdıktan sonra, Çin
için en uygun sistemin üçüncü seçenek olduğunu vurgular. Gerekçesi,
sosyalist cumhuriyetin, Çin gibi belirli bir süre sömürge ve yarı sömürge
konumundaki ülkeler için uygun olmadığıdır. Ancak farklı devrimci
sınıfların ortak diktatörlüğüne dayanan üçüncü sistem belli bir tarihsel
döneme uygundur ve bu yüzden de geçicidir (Mao 1940).
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Çinlileri ve diğer yurtseverleri birleştir; ulusal birleşik bir cephe kur; diktatör Chiang Kaishek yönetimini devir ve demokratik bir koalisyon hükümeti kur.” (Mao 1947).
“Kuşkusuz mevcut devrim, ileride ikinci adım olan sosyalizme evrilecek ilk adımdır. Çin
ancak sosyalist döneme girdiğinde gerçek mutluluğa erişecektir. Fakat bugün henüz
sosyalizm zamanı değildir. Çin’de devrimin mevcut görevi emperyalizme ve feodalizme
karşı savaşmaktır; bu görev başarılıncaya kadar sosyalizm konu dışıdır. Çin devrimi bu iki
adımı, önce yeni demokrasi, ardından sosyalizm, atmaktan kaçınamaz.” (Mao 1940).

5

2.1. Birleşik Cephenin Bileşenleri
Ulusal birleşik cepheyi oluşturan kesimler köylüler, işçiler,
entelektüeller, ulusal burjuvazi ve tüm demokratik kesimlerdir. Ortak
noktaları yurtsever ve antiemperyalist olmalarıdır. Mao, yeni demokratik
devrimin
bu
kesimlerin
desteğini
almaksızın
yapılabileceğine
inanmamaktadır.
Köylü ve işçilerin nüfusun yaklaşık %90’ını oluşturduğu 1940’ların
Çin’inde toprağın %70-80’i, hanelerin %8’inin elinde toplanmıştır (Mao
1947a). Dolayısıyla köylülerle kurulan yakın ilişki ve özellikle ÇKP’nin
kontrolündeki kurtarılmış bölgelerde yürütülen toprak reformu, ÇKP’ye
köylü desteğinin sağlanmasında önemli bir etmendir.
Toprak konusunda ÇKP, 1940’lı yıllarda bir dizi politikayı uygulamaya
koymuştur. Önce toprak kiraları ile faizlerini düşürmeyi hedeflemiştir.
Mayıs 1946’da ise, büyük toprak sahiplerinin topraklarının köylülere
dağıtılması politikasına geçmiştir. Bunun sonucunda Mayıs 1946-Haziran
1947 tarihleri arasında kurtarılmış bölgelerin üçte ikisinde toprak sorunu
esas olarak çözülmüştür. Bu uygulama, 600.000 köylünün Halkın Kurtuluş
Ordusu (HKO) saflarına katılmasıyla ve 60 milyonun ise cephe hatlarında
HKO’yu aktif olarak desteklemesiyle sonuçlanmıştır. Reformun ilerletilmesi
amacıyla, Temmuz-Eylül 1947’de yapılan Ulusal Toprak Konferansında,
toprağın işleyenlere dağıtılmasını düzenleyen Çin Toprak Yasası kabul
edilmiştir. Bu girişimler sonucunda feodal toprak rejiminden kurtulan insan
sayısı 1948’de 100 milyona ulaşmıştır. ÇKP, “topraklarınızı kurtarmak için
orduya katılın” çağrısı ile köylü kitlelerinin HKO’ya katılımını sürdürmüştür
(Anonim 2012: 271-272).
Ulusal birleşik cepheyi oluşturan bir diğer kesim ulusal burjuvazidir.
Mao, burjuvazi sınıfını “büyük komprador burjuvazi” ve “ulusal burjuvazi”
olarak ikiye ayırmaktaydı. Komprador burjuvazi, doğrudan emperyalist
ülkelerin sermayedarlarına hizmet eden, onlar tarafından desteklenen sınıftır;
bu nedenle ittifak dışıdır. Orta boy burjuvazi niteliğindeki Çin ulusal
burjuvazisi ise hiçbir zaman siyasal güce sahip olmamakla birlikte, büyük
toprak ağaları sınıfı ve iktidardaki büyük burjuvazinin gerici politikalarıyla
sınırlandırılmış bir kesimdir (Mao 1939). Dolayısıyla, kırsal ve kentsel
küçük burjuvazi de ortak mücadele için ittifak edilmesi gereken bir kesimdir.
Diğer yandan, zayıf sanayinin dönem boyunca gerilediği Çin’de yeni
devletin sanayisinin gelişiminde ve refahın artırılmasında ulusal burjuvaziyle
ittifak yaşamsaldır. Nitekim ÇHC kurulmadan hemen önce Mao, ulusal
burjuvazinin o aşamada büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “şu anki
politikamız kapitalizmi yok etmek değil, onu düzenlemektir” ifadesiyle bu
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politikayı netleştirmiştir. Ancak ulusal burjuvazinin devrime liderlik
yapması ya da devlet iktidarında başrol oynaması söz konusu değildir (Mao
1949).
Birleşik cephenin dayandığı kesimlerden biri de entelektüellerdir.
Üniversite öğrencileri ve entelektüellerin öncülüğünde gerçekleşen 4 Mayıs
1919 hareketi, yakın Çin tarihinde ülkenin emperyal güçlere karşı
mücadelesinde ve bağımsızlığını elde etmesinde tarihsel bir öneme sahiptir.
4 Mayıs hareketi, “Paris Barış Konferansı’nda Çin’in egemenliğini ortadan
kaldırmak isteyen emperyalist güçleri ve dönemin Çin hükümetinin
teslimiyetçi politikalarını protesto etmek amacıyla” (Anonim 2012: 37)
ortaya çıkan ve üniversite öğrencilerince başlatılan bir harekettir. Komünist,
devrimci küçük burjuva ve burjuva entelektüellerinin katıldığı ilk
gösterilerin ardından Haziranda devam eden gösterilere, işçiler ve
işadamlarının katılımıyla bu hareket ulusal bir tepkiye dönüşmüştür. Bu
nedenle, 4 Mayıs hareketini, demokratik devrimci bir ulusal ittifakın ilk
kıvılcımı olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.7 Bu hareketin anısına,
ÇHC’nin kuruluşundan itibaren 4 Mayıs Ulusal Gençlik Bayramı olarak
kutlanmaktadır.
2.2. Guomindang Yönetiminde İlk Siyasi Danışma Konferansı
Demokratik birleşik cephenin kurumsallaşmış halini temsil eden Çin
Halk Siyasi Danışma Konferansı, iç savaşın ardından 1949’da toplanmış
olmakla birlikte, çeşitli toplumsal kesimlerin temsilcilerini bir araya getiren
siyasi danışma konferansı oluşturma önerisi, Japon işgalinin ardından ÇKP
tarafından gündeme getirilmiştir.
Guomindang ile ÇKP arasında 10 Ekim 1945’te başlayan
müzakerelerde iki taraf da, “tüm siyasal partilerin temsilcilerinin ve ülkenin
önde gelen aydınlarının katılacağı ve barış ile yeni ulusal inşa sorunlarının
tartışılacağı bir siyasi danışma konferansının toplanmasını kabul etmiş”tir.
İlk Siyasi Danışma Konferansı Ocak 1946’da toplanmıştır. ÇKP’nin Zhou
Enlai başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu konferansa; “aralarında
Kuomingtang, ÇKP, Demokratik Birlik, Gençlik Partisi ve partili olmayan
önde gelen şahsiyetlerin bulunduğu 38 delege” katılmıştır. 22 gün süren bu
konferansta; “hükümetin örgütlenmesi, ulusal meclisin toplanması, barış
programı ve ulusal yeniden inşa, askeri konular ile anayasa taslağının
hazırlanması”na ilişkin beş anlaşma imzalanmıştır (Anonim 2012: 252-253).
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Mao, 4 Mayıs 1919 hareketinden sonra, burjuva demokratik devriminin siyasi liderliğinin,
devrim sürecinde yer almaya devam etmesine rağmen ulusal burjuvaziden (burjuvazinin
entelektüellerinden), proletaryaya geçtiğini öne sürer (Mao1940).
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Ancak, Ekim 1946’da, Guomindang önce Siyasi Danışma
Konferansının, “Ulusal Meclis’in yalnızca tek parti olarak Guomindang
tarafından değil, bütün partilerden oluşacak bir koalisyon hükümeti aracılığı
ile yeniden oluşturulmasını” öngören, Ulusal Meclis ile ilgili kabul ettiği
antlaşmayı iptal etmiş, ardından da Ulusal Meclisin kendi egemenliğinde
toplanacağını ilan etmiştir (Anonim 2012: 262). Her ne kadar Guomindang,
Siyasi Danışma Konferansına katılan bütün örgütlerden Ulusal Meclis’e
gönderecekleri temsilcilerin listesini istemekle birlikte ÇKP ve Demokratik
Birlik protesto ederek temsilci göndermemişlerdir. Guomindang’ın
egemenliğindeki Ulusal Meclis, 1946 Kasım ayında Nanjing’de toplanmıştır.
Guomindang üyelerinin dışında Gençlik Partisi ve Demokratik Sosyalist
Parti gibi partilerden temsilcilerin de katıldığı bu Meclis, Çin Cumhuriyeti
Anayasası’nı kabul etmiştir (Anonim 2012: 262). Ancak bu anayasa hiçbir
zaman tümüyle uygulanmamıştır. Çok geçmeden Guomindang
kontrolündeki Ulusal Meclis, 1948’de, devlet başkanının olağanüstü
yetkilerini artıran ve “Komünist Ayaklanmayı Sonlandırmak İçin Ulusal
Seferberlik Dönemi Geçici Hükümleri” olarak bilinen anayasa değişikliğine
gitmiştir. Bu değişikliği, Aralık 1948’de hükümetin sıkıyönetim ilanı
izlemiştir (Chen 2017: 14).
2.3. ÇKP Liderliğinde Yeni Siyasi Danışma Konferansının
Toplanması ve ÇHC’nin Kuruluşu
İç savaşın komünist güçlerin galibiyetiyle sona ermesiyle birlikte,
Haziran 1949’da, Pekin’de yeni bir Siyasi Danışma Konferansı kurulması
hazırlıklarına başlanmıştır. Konferans, Yeni Siyasi Danışma Konferansı
adıyla, Pekin’de, 21-30 Eylül 1949 tarihleri arasında toplanmıştır.
Konferans, tüm demokratik parti ve grupların, halk örgütlerinin, Halk
Kurtuluş Ordusunun, bütün bölgelerin, milletlerin, yurtdışında yaşayan
Çinlilerin, ülke çapındaki diğer yurtsever ve demokratik unsurların
temsilcilerden oluşmaktaydı (Anonim 1950: 41). Yeni Siyasi Danışma
Konferansı, “işçilerle köylülerin ittifakı temelinde Komünist Parti tarafından
öncülük edilen birleşik demokratik halk cephesinin bir organı”dır (Anonim
2012: 296).
Konferansa katılan 662 delegenin 510’u, sayıları 45’i bulan siyasi parti
ve diğer grupların temsilcisidir. Bunlardan; 206’sı 16 halk örgütünü temsil
eden delegelerdir. Tüm Çin İşçi Sendikaları Federasyonu, Tüm Çin
Demokratik Kadın Federasyonu, öğrenciler, yurtdışında yaşayan Çinliler,
sanayi, ticaret kesimleri, kültürel ve dini gruplar, bu kümede temsil edilen
kesimlerdir (Thomas 1951: 50).
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510 delegenin 142’si 14 siyasi örgütü temsil eden delegelerdir (her
biri 16’şar delege ile temsil edilen ÇKP, Demokratik Birlik ve Guomindang
Devrimci Komitesi dâhil). 102’si coğrafi bölgeleri temsil eden delegeler;
60’ı ise Halk Kurtuluş Ordusu temsilcisidir. Geriye kalan 152 kişiyi, yedek
üyeler ile aralarında Guomindang’ın bazı eski siyasi ve askeri liderlerinin de
bulunduğu özel davetliler oluşturmaktadır (Thomas 1951: 50).
Temsil edilen kesim

Delege

Açıklama

Halk örgütleri (16 örgüt)

206

İşçi Sendikaları Kon., Demokratik Kadın
Fed. vb.

Siyasi partiler (14 parti)

142

ÇKP, Demokratik Birlik ve Guomindang
Devrimci Komitesi vd.

Coğrafi bölgeler

102

Halk Kurtuluş Ordusu

60

Yedek üyeler ile Guomindang’ın
eski siyasi ve askeri liderleri

152

Toplam

662

Çizelge 1. Siyasi Danışma Konferansı Delege Dağılımı (1949)

Konferans, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Kurucu Yasası’nı,
Merkezi Halk Hükümeti Kurucu Yasası’nı ve Danışma Konferansının Ortak
Programı’nı kabul etmiştir.8 Danışma Konferansının Kurucu Yasası’na göre,
Konferans Genel Kurulu üç yılda bir toplanacaktır. Genel Kurul’un seçtiği
Ulusal Komitesi, Genel Kurul’un toplanmadığı zamanlarda işlev görecektir.
Altı ayda bir toplanacak Ulusal Komite’nin, toplanmadığı zamanlarda
işlevini, kendi arasından seçtiği üyelerden oluşan Daimi Komite
yürütecektir.
Danışma Konferansı Ortak Programı, 1954’te ilk anayasa yürürlüğe
girinceye kadar geçici anayasa işlevini görmüştür. Ortak Programda, Çin
Halk Cumhuriyeti “Yeni Demokratik veya Demokratik Halk Devleti” olarak
tanımlanmaktadır. Demokratik Halk Devleti, “Çin’deki bütün milletleri ve
demokratik sınıfları birleştiren; işçi ve köylü ittifakına dayanan, işçi sınıfı
önderliğindeki halkın demokratik diktatörlüğünü uygular”. Ortak Programda
bugünkü ulusal ve yerel halk kongreleri sistemi de kurulmaktadır. Yeni
devlette, devlet iktidarı halka aittir. Her düzeydeki halk kongreleri ve halk
hükümetleri halkın devlet iktidarını uygulayacakları organlardır (Anonim
1950: 2).
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Konferansta, Yeni Siyasi Danışma Konferansı adı, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı
olarak değiştirilmiştir.
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Ortak Programda işçi sınıfını, köylüleri, devrimci silahlı kuvvetler
üyelerini, entelektüelleri, küçük ve ulusal burjuvaziyi, ulusal azınlıkları,
yurtdışında yaşayan Çinlileri temsil edenler ile diğer yurtsever unsurlardan
oluştuğu vurgulanan Danışma Konferansı, halkın demokratik birleşik
cephesinin örgütlenmiş hali olarak tanımlanmaktadır. Danışma Konferansı
Genel Kurulu, seçimlerin ardından Ulusal Halk Kongresi (UHK) toplantısı
yapılıncaya kadar Kongre’nin görev ve yetkilerini kullanacaktır. UHK’nın
etkin hale gelmesinden sonra Danışma Konferansı, gerek UHK’ya gerekse
Merkezi Halk Hükümetine ulusal inşa çalışmaları ve diğer konularla ilgili
öneri sunabilecektir (Anonim 1950: 6). Ancak Danışma Konferansı Genel
Kurulu 1954 yılına kadar bir daha toplanmamış ve ülke fiilen, Mao’nun
başkanı olduğu Merkezi Halk Hükümeti Meclisi’nce yönetilmiştir (Xu ve
Yang 2015: 76).
Danışma Konferansı’nın kabul ettiği Merkezi Halk Hükümeti Kurucu
Yasası, Merkezi Halk Hükümeti Meclisi ve Hükümet Yönetim Konseyi
olmak üzere iki organ kurmaktadır. Uluslararası ilişkilerde ülkeyi temsil
edecek Merkezi Halk Hükümeti Meclisi (Hükümet Meclisi) yasama organı
gibi işlev görecektir. Bir tür geçici parlamento olan Hükümet Meclisi,
Danışma Konferansı’nca seçilen başkan, altı başkan yardımcısı ve 56 üyeden
oluşmaktadır. Hükümet Meclisi, kendi üyeleri arasından bir kişiyi de genel
sekreter olarak atamaktadır.
Üyeleri Hükümet Meclisi’nce atanan Hükümet Yönetim Konseyi ise
yürütme işlevini görecektir. Yönetim Konseyi başbakan, başbakan
yardımcıları, genel sekreter ve diğer üyelerden (bakanlardan) oluşmaktadır.
Konsey, Merkezi Halk Hükümeti Meclisi’ne karşı sorumludur. Hükümet
Yönetim Konseyi, anayasanın 1954’ten beri “devlet yönetiminin en üst
organı” olarak tanımladığı, bugün Devlet Konseyi ya da Merkezi Halk
Hükümeti adıyla faaliyet gösteren yürütme organının atasıdır.
Ortak program merkezi yönetim örgütlerini de ismen belirlemektedir.
Sayıları 30’u bulan örgütler arasında 21 bakanlık, 3 komisyon, 3 dairenin
dışında Bilimler Akademisi, Merkez Bankası da yer almaktadır.
2.4. Demokratik Birleşik Cephenin Yeni Devlet Yönetimine
Yansıması
Yeni Çin devletinin yönetiminde, ÇKP’nin liderliğinde oluşan
demokratik birleşik cephe ittifakı, yönetim görevlerinin dağılımına da
yansımış ve ana aktörün ÇKP olduğu bir tür koalisyon yönetimi
kurulmuştur. Örneğin Merkezi Halk Hükümeti Meclisi’nin altı başkan
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yardımcısından üçü komünist olmayan üyedir.9 Ancak bunlara görece daha
geri sayılabilecek işlevler verilmiştir. Hükümet Yönetim Konseyi’nde dört
başbakan yardımcısından ikisi yine komünist olmayan üyelerdir.
Bakanlıklarda ise dışişleri, içişleri, ağır sanayi demiryolları gibi bakanlıklar
ÇKP’de kalırken; hafif sanayi, tarım, kültür ve eğitim gibi bakanlıklar ÇKP
dışı partilere bırakılmıştır. Ancak bakanlıklarda, koalisyon güçleri arasında
denetim ve denge mekanizması da kurulmuştur. ÇKP’nin bakanlıklarında
diğer partilerin, diğer partilerin bakanlıklarında da ÇKP üyeleri, bakan
yardımcı gibi ikincil ya da daha alt pozisyonlarda görevlendirilmiştir. Yargı
organlarının ve Halkın Devrimci Askeri Kurulu’nun oluşumunda da
komünist olmayan üyelere yer verilmiştir (Cole 1951: 42-43). Elbette bu
görev dağılımı, savaş öncesi kurulan ittifaktaki güç dengesini ve ÇKP’nin
başarıdaki rolünü yansıtmaktadır. Bu dağılım aynı zamanda, o tarihte 4,48
milyon üyeye ulaşan ÇKP’nin temsil gücünü de yansıtmaktadır.10 Devlet
iktidarının belirleyici gücü ÇKP’de toplanmıştır. Bu ittifakın ve ittifaktaki
güç dağılımının en önemli sembolik göstergesi ÇHC bayrağıdır. Danışma
Konferansı’nın yurt çapında toplanan 3.012 öneri arasından seçtiği beş
yıldızlı ülke bayrağında soldaki büyük yıldız ÇKP’yi, sağda eşit aralıklarla
yer alan küçük yıldızlar ise toplumsal sınıfları, sırasıyla; işçileri, köylüleri,
kentsel küçük burjuvazi ile ulusal burjuvaziyi temsil etmektedir (Li 2011:
72).
3. GÜNÜMÜZDE ÇOK PARTİLİ İŞBİRLİĞİ ve SİYASAL
DANIŞMA SİSTEMİNİN KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ
Kuruluş döneminde ÇKP ile diğer toplumsal kesimler arasında kurulan
ittifak, bugün “çok partili işbirliği ve siyasi danışma sistemi” içinde devam
etmektedir. Bu sistem, nihai hedefleri farklı da olsa, öncelikli ortak bir
hedefte buluşan toplumsal kesimler arası dayanışmanın ürünüdür. Bu
ittifakta ÇKP, işçi ve köylülerin temsilcisidir; siyasi partiler ve kitle örgütleri
de ulusal burjuvazinin, entelektüellerin ve diğer kesimlerin temsilcisidir.
Bu ittifakın gerek devrim öncesinde gerekse yeni Çin’in kuruluş
sürecinde gerçekleştiği kurumsal zemin Çin Halk Siyasi Danışma
Konferansıdır. Günümüzde halen ÇKP dışı siyasi partilerin ve diğer
toplumsal kesimlerin iktidara katılımlarının ana araçlarından biri yine
Danışma Konferansıdır. İzleyen bölümde Danışma Konferansı ve siyasi
partilerin örgütlenme ve işlevleri ile Mao sonrası dönemde geçirdikleri
değişimler incelenecektir.
9

Bunlar Guomindang Devrimci Komitesi Başkanı Li Chi-shen, Demokratik Lig Başkanı
Chang Lan ile Sun Yat-sen’in eşidir (Cole 1951: 42).
10 O tarihte demokrat partilerin toplam üyeleri 20 binin altındadır (Zeng, S. 1997: 41-42;
Aktaran Xu ve Yang 2015: 77).
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3.1. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı
1954’te anayasanın kabulü ve Ulusal Halk Kongresinin (UHK)
açılmasıyla Ortak Program yürürlükten kalkmış; Danışma Konferansı,
ÇKP’nin, parti dışındaki toplumsal güçleri birleştirmekten sorumlu Birleşik
Cephe İşleri Dairesi’nin bir organına dönüşmüştür (Chen 2015: 616). Kültür
Devrimi yıllarında (1966-1976) UHK gibi faaliyeti askıya alınan Danışma
Konferansı 1973 yılında çalışmalarına başlarken; UHK, Mao’nun
ölümünden sonra 1976 yılında toplanmıştır (Chen 2015a: 107). Reform ve
dışa açılma dönemiyle birlikte Danışma Konferansı yeniden canlandırılmıştır
ve 1982 Anayasası ile anayasal statüye kavuşmuştur. Konferans günümüzde
1982 yılında yürürlüğe giren tüzüğüne göre çalışmaktadır.11
1994, 2000 ve 2004 yıllarında değişikliğe uğrayan tüzük son olarak
2018’de değiştirilmiştir. Son değişiklerle, Danışma Konferansı, Çin yönetim
sisteminin önemli bir bileşeni ve ülkeye özgü kurumsal bir yapılanma olarak
tanımlanmakta ve Çin’e özgü bir model olan sosyalist danışmacı
demokrasinin önemli bir kanalı ve uzman danışma organı olduğu
vurgulanmaktadır. Tüzüğe göre Danışma Konferansı’nın iki temel amacı,
birliği ve demokrasiyi sağlamaktır. Danışma Konferansı’na rehberlik
yapacak ilkeler arasına, önceden yer alan Marksizm-Leninizm, Mao Zedong
Düşüncesi, Deng Xiaoping Teorisi, Üç Temsilci Teorisi’nin yanı sıra
“Kalkınmaya Bilimsel Yaklaşım” ile “Xi Jinping’in Yeni Bir Dönem İçin
Çin Usulü Sosyalizm Düşüncesi” eklenmiştir (CGTN 2018, 8 March). Bağlı
olunan ilkeler açısından Danışma Konferansı ile ÇKP arasındaki koşutluk
vurgulanmalıdır.
Literatürde Danışma Konferansı’nın iki meclisli sistemlerdeki danışma
işlevli üst meclislerle benzerlik kurulduğu görülmektedir (Li vd. 2006: 562).
1980’li yılların başında siyasi reformlar bağlamında UHK’nın yeniden
yapılandırılması tartışmalarında UHK’nın çift meclisli parlamentoya
dönüştürülmesi ve Danışma Konferansı’nın üst meclis (bir tür senato) olarak
yapılandırılması önerilmekle birlikte bu öneri benimsenmemiştir (O’Brien
1988: 354). Danışma Konferansı Ulusal Kongresi ile UHK genel kurul
toplantılarının, iki oturum adı altında her yıl Mart ayında birbirini izleyen
tarihlerde yapılması da, çift meclis çağrışımı yapmakla birlikte Danışma
Konferansı, ulusal parlamentonun bir parçası olmadığı gibi bir devlet organı
da değildir. Danışma Konferansı, ÇKP Merkez Komitesi Birleşik Cephe
İşleri Dairesi’nin kontrolündedir. ÇKP’nin yurtiçi ve yurtdışındaki elit birey
ve örgütlerle ilişkilerini yönetmek üzere 1942’de kurulan Birleşik Cephe
11

Charter of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC),
http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2018/12/27/ARTI1545876942660350.shtml
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İşleri Dairesi, Danışma Konferansı faaliyetlerinin denetiminden ve üyelerin
seçiminden sorumludur (Sagild ve Ahlers 2019: 6). Politbüro Daimi Komite
adına Xi Jinping’in sorumluluğunda olan ve Xi döneminde mali ve idari
kapasitesi güçlendirilen Birleşik Cephe İşleri Dairesi, günümüzde ÇHC’nin
yumuşak gücünün artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.12
3.1.1. Örgütlenme ve İşlevler
Danışma Konferansı, ÇKP’nin modeline göre örgütlenmiştir.
Örgütlenmenin katmanları merkezi düzeyde; Ulusal Komite, Ulusal Komite
Başkanı, günlük işleri yürüten Ulusal Komitenin Daimi Komitesi ve Genel
Sekreteri’dir. Bu model, eyalet, özerk bölge ve doğrudan merkeze bağlı
belediyeler ile daha alt idari kademelerde tekrar etmektedir. Kuruluş
döneminde Mao’nun başkanlığını yaptığı Danışma Konferansı Ulusal
Komitesi Başkanlığı günümüze kadar ÇKP liderlerinin yönetiminde
kalmıştır (Çizelge 2). Zhou Enlai’in karısı Deng Yingchao dışında Komite
başkanları, ÇKP Politbüro Daimi Komitesi üyelerinden gelmektedir.
Çizelge 2. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komiteleri (1949-2019)13
Dönem

Süre

Başkan

Temsil
grupları

Üye Sayısı

1

1949-1954

Mao Zedong

46

662

2

1954-1959

Zhou Enlai

29

559

3

1959-1964

Zhou Enlai

29

1.071

4

1964-1978

Zhou Enlai

29

1.199

5

1978-1983

Deng Xiaoping

29

1.988

6

1983-1988

Deng Yingchao

31

2.039

7

1988-1993

Li Xiannian

31

2.081

8

1993-1998

Li Ruihuan

34

2.093

9

1998-2003

Li Ruihuan

34

2.196

10

2003-2008

Jia Qinglin

34

2.295

11

2008-2013

Jia Qinglin

34

2.195

12

2013-2018

Yu Zhengsheng

34

2.200

13

2018-2023

Wang Yang

34

2.158

12

Birleşik Cephe İşleri Dairesinin güncel etkinliklerine ilişkin bkz. (Bowe 2018; Suzuki
2019; Wang ve Groot 2018; Cheng 2020).
13 Kaynak:http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/07/03/ARTI1341301498421103.shtml;
http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2016; (Zhao 2019). 1., 10. ve 11. Ulusal
Komite üye sayısı arasında kaynaklar arasında farklılıklar vardır.
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2.000 civarında üyeden oluşan Ulusal Komite’de; ÇKP, diğer siyasal
partiler, parti ilişkisi olmayan tanınmış kişiler, halk örgütleri, etnik azınlık
grupları, toplumun diğer kesimleri, yurtdışından dönen Çinliler, Hong Kong
ve Makao özel yönetim bölgeleri ile Tayvan temsil edilmektedir. Ulusal
Komite’ye ayrıca özel olarak davet edilen kişiler de katılmaktadır.
Yılda bir kez toplanan Ulusal Komite toplantıda olmadığı zaman günlük
işler, yaklaşık 300 üyeden oluşan Daimi Komite tarafından yürütülmektedir.
Daimi Komite de kendi içinde, Ekonomik İşler, Etnik ve Dinsel İşler
komiteleri gibi dokuz özel komiteye ayrılmıştır (Yew 2016: 146).
Danışma Konferansı Tüzüğü, Konferansın ulusal ve yerel komitelerini;
ÇKP’yi desteklemek, Danışma Konferansı’nın doğasına ve konumuna sadık
kalmak, büyük birlik ve dayanışmaya bağlı kalmak ve sosyalist demokrasiyi
geliştirmekle görevlendirmektedir. Ulusal Komite ve yerel komiteler aynı
zamanda üyelerinin, ÇKP’nin rehber ilkeleri olan Marksizm-Leninizm, Mao
Zedong Düşüncesi, Deng Xiaoping Teorisi, Üç Temsilci Kuramı,
Kalkınmaya Bilimsel Yaklaşım ve Xi Jinping’in Yeni Bir Dönem İçin Çin
Usulü Sosyalizm Düşüncesi’ni öğrenmelerini teşvik etmekle yükümlüdür.
Komiteler,
Tayvan’la
birleşmeye
ilişkin
devlet
politikalarının
uygulanmasında etkin rol oynamak ve her türlü ayrılıkçı eylemlerin
karşısında durmakla görevlidir.
Tüzük; Danışma Konferansına siyasi danışma, demokratik denetim ve
devlet işlerinin müzakeresine katılım olmak üzere üç işlev yüklemektedir.14
Siyasi danışma işlevi, ulusal ve yerel kamu politikalarının belirlenmesi ve
uygulanması süreçlerinde, hazırlanan rapor ve önerilerin Parti ve devlet
organlarına iletilmesini içermektedir. Siyasi “danışmacı gözetim”
niteliğindeki demokratik denetim; anayasa, yasa ve diğer düzenlemeler ile
temel ilkeler, politikalar ve reform önlemlerinin uygulanmasına ilişkin
yorum, eleştiri ve önerilerin geliştirilmesiyle yerine getirilmektedir. Devlet
işlerinin müzakeresine katılım, siyasi, ekonomik, toplumsal, çevresel
konularla ilgili araştırma yapmak; araştırma raporları, öneri vb. diğer
araçlarla görüş ve önerilerini ÇKP’ye ve devlet organlarına sunmayı
içermektedir (Bkz. Ek). Örneğin, 2018 yılında Danışma Konferansı Ulusal
Komitesi üyelerinin verdiği 5.571 önerinin 4.567’si, konuyla ilgili 165 kamu
kuruluşuna yönlendirilmiştir. Komitenin başkan yardımcısı Su Hui’ye göre,
Şubat 2019’da bu önerilerin %99,2’si çözülmüştür (Wang 2019).
Bu üç işlevin araçlarının ortaklığı dikkate alındığında, ÇKP ve devlet
organları ile toplumun diğer kesimleri arasında Danışma Konferansı’nın bir
14

Bu işlevlerin bir ilçe ölçeğinde nasıl çalıştığının detayları için bkz. (Yan 2011).
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iletişim hattı işlevi gördüğü; kamusal politikaların belirlenme ve
uygulamasına ilişkin toplumsal elitlerin katkılarını alıcı, tepkilerini aktarıcı
ve devlet iktidarının kullanımına dolaylı katılımları ile bu kesimlerin
tepkilerini de yumuşatıcı bir işlevle görevlendirildiği söylenebilir.15
Danışma konferanslarının aynı zamanda parti ve devlet politikalarının
kamuoyuna tanıtılması ve desteklerinin sağlanmasında da katkıda
bulundukları belirtilmelidir. Bu işlev, yerel danışma konferanslarının yerel
topluluklarla yaptığı yeni politikalar konusunda bilgilendirme toplantıları
aracılığı ile yerine getirilmektedir.
3.1.2. Üye Yapısı
Danışma Konferansı Ulusal Komitesinde ÇKP, diğer siyasi partiler ve
özel davetliler dışında 30’un üzerinde kesim temsil edilmektedir. Bunlar
arasında Tüm Çin Komünist Gençlik Birliği, Tüm Çin İşçi Sendikaları
Konfederasyonu, Tüm Çin Kadınları Federasyonu, Tüm Çin Gençlik
Federasyonu, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Çin Bilim ve
Teknoloji Derneği, Çin Tayvanlı Hemşehriler Federasyonu ile Çin
Yurtdışından Dönen Çinliler Federasyonu gibi kitle örgütlerinin yanı sıra;
kültür sanat, bilim ve teknoloji, ekonomi, tarım, eğitim, spor, basın-yayın,
sağlık, sosyal güvenlik, din, etnik azınlıklar ile yabancı ülkelerle dostluk
gruplarının temsilcileri, Hong Kong ve Makao’dan davet edilen temsilciler
yer almaktadır. Bu temsil yapısı yerel komitelerde benzer olmakla birlikte,
yerel düzeyin koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.
Danışma Konferansı üyeleri seçimle gelmemektedir. Konferansta temsil
edilen örgüt ve kesimlerden gösterilen adaylar, önce ÇKP’nin Birleşik
Cephe İşleri Dairesi’nce siyasal sadakat, ÇPK’ye destek, meslek, siyasal
geçmiş, yaş vb. ölçütler temelinde değerlendirilmektedir. 13. Danışma
Konferansı Komitesi üyelerinden Mo Tianquan, üyeliğin koşullarını şöyle
sıralamaktadır:

15

-

Belli bir alanı ya da topluluğu temsil etmek,

-

Siyaseten doğru olmak, Çin’in siyasal sistemini ve izlediği yolu tanımak,

-

Bir alanda veya iş dünyasında çok iyi olmak,

-

İyi bir yurttaş, iyi bir işadamı veya hükümette iyi bir görevli olmak
(vergisini ödemek, disiplin cezası almamak vb.) (CGTN 2018, 6 March).

Çin’de yerleşik ABD’li bir gazetecinin Danışma Konferansı ile ABD’deki lobi şirketleri
arasındaki analojisi ilginçtir. Gazeteciye göre aradaki fark lobi şirketlerine danışma hizmeti
karşılığı para ödenmesidir (Kuhn 2019).
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Niteliği uygun bulunanlardan oluşan kısa liste, daha ileri değerlendirme
ve onay için ÇKP’nin ilgili (ulusal ya da yerel) Daimi Komitesi’ne
sunulmaktadır. Bütün bu süreçlerden başarıyla geçenler ilgili Halk Siyasi
Danışma Konferansı’nca üyeliğe alınmaktadır. Üyelerin dağılımında ÇKP
ile diğer taraflar arasında bir denge gözetildiği; genellikle ÇKP sandalyesinin
40’tan fazla olmamasına özen gösterildiği gözlenmektedir16 (Yan 2011: 6162; Chen 2015: 620). Örneğin, 34 farklı siyasi toplumsal kesimin temsil
edildiği 11. Danışma Konferansı Ulusal Komitesi’nde (2008-2013) ÇKP
üyelerinin oranı %39,9’dur (892 üye). Kadın üyelerin oranı ise %17’dir (395
üye) (http://www.cppcc.gov.cn). Aynı dönemde diğer siyasi partiler Ulusal
Komitede 381 üye ile (%14,1), Ulusal Komitenin Daimi Komitesi’nde ise
104 üye (%35,49) temsil edilmekteydi (Yew 2016: 145).
Genel bağlamda Danışma Konferansı’nın bir seçkinler topluluğu olduğu
söylenebilir. Üyeler hangi alandan gelirse gelsin belirli bir başarı düzeyini
yakalamalı, bulunduğu çevrenin en iyilerinden olmalıdır (tanınmış
akademisyenler, hekimler, milyarder iş adamları, tanınmış sanatçılar,
sporcular, zaten seçkinlerden oluşan siyasi parti temsilcileri vb.).
Danışma Konferansı Tüzüğü uyarınca ulusal ve yerel komite üyeleri;
anavatanı sevmek, ÇKP liderliğini desteklemek, etnik dayanışma ve ulusal
birliği sürdürmek, anayasa ve yasalara uymak, devlet sırlarını korumak ve ait
olduğu sektörü temsil etmekle yükümlüdür. İş/meslek veya başka nedenlerle
durumlarında değişiklik olan üyelerin istifası zorunludur.
2019 yılında yapılan 13. Danışma Konferansı Ulusal Komitesi
toplantısında, ülke çıkarına ciddi biçimde zarar vermek ve yasalara aykırı
davranmak nedeniyle iki üyenin istifa etmeleri istenmiştir (Zou 2019).
Üyelik belli kesimlerin temsiline dayandığından, yukarıda anılan düzenleme
uyarınca iş ve meslek değiştirenlerin de istifa etmesi zorunludur. Bununla
birlikte başka nedenler, mal varlığında ya da ekonomik gücünde değişiklik
olarak da yorumlanabilir; çünkü üyeliğe kabulde bunlar belirleyicidir.
Nitekim bir Danışma Konferansı üyesinin “bir kez işletmenizi sattıktan sonra
artık temsilci olamazsınız” ifadesi (Chen 2016: 326; Aktaran Sagild ve
Ahlers 2019: 8-9) bu yargıyı desteklemektedir. Diğer yandan üyelikte yaş
sınırı 70’den 68’e çekilmiş olmakla birlikte, adaya verilen öneme göre bu
yaş sınırının göz ardı edildiği de gözlenmektedir. Örneğin 2018’de, 68 yaşını
dolduran belirli üyelerin bir dönem daha kalmaları sağlanırken, eski WHO
direktörü Dr. Margaret Chan Fung Fu-chun, 72 yaşındayken üyeliğe kabul
edilmiştir (http://www.ejinsight.com).
16

13. Danışma Konferansında ÇKP’li üyelerin oranı %39,8’dir (859 üye). (CGTN 2018, 25
January).
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ÇHC yönetiminin son yıllarda, Danışma Konferansı Ulusal Komitesi
toplantılarını, UHK toplantılarıyla birlikte daha çok ön plana çıkardığı ve
danışmacı demokrasinin Çin’e özgü bir platformu olma özelliğinin
vurgulandığı gözlenmektedir. Danışma Konferansı Ulusal Komitesi
toplantısı her yıl Mart ayında, UHK yıllık toplantılarıyla aynı dönemde
yapılmaktadır. ÇHC medyasında “iki oturum” başlığı ile işlenen bu
toplantılar, Çin’in uluslararası tanınırlığı olan, Nobel edebiyat ödüllü Mo
Yan, eski NBA oyuncusu Yao Ming, Baidu Genel Müdürü Robin Li gibi
kültür-sanat, spor, iş dünyasından ünlülerin katılımıyla renklendirilerek
uluslararası basının ve kamuoyunun ilgisini toplamaktadır.17 Toplantı
döneminde Danışma Konferansı Ulusal Komite üyelerinin medya karşısına
çıkarak, üyesi oldukları ihtisas komitesinin gündemiyle ilgili soruları
yanıtlamaları da yakın dönemde başlatılan bir uygulamadır.
Halk Siyasi Danışma Konferansları’nın üye yapısında gözlenen bir
başka gelişme, ekonomik rejimdeki dönüşüme paralel olarak iş dünyasından
katılımların giderek artmasıdır. 2001’de uzun tartışmalardan sonra “Üç
Temsilci Kuramı” söylemiyle ÇKP üyeliğinin sermaye kesimlerine
açılmasının ardından, iş insanları, ÇKP, UHK veya Danışma Konferansı
üyesi olarak siyasi platformlara giderek daha fazla dâhil olmaya
başlamışlardır. 2002’de yapılan bir araştırmaya göre, özel girişimcilerin
%35’i ulusal ya da yerel düzeyde Halk Siyasi Danışma Konferansları’nın
üyesidir (Guiheux 2006: 229). Ama Danışma Konferansı’nın, ÇKP üyeliği
sermayedarlara açılmadan çok önce, 1990’ların başından itibaren kapılarını
iş insanlarına açtığı belirtilmelidir (Sagild ve Ahlers 2019: 8).
ÇKP’nin hâlâ ekonomik politikaların belirleyici gücü olması, ÇKP’ye
rağmen iş yapmanın olanaksızlığı/en azından zorluğu bu ilginin ana kaynağı
olsa gerektir. ÇKP ya da Danışma Konferansı üyeliği iş insanlarına belirli
ölçüde siyasal güç vermenin dışında üyeler arasındaki kamu bürokrasinin
önemli kişileriyle ilişki kurma, piyasa mekanizmasıyla ulaşılamayacak
kaynaklara ulaşma, mevzuat boşluklarından yararlanma gibi avantajlara da
sahip olabilmektedir. İş insanlarının ÇKP ve Danışma Konferansı’na
katılımlarında piyasaların, özellikle kredi piyasasının, piyasayı destekleyen
kurumların yetersizliğinin (aşırı düzenleme, gayriresmî vergi yükü, zayıf
yasal sistem gibi) önemli bir etmen olabileceği öngörülmektedir (Li vd.
2006).
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11. Danışma Konferansı Ulusal Komitesinin 2.237 delegesinin %6’sının (139 delege),
eğlence, sanat ve spor yıldızlarından oluştuğu, bunlardan çoğunluğunun (113 delege),
bireysel ya da grup adına öneri getirdiklerini saptanmıştır (Jeffreys 2016: 66).
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İş dünyası için siyasete katılmanın asıl yolu ÇKP’ye katılmaktır. Ama
Danışma Konferansı üyeliği de birincisi kadar etkili olmasa da bir başka
kanaldır ve asıl kanal için de olumlu bir referanstır.
Yerel düzeyde yürütülen bir ampirik araştırmada; iş insanlarının üyeliğe
kabulünde diğer ölçütlerin yanı sıra iki temel ölçütün belirleyici olduğu
bulgulanmıştır. Bunlar, işin ölçeği (sermaye büyüklüğü) ile belirlenen iş
başarısı ve yerel gelire-refaha katkı ile ölçülen toplumsal katkıdır (Chen
2015: 621). Bu bağlamda iş dünyası açısından Danışma Konferansı üyeliği,
ülke ekonomisine katkının bir ödülü olarak görülebilir. ÇKP açısından ise bu
platform, güçlenen sermayenin, toplumsal talepleri artan kesimlerin hem
ülke yönetimine düşünsel katkılarını elde etmenin hem de bunları kontrol
etmenin bir aracı olduğu söylenebilir.
Danışma Konferansı’nda iş dünyasının temsilcilerindeki değişim, ülke
kalkınmasında öncelik verilen sektörlerdeki değişimi de yansıtmaktadır.
2000’li yılların başından itibaren yüksek teknolojiye ve yüksek katma değere
dayalı üretim hedeflenmektedir. Bu yönelime koşut biçimde Danışma
Konferansında iş dünyası temsilcileri arasında emlak sektörü zenginleri
yerini kaybederken dev teknoloji şirketleri patronlarının sayısının arttığı
görülmektedir. Bu gelişme UHK’da da gözlenmektedir. Emlak sektörünün
gözden düşmesinde tek neden teknolojik gelişmeye verilen önem değildir.
Xi Jinping yönetiminin öncelikli politikalarından biri yolsuzlukla
mücadeledir. Emlak sektörünün spekülatif kazanca dayanması ve sektörün
yolsuzlukla ilişkilendirilmesi de, bu gerilemenin bir nedenidir (Yu ve Leng
2018). Dolayısıyla ÇHSD üyeliğindeki hareketlilik, devletin destekleme
politikalarındaki değişimin de bir göstergesidir.
Diğer taraftan, Danışma Konferansı’nda Hong-Kong temsilcilerinin
profilindeki değişim de üye yapısının ÇHC’nin politika önceliklerine göre
değiştiğini göstermektedir. Hong Kong’da kitlesel gösterilerin gözlemlendiği
2003-2018 yılları arasında Danışma Konferansı Hong Kong temsilcileri
arasında iş insanlarının oranı %54,1’den %69,4’e yükselirken; asıl büyük
değişim kitle örgütleri ile hizmet sektöründe çalışan hükümet dışı
kuruluşların temsilcilerinde yaşanmıştır. Bu örgütlerin Danışma
Konferansı’ndaki temsilcileri sırasıyla %27’den %42,7’ye, %9,8’den
%24,2’ye yükselmiştir (Cheng 2020).
Danışma Konferansı’nın seçkinci yapısı ve yeni zengin sınıfın giderek
daha fazla temsili belirgin olmakla birlikte, yeni düzenin toplumsal bir
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sonucu olan göçmen işçilerin18 temsilinin de ihmal edilmediği belirtilmelidir.
2018 yılındaki 11. Danışma Konferansı Ulusal Komitesi’nde göçmen işçilere
de üç sandalye tahsis edilmiştir (Lin 2014: 145).
Çin siyasal sistemi üzerine Batı akademik yazınında Danışma
Konferansı genellikle Birleşik Cephe İşleri Dairesinin bir vitrini, ÇKP’nin
toplumsal sınıfları yanına almasının kurumsal bir aracı olarak
değerlendirilmektedir. Bu görüş belli ölçüde doğru olmakla birlikte
indirgemeci ve yüzeysel bir yaklaşımdır. Tüm Çin Sanayi ve Ticaret
Federasyonu’nun ulusal politikaların belirlenmesindeki etkisini Danışma
Konferansı bağlamında inceleyen bir çalışma, iş dünyasının, Danışma
Konferansı gibi resmi kanallar aracılığı ile giderek artan ölçüde çıkarlarını
ifade etme ve politika süreçlerini etkileme gücüne sahip olduğunu
göstermektedir. Siyasal kooptasyonun özel sektör üzerinde siyasal kontrolün
değil belki de daha çok özel sektörün politikalar üzerindeki etkisini artırmak
için gerekli olduğu öne sürülen bu çalışmada; Danışma Konferansı’nın
yalnızca iş dünyasının siyasal sadakatini sağlamanın değil, sermayenin kendi
çıkarı doğrultusunda politika belirleme sürecini etkilemenin bir aracı
olduğunu kanıtlamaktadır. Örneğin, Hediyelik Eşya Odası 2015 yılında
verdiği bir öneride, ÇKP Merkez Komitesi’nin bürokrasiyi, israfı ve
yolsuzluğu gidermek amacıyla 2012 yılında yayımladığı genelgenin, sektör
üzerindeki olumsuz etkisinden yakınarak, bu tür düzenlemelerden önce
hükümetin önce ilgili ticaret odalarından görüş almasını önermektedir
(Huang ve Chen 2020).
Elbette öneri getirmek yeterli değildir, bu önerilerin hükümet
politikaları üzerindeki etkisine de bakmak gerekir. Huang ve Chen’in (2020)
araştırması, bir sektörle sınırlı da olsa bu önerilerin tamamının göz ardı
edilmediği sonucunu vermektedir. 2009-2016 yılları arasında Tüm Çin
Sanayi ve Ticaret Federasyonu’nun verdiği toplam 292 kolektif öneriden
yaklaşık beşte biriyle (%18,2) ilgili yasal düzenleme yapılmıştır. Bu öneriler
yasal düzenlemelerin tek gerekçesi olarak değerlendirilemese de istekdüzenleme arasındaki bağlantı görmezden gelinemez.
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ÇHC’de nüfus hareketliliğini kontrol amacıyla uygulanan zorunlu hane halkı kayıt sistemi
(hukou) nedeniyle doğdukları yerler dışında Pekin, Şanghay, Guangdong gibi büyük
kentlerde çalışan ve bu kentlerin yerleşik nüfusu olmadıklarından sağlık, eğitim vb. kamu
hizmetlerinden yararlanamayan kırsal emekçiler. 2017 yılı sonunda sayıları 286 milyondur.
ÇHC Hükümeti son dönemde göçmen işçilerin koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir
politika ilan etmiştir.
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3.2. Siyasi Partiler
ÇHC’de resmi söylemde siyasal parti olarak nitelenen örgütler, siyasal
parti olmaktan daha çok dernek/meslek birliği niteliğindedir. Bu
partiler/örgütler kitle tabanına dayanmayan ve başlangıçtan itibaren iktidar
mücadelesi amacıyla kurulmayan, hemen hepsi 1930’lu ve 1940’lı yıllarda
ülkenin içinde bulunduğu koşullar karşısında yurtseverlik tepkileriyle
oluşmuş örgütlerdir. Ortak özellikleri, toplumun eğitimli, meslek sahibi,
entelektüel üyelerinden oluşmasıdır. Bu partilerin tamamı, devrim sürecinde
ÇKP’nin yanında yer aldıkları gibi ülkenin bir anlamda kurucu meclisi
olarak çalışan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın 1949’daki
Kongresi’nde temsil edilmişlerdir. Bir başka ifadeyle ÇHC’nin ikincil
kurucu unsurlarıdır.
1978’de 65.000 olan üye sayıları 2012’de 850.000’e (Lin 2013)
2017’de 1 milyona yükselmiştir (Çizelge 3). Üye sayıları zaman içinde artış
göstermekle birlikte, gerek ülke nüfusu gerekse 90 milyona ulaşan ÇKP üye
sayısıyla karşılaştırıldığında dar bir kitleyi içerdiği söylenebilir. Diğer
yandan, 2000’li yılların başında “Üç Temsilci Kuramı” ile ÇKP üyeliğinin
sermaye kesimlerine açılması, bu partilere yönelmeyi de belli ölçüde
anlamsız hale getirmiştir. Dışa açılma döneminde ÇKP meşruiyetinin
ideolojiden çok ekonomik kalkınmadan beslenmesi de dikkate alındığında,
özellikle sermaye kesimleri için ÇKP üyeliğine yönelmek daha rasyoneldir.
ÇKP ile demokratik partiler arasındaki resmi işbirliği Japonya’ya karşı
verilen savaş sırasında, üç-üç yönetim sistemi (三三制, sansan zhi) adıyla
oluşturulmuştur. ÇKP’nin kontrolündeki bölgelerin yönetiminde uygulanan
bu sistemde yöneticilerin üçte biri ÇKP’den, üçte biri ÇKP dışındaki
partilerden, üçte biri de bağımsızlardan gelmekteydi (Lin 2014: 141; Wang
2015: 34-42; Aktaran Lo et al. 2019: 1). Lin’e göre (2014: 141) bu
uygulamanın amacı, dönemin tarihsel koşulları içinde birleşik bir cephe
kurmak değil, ÇKP’nin, tek parti diktatörlüğü veya tek parti sistemi değil
ÇKP ve diğer demokratik partilerin birliğine dayalı bir koalisyon hükümeti
kurma amacında olduğunu dünyaya göstermektir.
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Çizelge 3. ÇKP Dışında Siyasal Partiler (2017)19
Parti Adı

Kuruluş Yılı

Üye Sayısı

Çin Demokratik Birliği

1941

282.000

Çin Demokratik Ulusal İnşa Birliği

1945

170.000

Guomindang Çin Devrimci Komitesi

1948

102.000

Jiu San (3 Eylül) Derneği

1944

164.000

Çin Demokratik Köylü ve İşçi Partisi

1930

144.000

Çin Demokrasiyi Güçlendirme Birliği

1945

145.000

Çin Zhi Gong Partisi

1925

30.000

Tayvan Demokratik Özyönetim Birliği

1947

3.000

Toplam Üye Sayısı

1.040.000

ÇHC’deki siyasi partiler ile üye yapıları şöyledir (Yin 2010: 149-153;
CGTN 2017):
Çin Demokratik Birliği: 282.000 üyesi ile sekiz partinin en büyüğüdür.
Demokratik Siyasi Örgütler Çin Birliği adıyla 1941’de Chongqing’de
kurulan parti, 1944’te bugünkü adını almıştır. Üyelerin çoğunluğu eğitim,
kültür, bilim ve teknoloji alanında çalışmaktadır.
Çin Demokratik Ulusal İnşa Birliği: 170.000 üyesi ile ikinci büyük
partidir. 1945’te, Chongqing’de, ulusal sanayici, işadamları ve entelektüeller
tarafından kurulmuştur. Üyeleri günümüzde de daha çok ekonomik
kesimden gelmektedir. Birlikten, ekonomik ve toplumsal kalkınma, finans ve
vergi reformları konusunda danışman olarak yararlanılmaktadır.
Guomindang Çin Devrimci Komitesi: 1947’de iç savaş başladığında
Guomindang’dan ayrılan bir grup tarafından 1948’de Hong Kong’da
kurulmuştur. Komite, Halkın Üç İlkesi Yoldaşları Birliği ile 1945’te kurulan
Guomindang Demokrasiyi Güçlendirme Çin Birliği’nin birleşmesiyle
kurulmuştur. 102 bin civarındaki üyeler eğitim, bilim ve teknoloji, ekonomi,
kültürel alanlar ile medya ve hükümet kuruluşlarında çalışmaktadır. Parti,
Tayvan ile birleşmeyi desteklemektedir.
Jiu San (3 Eylül) Derneği: 1944’te Demokrasi ve Bilim Forumu adıyla
kurulmuştur. 1946’da, Çin’de Japonların, dünya çapında da faşizmin
19

Kaynak: (CGTN 2017).
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yenilgiye uğratılmasına atfen adını Jiu San (3 Eylül) Topluluğu olarak
değiştirmiştir. 164.000 üyesinin çoğunluğunu akademisyenler, tıp doktorları
ve mühendisler oluşturmaktadır.
Çin Demokrasiyi Güçlendirme Birliği: 1945’te Şanghay’da kurulan
örgüt 145.000 üyeye sahiptir. Diğer partilerde olduğu gibi üyelerin
çoğunluğunu bilim, teknoloji, eğitim, kültür alanında çalışanlar
oluşturmaktadır.
Çin Demokratik Köylü ve İşçi Partisi: 1930’da Guomindang Geçici
Eylem Komitesi adıyla kurulmuş; 1935’te Çin Ulusunun Kurtuluşu İçin
Geçici Eylem Komitesi adıyla yeniden örgütlenmiştir. 1947’de ise bugünkü
adını almıştır. Tıp, ekoloji alanlarından gelen 144.000 üye halk sağlığı ve
yaşam koşullarının iyileştirilesi amacıyla faaliyet göstermektedir.
Çin Zhi Gong Partisi: ÇKP’den sonra en eski parti olan bu örgüt
1925’te San Francisco’da kurulmuştur. Çoğunluğunu yurtdışından dönen
Çinliler ve bunların ailelerinin oluşturduğu 30.000 üyeye sahiptir.
Yurtdışında yaşayan Çinliler, Japonlara karşı verilen savaşa, bu örgüt
aracılığı ile destek vermişlerdir. 1949’da ÇHC’nin kurulmasıyla birlikte Parti
merkezi Çin’e taşınmıştır. Parti günümüzde, Çin’in yurtdışı ilişkilerinin
yürütülmesine doğrudan katılmaktadır.
Tayvan Demokratik Özyönetim Birliği: 1947’de Hong Kong’da kurulan
parti, Tayvan’la ilişkilerin geliştirilmesi konusunda aktif rol almaktadır.
3.000 üyesi olan Parti’nin üyelerinin üçte biri, çeşitli düzeylerdeki halk
kongrelerinde milletvekili, Danışma Konferansı’nın komitelerinde ise üye
olarak görev yapmaktadır. Üyeler eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık, medya,
yayıncılık dünyasından gelmektedir.
Her parti merkez örgütünün yanı sıra taşrada da farklı düzeylerde
örgütlenmiştir. Örneğin, Guomindang Çin Devrimci Komitesi’nin 2017
yılında, eyalet düzeyinde 30, il (prefecture) düzeyinde 275 örgütü
bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi, bu örgütler “siyasi parti” olarak adlandırılmakta ve
siyasal sistemin unsurları olarak kabul edilmekle birlikte, tarihsel olarak,
varoluş dürtüleri siyasi iktidar mücadelesi olmayan, ülkenin bulunduğu
koşullara karşı tepkisel olarak doğan oluşumlardır. Ellerindeki güç, düşünsel
ya da sermaye gücüdür. Bu gücü, ülkenin bağımsızlığının kazanılması ve
rahatsızlık duydukları bir iktidarı değiştirme yönünde kullanmak isteyen
kesimlerdir. ÇKP ile ortak noktaları budur. Bu iki aşamalı mücadele, silahlı
bir mücadeledir; silahlı güç de, ordusunu süreç içerisinde güçlendiren
ÇKP’nin elindedir. Ama Mao aydınlar olmaksızın devrimin başarılı
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olamayacağı düşüncesindedir. Dolayısıyla burada rasyonel bir ittifak söz
konusudur. Zor’u elinde bulunduran ÇKP, yürüttüğü mücadeleyi, savaşı, bu
kesimlerin toplumsal desteği ile işçi ve köylülerin dışında daha geniş bir
tabana, ittifaka dayandırarak toplumsal meşruiyetini güçlendirmiştir. Diğer
yandan tek başına hareket ettiklerinde değiştirme gücü olmayan diğer
kesimler de ÇKP ittifakı ile mevcut düzeni değiştirme ve yeni düzenin
kuruluşunda belirleyici rolde olmasa da ikincil bir rol elde etmişlerdir.
Siyasi partiler başlıca üç kanaldan yönetime katılmaktadır (Bkz. Ek).
Bunlardan ilki, önceki başlıklarda ayrıntıları verilen Danışma Konferansı,
ikincisi ise Ulusal Halk Kongresi’dir. Siyasi parti üyeleri yasama organı olan
Ulusal Halk Kongresi seçimlerine katılmakta ve milletvekili olarak
parlamentoya girmektedirler.20 Siyasi partilerin ulusal parlamentoda
temsiline özen gösterilmekle birlikte sabit bir kota uygulandığı da
söylenemez. Temsil oranının konjonktürel eğilimlere, koşullara göre
değiştiği ve zaman içerisinde gerilediği gözlenmektedir. 1957’de 1.200 üye
içinde siyasi partilerin temsil oranı %22’dir (269 üye) (Shih 1963: 159).
Günümüzde, 2.975 üyeden oluşan 13. Ulusal Halk Kongresinde bu oran
yaklaşık %13’tür. 21 (380 üye)
Üçüncü yöntem ise, ülke yönetiminde siyasi ya da yönetsel
pozisyonlarda görev alarak, doğrudan uygulamaya dâhil olmalarıdır. Kültür
Devrimi dönemine kadar, ÇKP ile diğer siyasi partiler arasındaki
koalisyonun sürdüğü söylenebilir. 1957’de, diğer siyasal parti üyelerinin
bakan, bakan yardımcısı, eyalet valisi, vali yardımcısı gibi görevlerle ülke
yönetiminde görev almaya devam ettikleri görülmektedir. Dışişleri, İçişleri,
Milli Savunma gibi önemli bakanlıklar ÇKP’nin yönetiminde iken, Gıda,
Posta ve Telekomünikasyon, Tekstil Sanayi, Hafif Sanayi ve Su Ürünleri
bakanlıkları diğer parti üyelerinin yönetimindedir. Ancak bu bakanlıklarda
daha önce olduğu gibi, bakan yardımcısı pozisyonları, eyalet valiliklerinde
vali yardımcıları ÇKP’lidir (Shih 1963: 160). Daha önce vurgulandığı gibi
Kültür Devrimi’yle birlikte gerek Danışma Konferansı gerekse siyasi
partilerin faaliyetlerine ve yönetime katılmalarına ara verilmiştir. Reform ve
dışa açılma dönemiyle birlikte ÇKP, devlet yönetimine daha fazla ÇKP üyesi
olmayan yöneticilerin katılımını canlandırıcı bir politika izlemektedir. Bu
20

ÇHC’de Ulusal Halk Kongresi üyeliği tam zamanlı ve maaşlı bir görev değildir. Eyalet
veya eyalet düzeyindeki belediye ve özerk bölgelerin halk kongrelerince seçilen üyeler
yılda bir kez Ulusal Halk Kongresi yıllık toplantılarına katılır ve geçimlerini sağladıkları
işlerine dönerler. Toplantıya katılımları için harcırah ödenir ve Pekin dışından gelenlerin
ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır. Ayrıca Kongre’de sunacakları önergelerle ilgili
yapacakları inceleme ve araştırma faaliyeti için tahsis edilen yıllık ödeneği kullanırlar.
21 (https://news.cgtn.com/event/2019/).
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dönemde ilk kez, 2007 yılında Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim ve Teknoloji
Bakanlığı’na diğer siyasi parti üyelerinden atama yapılmıştır.22 Keza, devlet
yönetiminde yöneticilik pozisyonlarına komünist olmayanların atanması
konusunda ÇKP Merkez Komitesi talimat yayımlamıştır. 2010 yılı verilerine
göre, diğer parti üyelerinden, çeşitli düzeylerdeki yürütme, yasama ve yargı
içinde çalışan üst düzey yöneticilerin sayısı 32.000’dir (Lin 2013).
SONUÇ
Toplumsal devrimlerin mevcut düzene karşı farklı güçlerin ittifakı ile
gerçekleştiği dikkate alındığında, kuruluş öncesinde ÇKP liderliğinde
kurulan ulusal ittifak bu tarihselliğin istisnası değildir. Ancak, genel olarak
devrim sonrasında, ittifakın öncü gücünün, öncelikle ittifak unsurlarını yok
etmeye yöneldiği tarihsel bir gerçektir. Bu açıdan Çin deneyimini belki de
özgün kılan, devrim sonrasında bu ittifakın yeni rejime uyarlanarak, zaman
zaman devre dışı bırakılsa da biçimsel olarak korunmasıdır. Bu yönüyle
devrim öncesinde kurulan ittifakın sürekliliğinden söz edilebilir. Bununla
birlikte, bu ittifaktan beklentiler, ÇKP’nin güncel ihtiyaçları uyarınca
değişmiş ve kurumsal sürekliliğe işlevsel değişiklik eşlik etmiştir.
ÇHC’nin bugünkü siyasal sistemi, ÇKP’nin değişmez iktidarına ve
önderliğine dayalı çok partili işbirliği ve siyasi danışma mekanizması,
temelleri devrim öncesinde atılan birleşik cephe ittifakının devamıdır. Bu
ittifakın ÇKP dışı aktörleri, ülkenin kuruluş sürecinde ikincil kurucu ortak
olarak rol almış ve izleyen dönemde biçimsel olarak varlıklarını korumakla
birlikte, 1980 sonrasına kadar fiilen işlevsiz bırakılmıştır. Reform ve dışa
açılma döneminde bu mekanizmanın işlerliğine yeniden ihtiyaç duyulmuş ve
gerek siyasi partiler gerekse Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı bir
anlamda yeniden canlandırılmıştır. Bu bağlamda, ÇKP dışı toplumsal çıkar
gruplarının, elitlerin bir araya geldiği bu örgütlerin iki tarihsel dönüşümde
rol oynadıkları sonucuna varılabilir. Bu rolün ilki, devrim öncesinde önce
bağımsızlık, ardından Guomindang ile mücadelede ÇKP’nin yanında yer
alarak ülkenin sosyalist bir cumhuriyete dönüşmesine sağladıkları katkıdır.
İkincisi ise, Mao sonrası dönemde bu kez ÇHC’nin büyük dönüşümünde
oynadıkları roldür.
ÇKP, Mao liderliğinde, yeni demokratik devleti, ÇHC’yi kurma
sürecinde bu kesimlerin desteğini önderlik ettiği birleşik cephe aracılığı ile
sağlarken; 1980 sonrasında bu kez Deng Xiaping’in önderliğinde ülkenin
22

Çin Zhi Gong Partisi üyesi Wan Gang Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na, Çin Demokratik
Köylü ve İşçi Partisi üyesi (halen genel başkanı) Chen Zhu, Sağlık Bakanlığı’na atanmıştır.
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reform ve dışa açılma sloganıyla yeni bir ÇHC’ye evrilmesinde bu desteğe,
birleşik cephe ittifakına yeniden başvurma ihtiyacı duymuştur. Ekonomik
büyümeye, sermaye birikimini sağlamaya odaklanmış yeni düzende,
ÇKP’nin meşruiyet kaynağı “ideoloji”den “kalkınma”ya doğru evrilmiştir.
Parti, bir yandan üyelik sistemini değiştirerek, başta sermaye kesimleri
olmak üzere ülke ekonomisine katkısı olan/olabilecek diğer kesimlere
kapılarını açarken; diğer yandan da birleşik cepheyi yeniden canlandırmaya
yönelmiştir. 1982 Anayasası’nın önsözünde Çin Halk Siyasi Danışma
Konferansı’nın tarihsel rolünün anılarak, ülkenin toplumsal ve siyasal
yaşamda daha fazla rol oynayacağı vurgulanırken; 1993 Anayasa değişikliği
ile “Çin Komünist Partisi önderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi
danışma mekanizmasının uzun süre devam edeceği” önsöze eklenmiştir.
Her iki tarihsel dönemde, ÇKP ile diğer toplumsal kesimler arasındaki
işbirliği yolu ile dünyaya verilen mesaj arasındaki benzerlik vurgulanmalıdır.
Devrim öncesi ve kuruluş yıllarında bu ittifak, yeni demokratik
cumhuriyetin, “Yeni Çin”in, tek bir sınıfın/partinin değil bir ittifakın ürünü
olduğu mesajını içerir ve toplumsal sınıfların desteğini alan ÇKP’nin
meşruiyetini güçlendirir.
Mao sonrası dönemde ise kapitalizme yönelen Çin’de bu ittifak, Batı
küresi ve küresel sermayeden gelen “tek parti yönetimi” altında “otoriter
rejim” eleştirilerine bir yanıt ve “Çin usulü demokrasi”nin, Çin’e özgü
“danışmacı demokrasi”nin bir kanıtı olarak işlev görmektedir.
1980 sonrasında ÇKP’nin tarihsel ittifakı yeniden canlandırarak dört
hedefe/yarara yöneldiği belirtilebilir. Birincisi, toplumsal kesimlerin
ekonomik kalkınmaya düşünsel ve parasal (iş yapma becerisi de dâhil)
katkılarını sağlamak. İkinci olarak, reel sosyalizmin Sovyet Bloku’nda
çöküşünün yarattığı kaygının da eşliğinde içeriden ve dışarıdan gelen
demokratikleşme taleplerini karşılamak. Rejimin ve parti iktidarının devamı
açısından muhalefet partisi yasağını devam ettirmeyi zorunlu gören ÇKP
böylece, bir yanda hem parti içi demokrasiye yönelik adımlar atarken diğer
yanda ÇKP dışı kesimlerin örgütlerini yeniden canlandırarak, ÇKP’nin
liderliğine dayalı çoğul bir siyasal sistemin varlığını duyumsatmaya
çalışmıştır. Bu yöntem aynı zamanda, belli ölçüde ÇKP’nin meşruiyetini
sürdürmeye de katkı sağlamıştır. Üçüncüsü; “çok partili işbirliği ve siyasi
danışma mekanizması”nın, yaygın bir örgütlenme ağına sahip (2018’de 4,61
milyon) ÇKP için, toplumsal kesimlerin beklentilerini, niyetlerini ve
düşüncelerini öğrenmede ikincil bir kanal olmasıdır. Dördüncüsü; toplumsal
kesimlerin danışma/denetim, yurttaşların taleplerini iletme gibi işlevler,
ulusal ve yerel halk kongrelerinde temsil, kamu bürokrasisinde görev alma
gibi yollarla yönetime katılmaları sağlanarak, bir anlamda iktidar dışılığın
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telafi edilme yoluna gidildiği belirtilebilir. Son olarak; sistem günümüzde
ülkenin ekonomik, kültürel, bilimsel gelişimine katkıda bulunan kesimlerin
bu başarılarının ödüllendirilmesinin de aracıdır.
Konuya toplumsal sınıflar/kesimler açısından bakıldığında, özel sektör
ne kadar güçlenirse güçlensin, ÇKP’nin gücü dikkate alındığında, Parti’ye
rağmen var olmak ve güçlenmek olanaksız olduğundan onlar da siyasal
bağlantılarını geliştirmek, hükümet yetkilileriyle temas kurmak, kamu
politikalarını sınıfsal çıkarları doğrultusunda etkilemek, ÇKP üyeliğine
zemin oluşturmak gibi amaçlarla bu kanalları kullanmaktadırlar.
Son olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nde son 40 yıldaki dönüşümler
doğrultusunda genel bir değerlendirme yapmak için tüm toplumsal sınıfların,
grupların (azınlıklar, öğrenciler vb.), özellikle Parti’nin tabanını dayandırdığı
işçilerin ve köylülerin bu mekanizmalardaki gücünü ve etkisini inceleyen
araştırmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.
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DENG XIAOPING SONRASI SLOGANLARLA
ÇİN’İN GELİŞİMİ
Sloganlar bütün her şeyi söyler. (Herald 2004: 9)

Mehmet Ali KOÇAKOĞLU

GİRİŞ
Çin’in modern tarihi, ideolojik ve kültürel yüzleşmenin, yıkımın ve
yeniden inşanın tarihidir. Çin Yasallığı1 ve Konfüçyanizm2, Çin’in kültürel
köklerini oluşturmaktadır (Collignon, Allegri 2016: 18). Ancak geçtiğimiz
yüzyılın başından itibaren bu temel, Batı’da eğitim almış Çinli
entellektüellerin saldırılarına maruz kalmış ve bu saldırılar Mao’nun kültür
devrimiyle zirveye ulaşmıştır. 19. yüzyılda Batı’da ortaya çıkan ve
temellerini Avrupa’nın o sırada içinde bulunduğu ekonomik ve politik
şartların oluşturduğu Marksizm, bu yüzyılda Çin’in yeni ideolojisini ve
kültürel altyapısını belirlemiştir. Mao’nun ölümünden sonra başa geçen
Deng Xiaoping’in ekonomik pragmatizmi Çin’i bugün itibarıyla dünyanın en
büyük ekonomisine sahip ülkesi yaparken, yeniden ideolojik ve kültürel
değişimin içine sokmuştur.
Deng Xiaoping’in Reform ve Açıklık politikasını uygulamaya koyduğu
1978 yılından günümüze gelindiğinde, Çin ekonomik ve siyasal anlamda
küresel bir aktör olmuştur. Bu süreç, hiç kuşkusuz Deng’in uyguladığı
ekonomik ve siyasi uygulamaların sonucudur. Deng sonrasında Çinli
yetkililer, bu politikaları uygulamaya devam etmişlerdir. 2012 yılında başa
gelen Xi Jinping, bu ekonomik ve siyasal gelişimi küresel anlamda daha da
belirgin hale getirmiş ve Çin Rüyası sloganıyla ifade edilen programla,
Kuşak ve Yol Girişimini uygulamaya koyarak, Çin’in küresel ekonomi ve

1
2

Dr. Harran Üniversitesi. alikocakoglu@harran.edu.tr
Çin tarihinde Savaşan Devletler ve Qin Hanedanlığı dönemine tarihlenen düşünce ekolu.
Konfüçyanizm: Çin’de en etkili düşünce ekolüdür. Konfüçyüs bu düşünce ekolünün (Ru
Jia) kurucudur. Konfüçyüs’e göre, halkın eğitilmesi gerekmektedir. Yetenekli ve akıllı
kişiler devlet işlerinde yer almalıdır (Okay 2004: 21).

siyaseti içindeki gücünü tüm dünyaya göstermeye çalışmıştır. Çin tarihinin
önemli bir özelliği olan sloganlar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
sonrada yoğun olarak kullanılmış ve bir anlamda gelecekte nasıl bir politika
uygulanacağı, bu tür sloganlarla Çin halkına ve tüm dünyaya ilan edilmiştir.
1949 yılında ÇKP’nin kurulmasının ardından geçen sürede Çin siyasi
hayatında üç önemli dönem göze çarpmaktadır. Birinci dönem başkan
Mao’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurması; ikinci dönem, Deng
Xiaoping’in Reform ve Açıklık politikası ve son dönem, 2012 de başkanlığa
gelen Xi Jinping’in dönemidir.
Birçok Batılı ve Çinli uzmana göre, Jinping ekonomik açıdan bir dev
haline gelen Çin’i küresel bir aktör haline getirecektir. Deng Xiaoping’in
1997’de hayatını kaybetmesinden, Xi Jinping’in başa geçmesine kadar geçen
sürede devlet başkanları, Jiang Zemin ve Hu Jintao olmuştur. Ancak bu
dönemlerde de Xiaoping’in etkisi görülmektedir. Bu yüzden, “Mao Ayağa
Kaldırdı, Deng Zenginleştirdi, Xi Güçlendiriyor” sloganı, Çin kamuoyunda
sıkça dile getirilmektedir (Shrink 2018: 27). Bu yüzden çalışmada incelenen
dönemleri Deng Xiaoping dönemi ve Xi Jinping dönemi olarak ikiye
ayırarak; Çin’in gelişimini bu son iki dönem üzerinden değerlendirdik.
Sloganlar Çin’in geçirdiği bu değişim sürecini anlamakta bir araç olarak
kullanılabilir.
1. SLOGANLAR VE ÇİN’DE SLOGAN KULLANIMI
İngilizce bir kelime olan slogan, Çin dilinde bir yandan sözlü iletişimi
diğer yandan görsel bir iletişim türü olan posterleri tanımlamaktadır.
Hanedanlıklar döneminden itibaren yöneticiler, gücü ele geçirmeden önce ve
sonra sloganları etkili bir şekilde kullanmışlardır (Nianxi 1999: 112). Çin’de
sloganlar aslında tek başına bir anlamı olmayan, ancak kendi bağlamı
içerisinde kolay telaffuzu olan ve genellikle Çin alfabesindeki dört
karakterin yan yana gelmesinden oluşur (Boyle 2013).3 Bununla birlikte,
rakam kullanımı da slogan oluşturmada çok yaygındır. Özellikle Çin
Komünist Partisi’nin bu tür slogan kullanımıyla oldukça sık
karşılaşılmaktadır. “Yüzleşilecek Üç Şey” veya “Temsil Edilecek Üç Şey”
gibi sloganlar bu tür sloganlara örnek olarak verilebilir. İçerik ve formu
açısından iyi ve kötü sloganlar olabileceği gibi; slogan oluşturmada temel
kural akılda kalıcı, sorunu tanımlayıcı ve kolayca telaffuz edilmesidir
(Nianxi 1999: 115).

3

(https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24923993, 14.08.2018’de erişildi).
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Shambaugh (2007: 22-58), Çin’in propaganda sistemi ile ilgili
makalesinde Çin propaganda sistemini detaylı bir şekilde incelemiştir. Buna
göre, Çin’de propaganda kurumu çok önemli ve büyük bir yer tutmaktadır.
Propaganda sisteminin ana merkezi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Propaganda
Bölümü’dür. Bunun yanında Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, Kültür Bakanlığı,
Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, Halkın Kurtuluş
Ordusu, Devlet Konseyi Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü gibi birçok kurum
propaganda sistemi içerisinde yer almaktadır. ÇKP Propaganda Bölümü’nün
sekiz temel görevi vardır; bunlar çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlar; teorik
çalışmalar, medya, kültür ve sanat, ideolojik araştırmalar, reform ve gelişim
ofisi, propaganda araştırma, personel ve organizasyon ve basın yayın
bölümleridir. Bütün bu detaylara rağmen, kurumun yapısı ve organizasyonu
konusunda hâlâ birçok bürokratik “kara kutu” mevcuttur. Ancak
Shambaugh’a göre, internet teknolojileri sayesinde propaganda
çalışmalarında verilen bilgilerin halk tarafından kontrolü kolaylaşmış ve
sisteme karşı çalışmaların ise kontrol altına alınması zorlaşmıştır. Yeni
durum ÇKP’nin Propaganda kurumunu oldukça zorlamaktadır.
Bir propaganda aracı olarak sloganlar, Çin tarihinde ve ÇKP
yönetimindeki her kuşak başa geldiğinde, yöneticinin uygulayacağı
politikaları tanımlayacak şekilde oluşturulur. Dolayısıyla sloganlar sadece
birer ifade değil, aslında ulusun beklentilerini yansıtır.4 (Lu’ya göre (1999:
487-508), 1960’lı yıllardan itibaren Çin siyasetinde slogan kullanımı iki
döneme ayrılabilir. 1960-1970’lerin ilk yarısına kadar geleneksel Çin
kültürünün eleştirisi ve Marksist-Maoist ideolojinin inşa edilmesine yönelik
“dört eskiyi yok et”5 ve “dört yeni”6 gibi sloganlar ilk dönemi yansıtırken;
1976 yılından itibaren sloganlar, Mao sonrası dönemde Deng Xiaoping’in
ekonomik pragmatizmini ve ideolojik çelişkilerini yansıtmaktadır. 1979 yılı
itibarıyla sloganlar (dolayısıyla ülke yönetiminde öncelikler) Xiaoping’in
yönetimi altında Çin’in ekonomisi ve modernizasyonuna yönelik olmaya
başlamıştır. Bu dönemde “ekonomik reform ve “açık kapı” politikaları
Çin’in öncelikleri olmaya başlamıştır. ÇKP’nin yayın organı olan Kızıl
Bayrak dergisi yayınlandığı tarihten itibaren 20 yılda ilk kez ekonomik
modernizasyon ile ilgili sloganlar yayınlamıştır.
Jinping döneminden itibaren sloganların klasik yapılarının dışında yazılı
ve sosyal medya araçlarıyla daha geniş kitlelere ulaştığı görülmektedir.
Günümüzde klasik sloganların yanında yazılı ve görsel medya araçlarıyla
4
5
6

Beck 2007, https://uk.reuters.com/article/uk-china-party-slogans/chinese-slogans-mark-huera, 14.10.2019’da erişildi).
Dört eski: eski kültür, eski ideoloji, eski alışkanlıklar, eski görenekler.
Dört yeni: yeni kültür, yeni ideoloji, yeni alışkanlıklar, yeni görenekler.
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sloganların etki alanları ve çeşitleri daha da genişlemiştir. Örneğin 2018
yazından itibaren eski bir propaganda şarkısı olan “Benim Halkım, Benim
Ülkem” (ilk olarak 1985 yılında seslendirilmiştir) şarkısının yeni versiyonu
Çinli popüler şarkıcı Fave Wung tarafından seslendirilmiş ve video izleme
sitesi Tencent’de kısa sürede 73 milyon defa izlenmiştir. Milliyetçi
duygulara seslenen bu şarkı bir anlamda Jinping’in yeni dönemdeki
politikası hakkında ipuçları da vermektedir. Bununla birlikte ülkede büyük
saygı gören Lei Feng7 adlı eski bir askerin hayatından yola çıkarak başlatılan
“Lei Feng’den öğrenin” kampanyasının 2019 versiyonu “Azhong”8 adlı çizgi
karakterin hikâyeleri de ÇKP’nin son dönemde yaptığı değişik slogan
çalışmalarından biri olmuştur.9
2. SLOGANLARLA DENG XIAOPING DÖNEMİ
1976 yılında Mao’nun ölümünden sonra Çin’in liderliğini ele alan kişi
Deng Xiaopingdir. 20. yüzyılda kendi ülkesinde ve dünya tarihinde etkili
olmuş ender insanlardan birisi olarak Deng Xiaoping, 22 Ağustos 1904
tarihinde Sichuan eyaletinin Guangan şehrinde doğmuştur (Dillion 2015:
17). Modern Çin’de en büyük liderin kim olduğu sorulursa, bu soruya önce
Xiaoping sonra Mao yanıtını alınabilir; çünkü reformlarıyla çok hızlı bir
sürede çok büyük bir insan nüfusunun hayatını olumlu şekilde değiştiren kişi
sayısı insanlık tarihinde çok azdır. Times Dergisi’nde Amerikalı olmayan ve
iki kere yılın adamı seçilen tek kişi Deng Xiaoping’dir.10
Guoliang’a göre (2016: 12); “Onun insanlığa en büyük katkılarından
biri, içinde bulunduğumuz alt-çağda bilim ve teknolojinin en önemli üretken
güç haline geldiğini görmesi ve bunların kalkınmanın motoru olduğunu
keşfetmesiydi. Deng’e göre bugün dünya halklarının ve ülkelerinin en fazla
7

Lei Feng: Henüz 22 yaşındayken Çin ordusunda askerlik görevini yaparken bir iş kazası
sonucu hayatını kaybeden Çin’li bir askerdir. ÇKP, askerliği sırasında çalışırken bir kaza
sonucu ölen Lei Feng’i propaganda aracı olarak kullanmaya başlamış ve onu Çin halkına
rol model olarak sunmuştur. Ölümünün 40. Yıldönümünde “Lei Feng’den Öğrenin”
kampanyasıyla Çin’li gençlere verilecek mesajlarda bu askerin resimlerinin yer aldığı
propaganda resimleri üretilmiştir.
8 Azhong: Lei Feng’in 2019 versiyonu olan bu çizgi kahraman, arkadaşları tarafından dalga
geçilen; ancak çok çalışarak başarılı olan bir çocuğun hikâyesini anlatmaktadır. Azhong,
fakir bir köylü ailenin çocuğudur ve arkadaşları tarafından aşağılanan bir çocuktur.
Azhong, Çince karakterler ile yazıldığı zaman “Çin” anlamına gelmektedir. Böylece
Azhong, aşağılanma yüzyılını yaşamış fakir ve büyük çoğunluğu köylü olan Çin
toplumunun bir kişide vücut bulmuş halidir. Azhong çok çalışarak başarılı olmuştur. Bu
benzerlik Çin için de aynen geçerlidir.
9 (Yuan 2019, www.nytimes.com/2019/10/05/technology/china-propaganda-patriotism.html,
28.10.2019’da erişildi).
10 (Elliott 2008, content.time.com/time/World/article/ 08.07.2018’ de erişildi).
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değer verdiği ve uğruna mücadele ettikleri şey, barış ve kalkınmadır. Çin
Komünist Partisi bu trendi kavramalı ve tüm dış politikasını bu talebe göre
yönlendirmelidir. Hegemonyacılık, savaş ve müdahaleci politikalara
başvurmamalı, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamalı, dünyanın 192
ülkesine eşit ve egemen ülkeler olarak aynı saygı ve dostluğu göstermelidir.”
Deng Xiaoping Teorisinin temelinde aşırı eşitlikçilik, üretici güçlerin
gelişmesini engeller ve sosyalizmin temel görevi üretici güçleri
geliştirmektir tezi yer almaktadır. Deng,“aynı kaptan yemeye teşvike körü
körüne vurgunun” ulusu yıkıma sürüklediğini düşünüyordu. Reformda
öncelikli olarak herkesi “ruhunuzu bağlayan zincirleri koparıp atın” sloganı
ile desteğe davet etmiş ve reform, “aynı büyük kaptan yemeye mecbur
bırakan eşitlikçi pratikten kopmak amacıyla tasarlandı” demiştir.11 Deng’e
göre, Çin halkı iyi beslenir ve kendi ülkesinde yaşamaktan gurur duyarsa, bu
aynı zamanda komünist partinin de geleceği açısından faydalı olacaktır. Bu
yüzden öncelikle ekonomik anlamda reformlar yapılmalı, ihtiyaç halinde ise
politik düzenlemeler de yapılmalıdır. Bu mantık Deng Xiaoping’in 90’lı
yıllar itibarıyla birçok yerde görülen sloganı “ekonomik gelişim tek demir
kanundur” ile ifade edilmiştir (Kroeber 2017: 24). Bu dönemde Maoizm’e
karşı oluşan hayal kırıklığından faydalanan Deng, Mao’nun önceliklerini göz
ardı etmiştir. Mao’nun öncelikleri olan “Silaha siyaset komuta eder” ve
“Güç namlunun ucundadır” yaklaşımlarının yerine; gücün ve refahın
ekonomik kalkınmaya öncelik vererek geleceğini, Çin’in komşularının
tecrübelerinden çıkardığı derslerden öğrendi (Overholt 1996: 63-78). Deng,
11 Mayıs 1978 tarihinde günlük bir gazetede yayımlanan “Pratik, Doğrunun
Sınanmasındaki Asıl Kriterdir” başlıklı makalesinde, Mao’nun sosyalist
politikalarını eleştirerek uygulayacağı politikalar hakkında ipuçları vermiştir.
Deng’in ünlü deyişiyle belirttiği gibi “fareyi yakaladıktan sonra kedinin sarı
mı yoksa siyah mı olmasının bir önemi yoktur”. Bu dönemde Çin, ideoloji ve
köken farkı olmaksızın işe yarar ne olursa olsun ithal etmeye başlamıştır. Bu
başkanlığı döneminde ziyaret ettiği Amerika ve büyük Amerikan şirketleri
ile Amerikan pragmatizmden ne kadar etkilendiğini ortaya koymasının
yanında, 2500 yıllık Çin kültürünün devlet yönetme geleneğindeki
felsefeden de izler taşımaktadır (Guoliang 2016: 12).
1978 yılında Deng’in “Reform ve Açıklık” politikasını uygulamaya
başladığı dönemde Çin’in GSMH rakamı yaklaşık 150 Milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemde Çin’in nominal fiyatlarla dünya GSMH’si
içindeki payı %1,74’tür. 2018 yılına gelindiğinde nominal fiyatlarla Çin
GSMH’si 13.608 trilyon dolarla dünya GSMH’sinin yaklaşık %16’sını
11

(Gücüm
2017,
https://www.aydinlik.com.tr/teori/2017-nisan/mao-donemi-ve-dengxiaoping-teorisi 23.08.2019’da erişildi).
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oluşturmaktadır (World Bank 2019). Bu karşılaştırma Çin’in Deng sonrası
politikalarının etkisini göstermesi açısından çok önemlidir.
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Grafik 1. 1978-2018 yılları arasında Çin’ büyüme oranları

Reform ve Açıklık:
18-22 Aralık ÇKP’nin 11. Merkez Komitesi 3. Oturumu, Çin tarihi
açısından tarihe bir öneme sahiptir. Bu toplantı, genellikle üçüncü genel
kurul olarak adlandırılır. Toplantının önemi, Çin’in bugünkü ekonomik
mucizesini gerçekleştirmesine olanak veren “reform ve açıklık” veya “dört
modernizasyon”12 olarak sloganlaştırılan politikaların kabul edilmesidir.13
Bununla birlikte Xiaoping, açılımın liberal bir bakış açısıyla değil sosyalist
bir bakış açısıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu yüzden “Reform
ve Açıklık” döneminin başında buna koşut olarak “Dört Temel İlke”yi14
benimsemiştir.

12

Zhou Enlai’nin 1975 yılında ortaya koyduğu Dört Modernleşme teorisi; tarımda, sanayide,
bilim-teknoloji ve savunma alanlarında modernizasyonu öngörüyordu. Deng bu öncelikler
içinde savunmaya en az önemi vererek bu politikayı benimsedi (Keyser, 1984).
13 (Dillion 2010:382). (Keyser, http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_leaders.htm
10.10.2019’da erişildi).
14 Sosyalizme bağlılık, ÇKP liderine bağlılık, halkın demokratik diktatörlüğüne bağlılık ve
Marksist Leninist Mao düşüncesine bağlılıktır.
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Reform ve Açıklık politikası kapsamında öncelikle Güney Kore örnek
alınmış ve askeri harcamalar GSYH’nin %16’sından %3’üne indirilmiştir.
Dış ticaret ve yatırımlar sayesinde Çin, Japonya’dan daha ileri düzeyde dışa
açılmıştır. Çin Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası’nın modeline göre
yeniden düzenlenmiştir: New York, Londra ve Hong Kong’dan menkul
kıymetler piyasalarına yönelik düzenlemeler örnek alındı. Singapur’dan
döviz rezervlerini yönetecek kurumlar kopyalandı (Overholt, 1996: 63-78).
Bundan sonraki süreçte ülke zamanla neredeyse ABD destekli tüm
kurumlara üye olmuştur: IMF, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası.
Ülkenin ekonomik gelişmesinde dikkati çeken en önemli unsurlardan birisi
direkt yabancı sermaye yatırımlarıdır. Çin, 1978’lerden sonra girdiği hızlı
büyüme süreciyle birlikte dünyada direkt yabancı sermaye girişinin en fazla
olduğu gelişmekte olan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu durumun ülkenin
büyüme sürecini ve teknolojik gelişmesini hızlandırıcı etkiye yol açtığı
düşünülmektedir. Nitekim 1979–2017 yılları arasında Çin’in dış ticareti
1979 yılında yıllık 2 milyar dolar açık verirken, 2017 yılı sonunda 489,2
milyar dolar fazla veren bir ülke haline gelmiştir. 1979 yılında Çin’de
yabancı sermayeli şirket sayısı 100 iken, 1998 yılında bu sayı 280.000 ve
2016 yılı itibarıyla 481.200 adede ulaşmıştır (Morrison; 2018). Bugün Çin
dış yatırımlar ve ihracat açısından dışa bağımlı bir ülke olmasına karşın,
dünyada bütçe fazlası veren nadir ülkelerden biridir.
Çin’e Özgü Sosyalizm:
Deng Xiaoping teorisi olarak da bilinen “Çin’e özgü sosyalizm” ile
Xiaoping yeni dönemde uluslararası ilişkilerin analizini yapmak ve
sosyalizmin var olan yeni durumla olan çelişkilerini ortaya koyarak yeni bir
tür sosyalizm inşası gerektiğini belirtmiştir. Kökenini Çin kültüründen alan
ve tek başına teorinin yeterli olmayacağı ancak pratik uygulamalar
sonucunda gerçeğe ulaşılabileceğini ifade eden “doğanın düzenini takip et”
ve “dört mevsime uy” sloganlarından türetilen “Hakikatlerden gerçeğe
ulaşmak” sloganı ile bugün Modern Çin’in sosyalizm ideolojisini oluşturan
“Çin’e özgü sosyalizm” sloganı Deng Xiaoping teorisinin temelini
oluşturmaktadır. 15
Bir Ülke İki Sistem:
1982 yılında 12. ÇKP kongresinde 3 temel karar alınmıştır. Bunlar;
sosyalist modernleşmenin gerçekleşmesi, Tayvan’ın yeniden anavatanla
15

(Boyle (2013), https://www.bbc.com/news/world-asia-china-24923993, 14.08.2018’de
erişildi).
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birleşmesi ve dünya barışının korunması için hegemonyaya karşı savaş
kararlarıdır. 1987 yılında 13. ÇKP kongresinde bu kararlar “bir merkezi
görev ve iki temel nokta” olarak sloganlaştırılırken “bir ülke iki sistem”
sloganı ile Hong Kong ve Macao’nun 1984 yılında yapılan anlaşmayla tekrar
anavatana katılması kararlaştırılmış ve 1997’de Hong Kong, 1999’da Macao
tekrar anavatana katılmışlardır.16
Az Çocuk Yap, Çok Domuz Yetiştir:
1980 yılında ÇKP nüfus kontrolünün sağlanmasına yönelik olarak parti
üyelerine tek çocuk yapmalarına yönelik bildiri göndermeye başlamıştır.
1981 yılında ise bu kontrolün ülke çapında çok sıkı olarak kontrol
edilmesine karar verilmiştir. 1982 yılında “tek çocuk” politikası Çin
anayasasına konularak bu uygulamanın önemi gösterilmiştir. Tek çocuk
politikası Çin’de sosyal hayatta çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirmiştir.
Bu dönemde ortaya konulan sloganlar “tek çocuk” politikasının
uygulanmasındaki sıkı tedbirleri göstermesi açısından önemlidir. Örneğin,
“gerektiğinde kürtaj olmazsanız ineğiniz elinizden alınır ve eviniz yok
edilir”, “birden fazla çocuğunuz olmasına izin vermektense bir nehir gibi
kan akıtmayı tercih ederim”, “az çocuk yap, çok domuz yetiştir”, “iş gücünü
koru, kürtaj, çok bebek hiçbir şeydir”, “eğer bir ailenin birden fazla çocuğu
varsa bütün köy karantinaya alınacaktır”, “ bir tane daha bebek, bir tane
daha mezar”, “ateşini söndür, bırak gitsin, dışarı akmasına izin ver, sadece
doğmasına izin verme” gibi sert sloganlar 2007 de yapılan düzenlemeler ile
yumuşatılmıştır. Yeni dönemde “aile sizin teknenizdir, sevgi sizin denize
açılmanızdır ve sağlıklı doğum kontrolü sizin güvenli limanınızdır” veya
“yeryüzü daha fazla çocuğu besleyemeyecek kadar yorgun” gibi sloganlara
bırakmıştır. 17
Tek çocuk politikası Çin toplumunda çok ciddi toplumsal ve psikolojik
sorunlara da yol açmıştır. Çin nüfusunun hızlıca yaşlanması ve genç nüfusun
azalması ve cinsiyetler arası dengesizlikler, Çin toplumunda erkek çocuğa
verilen önem gibi sorunlar Çin toplumunda ciddi travmaları da beraberinde
getirmiştir18. 2016 yılına gelindiğinde yukarıda ortaya çıkan problemler
yüzünden tek çocuk politikası yerini “iki çocuk” politikasına bırakmıştır.

16

(Ge 2017, ciis.org.cn/english/2017-12/15/content_40106680.htm, 20.09.2019’ de erişildi).
(Wester 2007, https://www.thebeijinger.com/blog/2007/08/06/have-fewer-kids-raise-morepigs 23.08.2018’de erişildi).
18 Çinli yazar Ma Jian’ın “Cenneti Öldürmek” adlı romanı Çin’in tek çocuk politikasının Çin
toplumu üzerinde bıraktığı kötü etkileri anlatması açısından önemli bir kaynaktır.
17
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Uygun Zamanı Beklemek, Işığı Gizlemek, Öne Geçmemek; Fakat Bir
Şeyler Yapmak:
1989 yılı Çin ve dünya için çok önemli gelişmelerin olduğu bir yıl
olmuştur. Çin açısından Tiananmen Meydanı’nda yaşananlar bugün bile Çin
tarihindeki en istenmeyen olayların başında gelmektedir. Reform ve Açıklık
ile birlikte başlayan kapitalistleşmeye karşı, özellikle Çinli bir kısım
üniversite öğrencisinin başını çektiği grupların gösterileri; bir yandan da
ülkede artan gelir dağılımı eşitsizliği ve yolsuzluklara karşı tepkiye
yönelmiştir. Tiananmen olayları bir günde gerçekleşmemiştir. 1986 ve 1987
yıllarında da liberal talepler ve yolsuzluklara karşı protestolar
gerçekleşmiştir. Hükümet bu tepkilere karşılık yürüyüşe katılanları tatil
köylerine göndererek bu etkinliklerin önünü almaya çalışmıştır. 1987 yılının
Ocak ayında, Pekin’de büyük bir miting düzenlenmiştir. Öğrencilerin
yanında yer alan aydınlar hükümet tarafından “burjuva liberaller” olarak
eleştirilmişlerdir. 25 Ekim 1987 tarihinde gerçekleşen Çin Komünist Partisi
13. Kongresinde Zhao Ziyang, pazar ekonomisinin devam edeceğini
duyurmuş ve ardından ÇKP Genel Sekreteri seçilmiştir. 15 Nisan 1989
tarihinde, eski ÇKP Sekreteri Hu Yaobang’nın hayatını kaybetmesiyle
öğrenciler onun anısına Tianenmen Meydanı’nda büyük bir miting
tertiplemişlerdir. Protestolar boyunca göstericilerin taşıdıkları sloganlar,
Xiaoping’in politikalarını ve bu politikalar sonucunda yükselen yolsuzlukları
eleştirmeye yönelikti: Örneğin, “Paralar nereye gitti? Onları beslemeye!” ,
“Başkan Mao güneş gibidir, her yeri aydınlatır. Xiaoping ayın evreleri
gibidir, gelir ve gider”, “Xiaoping, çok acımasızsın”, “Halkın çocukları aç,
Xiaoping’in oğlu ne yapıyor?”19
Miting daha sonra 300 öğrencinin açlık grevine dönmüştür. Hükümet
tarafından bu öğrenciler karşı-devrimci olarak nitelendirildi. 20 Mayıs’ta
sıkıyönetimin ilan edilmesiyle ordu olayları engellemek istedi. Bu esnada
ordu güçlerine karşı koyan öğrencilere 3 Haziran gecesi ateş açıldı. Bu
çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Bu olay Çin açısından dünya
arenasında “Demoklesin Kılıcı” gibi durmaktadır (Akşin 2015: 468).
Bunun yanında 1980’lerin sonu ve 90’ların başında Çin’de Tiananmen
olayları yaşanırken Doğu Avrupa’da Almanya’nın yeniden birleşmesi,
SSCB’nin çöküşü ve Varşova Paktı’nın önemini yitirmesi özellikle komünist
blok ülkeleri açısından büyük sarsıntılara neden olmuştur. Fukayama’nın
“Tarihin Sonu” olarak nitelediği ve liberal dünyanın sosyalist dünyayı alt
ettiği ve sonsuza kadar bu çatışmanın sonunun geldiğini söylediği bu dönem
19

(Jones, 1989. https://apnews.com/b14df3f992a2669f96a307769a3102fd 01.11.2019’da
erişildi).
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Çini de derinden etkilemiştir (Fukayama 1992: 112). Gözler artık SSCB’den
sonra dünyanın en büyük komünist ülkesi olan Çin’e çevrilmiştir. İşte bu
şartlar altında Xiaoping’in “24 karakter stratejisi” olarak ortaya koyduğu ve
düşük profilde kalmak olarak özetlenen ve kısaca “düşük profilde kalmak ve
bir şeyler yapmak” olarak söylenen “uygun zamanı beklemek, ışığı gizlemek,
öne geçmemek; fakat bir şeyler yapmak” sloganı Çin’in gelişme yönünde
diğer ülkelerin ilgisini üzerinde toplamamak, belirli bir olgunluğa gelmeden
dünya meselelerinde sorumluluk almamak gerektiğini belirtmektedir. Bu
düşünce biçimi Çin tarihinde Savaşan Devletler olarak adlandırılan dönemde
etkili olmuş bir düşünce biçimiydi ve Xiaoping bu düşünce sistemini iktidara
geldiğinde uygulamaya başlamıştır.20
Üç Referans:
2002 yılında partisinin 80. yıldönümünde yaptığı konuşmada,
Başbakan Jiang Zemin’in, Çin kurumlarının “Marxist-Leninist”, “Mao
Zedong Düşüncesi” ve “Deng Xiaoping Teorisi”nden ilham alınarak
oluşturulması gerektiğini belirttiği slogandır. Bu slogan ile Komünist Parti
yönetimi içerisinde daha fazla teknokrat görev almış ve bilim ve teknoloji
alanında yapılan çalışmalara daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.
Bununla birlikte aynı kongrede Jiang Zemin, “sekiz yapılması ve sekiz
yapılmaması gereken davranış”21 sloganı ile ekonomik reformlar devam
ederken sosyalist düşüncenin de korunması gerektiğini belirtmiştir.22 Çin, bu
dönemde Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olarak dünya ekonomisiyle entegre

20

(Fravel
2012,
https://thediplomat.com/2012/01/revising-dengs-foreign-policy-2/
17.10.2019’da erişildi).
21 Sekiz yapılması ve sekiz yapılmaması gereken davranış:
1. Zihni serbest bırak ve hakikatlerden gerçeğe ulaş; eski yöntemlere bağlı
kalmayın ve onları tekrar denemeyin.
2. Teoriyi pratikle birleştirin; mekanik olarak kopyalamayın ya da teoriye
kutsallık atfetmeyin.
3. İnsanlarla yakın ilişkiler içinde olun; bürokrasi ve resmiyetten uzak durun.
4. Demokratik merkeziyetçilik ilkesine bağlı kalın; keyfi davranışlardan uzak
durun, güçlü durun.
5. Parti disiplinine uyun; liberalizmden uzak durun.
6. Dürüst olun ve sağlam durun; kişisel kazançlar için gücü kötüye kullanmayın.
7. Sıkı çalışın; şımarmaya izin vermeyin.
8. İnsanlara liyakatlerine göre görev verin; personel yerleştirme sırasında yanlış
uygulamalara başvurmayın.
22 (Zemin
2012,
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3698_665962
/t18872.shtml 19.11.2019’da erişildi).
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olma yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Bununla birlikte Şanghay Beşlisi
olarak bilinen örgüt Şanghay İşbirliği Örgütü’ne çevrilmiştir.
Uyumlu Toplum ve Bilimsel Kalkınma:
2002’de Çin Komünist Partisi’nin 16. Kongresi’nde göreve gelen Hu
Jintao, hem yeni kuşak lider olarak öne çıkmış hem de ılımlı duruşuyla iç ve
dış politikada belli bir denge sağlamıştır. Dünya politikasıyla ilgili önemli
gelişmelerde ve karar aşamalarında hep ortada durmuştur. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin riskli kararlarında çekimser oy kullanmıştır.
Hu Jintao döneminin temel sloganları “uyumlu toplum” ve “bilimsel
kalkınma” olarak belirlenmiştir. Özellikle “uyumlu toplum” sloganı
Konfüçyüsyan etki taşıması açısından önemlidir. Uyumlu bir toplum;
demokrasi, hukukun üstünlüğü, eşitlik, adalet, samimiyet, dostluk ve canlılık
içermelidir. 80 ve 90’larla birlikte gelen eşitsiz gelir dağılımına bir tepki
olarak ortaya atılan bir slogandır. Bununla birlikte sansür ve yasaklamaların
toplum vicdanında yarattığı rahatsızlığın giderilmesi için yeni kurumlar,
yasalar yapılması gerektiğini ifade etmektedir. ÇKP’ nin 17. Kongresi’nde
Jintao demokrasi sözcüğünü 60’dan fazla kullanarak, Xiaoping’den itibaren
sıklıkla başvurulan bu söylemi zirveye taşımıştır. Bu kongrede “din”
kavramının ilk kez parti tüzüğüne girmesi önemli bir değişimdir (Sezen
2016:119). Bununla birlikte, Xiaoping’in düşük profil ilkesi bu dönemde
takip edilmiş ve “barışçıl yükseliş”, “barışçıl gelişim”, “uyumlu toplum” ve
“uyumlu dünya” ilkeleri ön plana çıkmıştır (Pekcan 2019: 2875) .
Üç Üstünlük Doktrini:
Başkan Hu Juntao’nun ülkede adaletin sağlanması için yargı
mensuplarının karar alma aşamasında dikkate almaları gereken üç önceliği
tanımlamak için atılmış olan slogandır. Bu döneme damga vuran en önemli
konulardan biri yolsuzluktur. Bu yüzden sloganlar daha çok halkın çıkarı ve
adalet talebinden kaynaklanmaktadır. Bunlar; partinin çıkarları, halkın
çıkarları ve anayasa ve hukukun üstünlüğü olarak belirlenmiştir.23
3. SLOGANLARLA XI JINPING DÖNEMİ
Kasım 2012 de ÇKP’nin 18. Kongresi’nde Genel Sekreter olarak
seçilen Xi Jinping, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı seçilmiştir. Jinping’e
göre Çin’i yönetmek “küçük bir balığı pişirmek kadar hassastır” (Jinping
23

(Beck 2007, “https://uk.reuters.com/article/uk-china-party-slogans/chinese-slogans-markhu-era” 14.10.2019’da erişildi).
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2017: 469). Jinping, ÇKP tarihi içinde Xiaoping ile beraber tekrar “güçlü
devlet adamı” iddiasını taşıyan lider olarak görülmektedir.24 Jinping
yönetiminin temel amacı, güç kullanımının diğer kurumlar aleyhine ve
bunun tersine, parti lehine artırılmasıdır. Bu güç parti içinde en tepede
yoğunlaştırılmalıdır. ÇKP yapılanması içerisinde “yukarıdan aşağıya
tasarım” şeklinde ifade edilen bu politika, Jinping’in dünya kamuoyunda
diktatör olarak yorumlanmasına yol açmaktadır (Kroeber 2017: 309).
Jinping iktidara geldiğinin ilk yılında, Mao ile ilgili bir sergide yaptığı
konuşmada “kızıl ulusumuz asla rengini değiştirmeyecektir” diyerek Mao
düşüncesine olan bağlılığını göstermiştir (Blanchette 2019:171). Jinping,
Xiaoping’in büyük Güney turuna benzer şekilde Shenzen’i ziyaret ederek
reform ve açıklık politikasına devam ettireceğinin sinyalini tüm dünyaya ve
Çin halkına göstermiştir. Ekonomik anlamda devlet ve piyasa dengesini
tutturma konusunda, “piyasanın etkin rolü” ile faiz oranlarından enerji
politikalarına kadar kaynakların etkin kullanımında piyasanın karar vericiliği
kullanılacaktır.25 Bununla birlikte, “hem görünmez elleri hem de görünen
elleri iyi kullanmalıyız” (Jinping 2017: 143) ifadesiyle, reformları devam
ettirip derinleştirirken; sadece piyasayı değil, gerektiğinde devletin
ekonomik araçlarını da kullanmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Aynı
şekilde, “nehri geçerken taşları hissetmek” şeklinde ifade edilen ve daha
önceki Çinli liderler tarafından da dile getirilen bu sloganla, yeni dönemde
geçmişteki tecrübeleri göz önünde bulunduracağını belirtmiştir.26 Jinping
reform ve açıklık ile uyumlu toplum konularında ne kadar istekliyse,
demokrasi ve düşük profilde kalma stratejilerinde geçmişteki liderlerden o
kadar ayrılmaktadır. Jinping bir taraftan ekonominin gelişmesi ve dünyaya
entegrasyon için mücadele ederken; onun başa gelmesinde etkili olan
yolsuzlukla mücadele konusunda da çok sert önlemler alınacağını ifade
etmektedir.

24

(Florcruz 2014, https://edition.cnn.com/2014/08/29/world/asia/jaime-florcruz-china-xijinping-deng-xiaoping/index.html 15.10.2019’da erişildi).
25
(Kazer 2015, https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/02/25/a-guide-to-chinas-newnormal-of-slogans-and-cliches/ 04.11.2019’da erişildi).
26(Ruijin 2013, http://www.chinafile.com/xi-jinping-should-expand-deng-xiaopings-reforms
08.11.2019’da erişildi).
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Yeniçağ İçin Xi Jinping Düşüncesinde Çin’e Özgü Sosyalizm:
Xi Jinping’in formüle ettiği bu sloganın27 “Mao Zedong düşüncesi” ile
olan benzerliği, Xi’nin kendi ismini ÇKP’ nin kurucu lideri ile aynı seviyede
gösterme ve bir tür Maoizm’e benzer “Xiizm” oluşturma gayreti olarak
görülmektedir. Bu düşünceye göre, Çin önümüzdeki iki dönem sürecinin
sonu olan 2050 yılı itibarıyla “büyük modern sosyalist ülke” olacaktır. 20202035 yılları arasında Konfüçyüsyan söylemle “ılımlı zengin bir toplum” ve
2035-2050 yılları arasında dünyada tekrar lider bir ülke olarak “güçlü,
demokratik, refah, gelişmiş bir kültüre sahip, uyumlu ve güzel” bir ülke
olmak hedeflenmektedir (Bougon 2018: 197).
“Xi Jinping Düşüncesi”, “yeniçağda Çine özgü sosyalizm” kavramını
tanımlamaktadır. Her ne kadar bu, Deng’in “Çine özgü sosyalizm” fikrini
çağrıştırsa da, ondan farklı olduğu ifade edilmektedir. “Büyük Mimar” Deng
Xiaoping, Çin’in “Reform ve Açık Kapı” programını açıkladığı zaman
Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası Japonya’nın beşte birine, Britanya’nın
yarısına ve Amerika’nın onda birinden daha azına eşitti. Kişi başına düşen
gelir 100 USD’nin altındaydı. Günümüzde Çin ekonomisi, Deng’in devlet
güdümlü ekonomik sistemi sayesinde, dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve
tahminen 2029 yılı itibarıyla en büyüğü olacaktır.28 Dolayısıyla iki kavram
birbirinin benzeri olsa da Jinping, Deng Xiaoping’in ortaya koyduğu bu
kavramı döneminin şartlarına göre güncellemiştir.

27

Bu slogan 14 prensip içermektedir: (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya41682521)
Parti liderliğinin ülkedeki tüm işleyişte söz sahibi olması;
İnsan odaklı bir yaklaşıma odaklanma;
Kapsamlı reformlara devam edilmesi;
Gelişim için yeni bir vizyon belirlenmesi;
Halkın yönetime katıldığından emin olunması;
İktidarın her biriminin, kanun çerçevesinde çalıştığından emin olunması;
Temel sosyalist değerlerin korunması;
Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması;
Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması;
Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşıma geçilmesi;
Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak yönetiminin korunması;
"Tek Devlet İki Sistem" prensibinin korunması ve ulusal birliğin yayılması;
İnsanoğlu için ortak bir gelecek fikrinin hâkim olduğu bir toplum inşası;
Parti ekseninde titiz ve tam bir iktidar faaliyeti yürütmek;
28 (Vaswani 2017, https://www.bbc.com/news/business-41746705 06.11.2019).
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Dört Kavram:
Xi Jinping’in dört kavramı, Zhou Enlai’nin “Dört Modernizasyon”u,
Xiaoping’in politik düşüncesi ve Jiang Zemin’in “Üç Temsil”inden
etkilenmiştir. Bu dört kavram;





Kapsamlı bir şekilde müreffeh bir toplum inşa etmek;
Reformu kapsamlı bir şekilde derinleştirmek;
Ülkeyi kapsamlı bir şekilde yasalara göre yönetmek ve
Çin Komünist Partisi’ni yönetmede kapsamlı bir şekilde katı olmak
olarak tanımlanabilir.

Dört kavramın açıklanmasında Çin ekonomisinin yavaşlamasının
etkileri görülmektedir. “Hukuk Kurallarına göre Çin’i yönetmek” üçüncü
kavramı işaret etmektedir ve ÇKP’nin 2014 yılındaki 4. oturumunda ana
tema olarak kullanılmış bir slogandır. Son kavram direkt olarak Jinping’in
partideki yolsuzluklarla mücadele sözünün bir sonucudur. Bu kapsam, “aynı
anda hem sineklere hem kaplanlara karşı” sloganı ile parti içinde üst
düzeydeki bürokratların yolsuzluklarından, en alt kademedeki memurların
rüşvet ve yolsuzluklarına kadar mücadele edileceğini belirtmiştir. Bütün bu
kavramlar ve bunlara bağlı sloganların sonucunda hedeflenen “müreffeh bir
toplum inşa etmek” ve “ulusu gençleştirmek” amaçlarını taşıyan “Çin
Rüyası” kavramının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.29
Çin Rüyası:
2012 yılında Çin Başbakanı olan Xi Jinping’in sloganı olan “Çin
Rüyası” Çin’i bulunduğu konumdan daha ileriye götürmeyi amaçlayan,
ülkede rüşvet ve bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan slogandır. Sloganın
temeli, Çin ulusunun gençleştirilmesidir. “Kuşak ve Yol Girişimi” Çin
rüyasını gerçekleştirecek en önemli çalışmalardan biridir. Bununla birlikte,
sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda Çin’i daha
ileriye götürmek için “yumuşak güç” geliştirilmesi de bu sloganın bir
parçasıdır.
Bu slogan kapitalist sistemin özelliklerini yansıtan “Amerikan Rüyası”
sloganı ile benzerlikler gösterse de “Çin Rüyası” aynı zamanda Çin’in ulus
olarak “yeniden gençleşmesi ve yapılanması” konularına da vurgu
yapmaktadır. 1911 yılında Qing Hanedanlığı’nın sona ermesiyle yeni bir
döneme giren Çin’de; gelen her yönetici, ulusu yeniden ayağa kaldırma ve
onu restore etme hayalini taşımışlardır. 2012 yılından itibaren bu slogan
29

(Hashmi 2015 www.capsindia.com 22.10.2019’da erişildi).
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başta Pekin olmak üzere birçok büyük şehirde görünmeye başlamıştır.
Bununla birlikte “Çin Rüyası” sloganı, Çin tarihinde Xi Jinping kültünün
oluşmasını sağlaması açısından da önemlidir (Hart 2016:4).
Yetkilileri Sistemin Kafesine Kapatmak:
Jinping bu ifadeyle yetkililerin hiçbir zaman imtiyaz peşinde
koşmamasını ve yetkiyi kişisel çıkar için kullanmamasını ifade etmeye
çalışmıştır demektir.“Üç sıkı ve üç sağlam”30 (Li 2018: 103) ilkelerini
geliştirerek, yetkililerin halkla olan ilişkilerini geliştirmeleri ve parti
kültürünü bu ilkeler sayesinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Yetkililer
“çekiçle çivi çakmak gibi güçlü ve iradeli çalışmalı; işi iyi başlatıp, iyi
bitirmeli; hem iş yapma, hem de işi başarma yeteneğine sahip olmalı;
böylece parti kültürü inşasında durmadan yeni ilerlemeler kaydetmelidir”
(Jinping 2017: 439). Bu yetkililer, partinin ve yönetimin en alt halkasından
en üst birimine kadar herkesi kapsamalıdır. “Hem kaplanlara hem sineklere
karşı” sloganı, yolsuzluk ile mücadelede en üst düzey bürokratın yanında en
alt düzeydeki memura karşı mücadeleyi ifade etmektedir.
Yeni Normal:
2008 finansal krizi ile birlikte küresel çaptaki durgunluk, ihracata dayalı
büyüme modeli uygulayan Çin ekonomisi için de yeni bir dönemin
başlangıcı olmaya başlamıştır. Jinping 2012 yılında yönetimi ele aldığında,
Çin otuz yıldır çift haneli büyümeye devam ediyordu. Bununla birlikte
Jinping devasa kamu ve özel şirket borçları, sayıları binleri bulan devlet
güdümlü şirketi ve Komunist Parti’nin ülkenin kamu mallarını artırmasını ve
refahı tabana yaymasını bekleyen yüksek beklentilere sahip bir toplum
buldu. Jinping bu beklentileri göz önüne alarak Çin ekonomisi için yeni
düzenlemeler getirmiştir
Jinping ekonomiyi, ihracat için üretim yapan bir sistemden, iç tüketimin
artırılması ve inovasyona yönlendirmeye çalışmaktadır. 2014 yılında
“inovasyona dayalı büyümeye geçişi hızlandırma” konulu yaptığı
konuşmada, Çin’in bilim ve teknoloji alanında “takipçi” den “yan yana
yürüyen” ve “önde koşan” durumuna geçtiğini belirtmiştir (Jinping
2017:147). Küresel talebin azalmasının yanında, doğal kaynakların ve doğal
ortamın korunmasının neden olduğu baskılar günden güne çoğaldığı için
30

Kendi kendini yetiştirme pratiğine sıkıca sarılmak, gücü kullanmak, iç disiplini geliştirmek
ve kişinin işinde, düşüncesinde ve davranışında ciddi olması olarak tanımlanır.
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büyüme modelinde değişikliğe gidilmesi ve nitelikli kalkınmaya önem
verilmesi, Çin hükümetinin gelecek dönemdeki ekonomik çalışmaları
arasında önemli gündem maddeleri hâline geldi. Bu amaçla oluşturulan
Made In China 202531 konsepti ile “Çin’de üretilen değil, Çin’de yaratılan”
anlayışının hâkim olduğu bir büyüme anlayışına geçilmiştir. Bu yeni
dönemde; çift haneli büyüme hızları, yerini tek haneli daha küçük ancak
daha nitelikli üretim yapma hedefi ortaya konulmuştur. Bu yeni dönem “yeni
normal” olarak adlandırılmaktadır.
2018 yılında düzenlenen Boao Forumu’nda konuşan Xi Jinping, Çin
ekonomisinin dışa açılmayı sürdüreceğinin, reformlara devam edileceğinin
ve Çin'in piyasaya erişiminin belirgin şekilde genişleteceğinin, yabancı
işletmeler için piyasaya giriş koşullarının gevşetileceğinin altını çizmiştir.
İthalatta gümrük tarifelerini düşürmeyi ve ülke ithalatını yükseltmek
istediklerini vurgulamıştır. Çin Devlet Başkanı yaptığı konuşmada ayrıca
tüm ülkeleri küreselleşmeye ve çok taraflılığa bağlı kalmaya çağırmıştır.
Burada yaptığı konuşmada, Çin'in İpek Yolu'nu yeniden canlandırma projesi
olan Kuşak ve Yol Girişimi’nin ülkesi için önemini de anlatmıştır. Bu
girişimin ekonominin yeniden dengelenmesinde en önemli parçayı
oluşturduğunu söylemiştir (Babones 2019).
Çin ekonomik olarak büyürken, aynı zamanda çevre ile ilgili ciddi
sorunlarla karşılaşmış ve gelir dağılımındaki bozulma daha da artmıştır.
Deng Xiaoping ekonomi stratejisini ihracata dayalı tüketim mallarının
üretimine odaklayarak, bu üretim için yabancı sermayeyi ülkeye çekecek
özendirici vergi uygulamalarının olduğu özerk ekonomi bölgeleri kurmuştur.
Bu strateji Çin’de hava ve su kirliliğine yol açmış ve bunun sonucunda
birçok Çinli sağlık problemleri ile karşılaşmıştır. Çevresel kirlenme özellikle
Xinping dönemi ile birlikte ne kadar büyük bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2013 yılında “daha güzel bir Çin için daha iyi ekolojik ortam yaratalım” ve
“gelecek nesillere mavi gök, yeşil toprak ve duru su bırakalım” gibi
sloganlar ile bu konu Çin kamuoyuna da taşınmıştır (Jinping 2017: 253).
Ülkedeki eşitsiz gelir dağılımını daha da artırmıştır. 2010 yılında
yapılan bir araştırmada, Çin’de gelir eşitsizliğinin en önemli göstergesi olan
Gini katsayısı ölçülmüş ve bu oran 0,61 olarak bulunmuştur. Dünya
31

2015 yılında açıklanan Made In China 2025 (MIC) stratejisinin amacı; Çin sanayisini
teknoloji ve katma değerli ürün üretiminde dünyanın lider ülkesine dönüştürmektir. Ancak
bu konseptin, Almanya’nın ortaya koyduğu ‘Endüstri 4.0’ stratejisinin Çin versiyonu
olduğu ve satın alma ve birleşmeler yoluyla aslında Almanya’dan ciddi bir teknoloji ve
inovasyon transferi yaptığı düşünülmektedir (Jungbluth 2018:16).
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standartlarında 0,45 ve üstü olan rakamlar eşitsizliğin yüksek olduğunu
göstermektedir ki 0,61 oldukça yüksek bir orandır (Gan 2013).
Tek Kuşak Tek Yol:
Jinping döneminde ekonomik açıdan yaşanan küresel ekonomik kriz ve
Çin’in aşırı kapasite sorunları ekonomik açıdan büyüme stratejisinin ihracata
dayalı büyüme modelinden, iç tüketimi özendirmeye yönelik büyüme
modeline geçilmiştir. Dünyada artan korumacılık önlemleri Çin
ekonomisinin küresel ekonomiye entegre olması önünde engel
oluşturmaktadır. Bu süreçte Çin, ekonomisindeki aşırı kapasiteyi görece az
gelişmiş ülkelere altyapı yatırımları ve diğer alanlardaki yatırımlar yoluyla
ihraç etmek istemektedir. İşte, Tek kuşak Tek Yol Projesi bu amaca hizmet
etmek için ortaya çıkarılmıştır. Tek Kuşak Tek Yol (KYG), ülkelerin gelişim
stratejilerini birbirine entegre eden ve herkesin çıkarını karşılamaya yönelik
stratejik bir projedir (Koçakoğlu, 2018:44). KYG, BM Sözleşmesi’ndeki
prensip ve kararlara bağlıdır. KYG, “Barışçıl Bir Arada Yaşamanın Beş
Prensibi”ni32 savunmaktadır.33 KYG üzerindeki ülkeler kendi kaynak
avantajlarına sahiptir ve ekonomileri birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu
nedenle, iş birliği için büyük bir potansiyele sahiptir. Politikaların
koordinasyonunu, tesislerin birbirleriyle bağlanmasını, engelsiz ticareti,
finansal bütünleşmeyi ve insan ilişkilerini geliştirmeyi beş ana hedefi olarak
destekleyecektir.
Kuşak ve Yol Girişimi’nin İngilizce yayınlanan ana metnine
bakıldığında, 18 kez “mutual” (karşılıklı) kelimesinin geçtiği görülmektedir.
Bununla birlikte, 45 kez de karşılıklı öğrenme ve işbirliği kelimeleri
görülmektedir. Bu tür ayrıntılar ve metnin ruhuna bakıldığında, Kuşak ve
Yol Girişimi yalnızca ekonomik açıdan değil, ancak yeni bir paradigma
olması yönüyle de oldukça dikkate değerdir (Koçakoğlu 2019:44).

321954

yılında Çin başbakanı Zhou Enlai ile Hindistan başbakanı Jawaharlal Nehru arasında
imzalanarak ortaklaşa olarak açıklanan bir protokoldür.(Panda, 2014) Buna göre;
1)karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı
2)birbirine saldırmama
3)birbirlerinin iç işlerine karışmama
4)eşitlik ve karşılıklı yarar
5)barış içinde bir arada yaşama
33 (Panda 2014, https://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60years-later/ 12.06.2018’de erişildi).
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Yumuşak Güç:
Sert güç, bir ülkenin ekonomik ve askeri olanaklarını kullanarak başka
bir ülke veya ülkelerin davranışları üzerinde değişiklik yapabilme veya
nüfuz sağlayabilme becerisidir. Bunu yapabilmesi için de kandırmalara
(havuç) veya tehditlere (sopa) ihtiyacı vardır (Nye, 2005:5). Ülkelerin güç
uygulamaktaki amaçları istediklerini elde etmektir ve bazı durumlarda,
başarılı olabilmek için tehdit veya kandırma yollarına başvurmadan da bunu
yapabilme yeteneğine sahiptirler. Bir ülkenin havuç ya da sopalara
başvurmadan, işbirliği yaparak ya da çekicilik unsurlarını kullanarak
istediklerini yaptırabilmesi, yumuşak güç olarak adlandırılmıştır.
90’lı yıllardan itibaren Çinli yetkililer ve akademisyenler, Çin
kültürünün dışarıda tanıtılmasının önemini vurgulamaya başlamışlardır.
2007 yılında ÇKP 7. Ulusal Kongresi’nde ilk kez yumuşak güç kavramı dile
getirilmiştir. Dönemin Çin Başkanı Hu Jintao, “Çin ulusunun gençleşmesine
kesinlikle Çin kültürünün gelişmesi eşlik edecek.” sözleriyle bu konuya
verilen önemi dile getirmiştir. “Barışın yükselmesi”, “Uyumlu toplum” gibi
sloganların eşlik ettiği vizyonla Çin kendini Batı da düzene tehdit olduğu
yönündeki algıyı yok etmek istemektedir.34
Xi Jinping 2013 yılında yaptığı konuşmada; “Çin’in kültürel yumuşak
gücünün yükseltilmesi” ve “İki Yüzyıl Hedefleri”35 ile “Çin Milleti’nin
büyük yeniden kalkınışını öngören Çin Rüyası’nın gerçekleştirilmesiyle
doğrudan ilgilidir” diyerek konunun önemini göstermiştir (Jinping 2017:
203).36 Xi’nin iktidarı süresince “Çin Rüyası” ve “Çin Modeli” kavramları,
tanımları tam yapılmamakla birlikte, Çin ve dünya kamuoyunda artık daha
çok görünür olmaya başlamıştır.
SONUÇ
Çin siyasi hayatında sloganlar sadece ideolojik bir aygıt değil; aynı
zamanda Çin ulusunun beklentilerini ve umutlarını kadim Çin tarihinin
deneyimlerini kullanarak ifade eden araçlardır. Kültür devrimi ile birlikte
tarihteki yapı ve kurumlara karşı gelişen tepkilere rağmen, başta Mao olmak
34

(Jintao 2007, http://www.gov.cn/english/2007-10/24/content_785505_6.htm. 14.09.2019’da
erişildi).
35 Birinci hedef; ÇKP’nin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2021’de ekonomik açıdan zengin bir
toplum oluşturmaktır. İkinci yüzyıl hedefi ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş
yıldönümü olan 2049 ‘da demokratik, modern ve uyumlu bir sosyalist ülke yaratmaktır.
36 (Allison 2017, https://www.theatlantic.com /international/archive/2017/05/what-chinawants/528561/ 23.11.2019’da erişildi)

48

üzere birçok lider
yararlanmışlardır.

slogan

oluşturmada

kadim

Çin

tarihinden

Mao sonrası dönemde Çin Halk Cumhuriyeti’nin gelişiminde iki ana
dönem göze çarpmaktadır. Birinci dönem, 1978 yılında Deng Xiaoping’in
başlattığı “Reform ve Açıklık” politikasıdır. Bu dönemde Çin, küresel çapta
ekonomik ve politik gelişimini sağlayan düzenlemeleri gerçekleştirmiştir.
İkinci dönem, 2012 yılında başa geçen Xi Jinping dönemidir. Bu dönem
Çin’in gücünü ortaya koyarak, küresel çapta artık bir denge unsuru olduğu
dönemi yansıtmaktadır.
Sloganlar her iki dönemde de yaygın olarak kullanılmış ve uygulanacak
politikalar hakkında fikir vermiştir. Bu açıdan bakıldığında sloganlar Çin
düşünce biçimini, kültürünü yansıtan ve Çin’in yönetilmesinde atılacak
adımları ve uygulamaları gösteren ve onları anlamaya yarayan bir rehber
niteliğindedir. Dolayısıyla bu rehberi iyi anlamak, dünya ekonomisinde ve
siyasetinde çok önemli bir yere sahip olan Çin’i analiz etmek konusunda
büyük önem taşımaktadır.
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Xİ JİNPİNG DÖNEMİ ÇİN DIŞ POLİTİKASI VE TÜRKİYE
İLE İLİŞKİLERİ
Cemre PEKCAN
GİRİŞ
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 1949 yılında kurulduğundan bu yana,
çok zor dönemlerden geçerek, güçlü liderler sayesinde günümüzdeki
konumuna yükselmiştir. Çin’in günümüzde dünyanın en büyük ikinci
ekonomisi olmasında, 1978’de Deng Xiaoping’in reform ve dışa açılma
politikasının ve 2001’de Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye
olmasının büyük etkisi vardır. 2012’de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel
Sekreteri seçilerek, 2013’te Çin Devlet Başkanı olarak göreve başlayan ve
halen görevine devam etmekte olan Xi Jinping ise Mao Zedong’dan (19491976) sonra başa gelen en güçlü devlet başkanı olarak anılmaktadır.
ÇHC’nin tarihine baktığımızda, güçlü liderlerin isimleriyle anılan belli
başlı dış politika ilkeleri belirledikleri görülmektedir. Mao’nun, Sovyetler’e
bağlılığı ifade eden ‘tek bir tarafa yaslanma’ politikası, ‘barış içinde bir
arada yaşamanın beş ilkesi’ ve ‘üç dünya kuramı’; Deng Xiaoping’in ‘düşük
bir profil izleme’ politikası, Jiang Zemin’in ‘yeni güvenlik konsepti’; Hu
Jintao’nun ‘barışçıl yükseliş’, ‘barışçıl gelişim’, ‘uyumlu dünya’, ‘uyumlu
toplum’ ilkeleri bu liderlerle anılagelen ilke ve politikalardır.
Xi Jinping’in iktidara gelmesiyle birlikte Çin, düşük bir profil izleme
politikasını terk ederek, proaktif bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu
dönem, artık Çin’in kendini gelişmekte olan bir ülkeden ziyade, ‘büyük güç’
(great power) olarak tanımladığı bir dönemdir. Özellikle, ABD ile ilişkilerini
‘büyük güç ilişkilerinde, yeni bir model’ olarak tanımlaması bunun en büyük
göstergesidir.
Xi Jinping dönemine bakıldığında, şu ana dek öne çıkan en önemli ilke,
Çince’de kısaca Zhongguo Meng (中国梦) şeklinde ifade edilen Çin Rüyası,
bir diğer deyişle Çin ulusunun yeniden canlanması rüyasıdır. Deng
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Xiaoping’in düşük bir profil izleme politikasının terk edildiğini gösteren ve
Çin rüyasıyla bağlantılı olarak ön plana çıkan bir diğer ilke ise Fen fa you
wei (奋发有为) olarak adlandırılan, ‘başarı için çabala’ ilkesidir. Bu
bağlamda Xi’nin başlattığı Bir Kuşak Bir Yol ya da kısaca Kuşak-Yol
Projesi, atılan en büyük adımlardan biridir.
Gelişmekte olan Türkiye ise özellikle ekonomik gelişimi için Çin’i bir
fırsat olarak görmektedir. 1980’lerle birlikte Çin’le özellikle ticari alanda
ilişkilerini geliştirmeye başlayan Türkiye, Çin’in Kuşak-Yol projesinde,
stratejik konumuyla büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda,
Xi Jinping döneminin dış politika ilkelerine değinilerek, Türkiye ile ilişkileri
analiz edilecektir.
Xi Jinping Döneminde Çin’in Dış Politika İlkeleri
1953 Pekin doğumlu olan Xi Jinping, 1974’te Çin Komünist Partisi’ne
(ÇKP) katılmış, Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde kimya mühendisliği
bölümünü bitirdikten sonra, aynı üniversitede hukuk alanında doktorasını
tamamlamıştır. 1979’dan bu yana Parti içinde çeşitli görevlerde yer alan Xi,
2007’de Politbüro üyesi olmuş, 2012 yılında ÇKP Genel Sekreterliği’ne
seçilerek, 2013’te Çin Devlet Başkanı olarak görevine başlamıştır
(Brookings, 2018).
Xi göreve başladığında, kendisinden beklenenin aksine oldukça aktif bir
politika izlemeye başlamıştır. Göreve geldikten hemen sonra Rusya,
Tanzanya, Güney Afrika, Kongo, Meksika, ABD gibi pek çok ülkeyi ziyaret
etmiş, uzun bir zamanını yurt dışında geçirmiştir. Ülke içinde de rüşvete
karşı sıkı bir kampanya başlatmış ve günümüze kadar 1 milyondan fazla
Parti üyesi disiplin cezası almış ya da hapse girmiştir (Westcott 2019,
https://edition.cnn.com 23 Ocak 2020’de erişildi).
2017’de yeniden seçilen Xi Jinping, 2018 yılında Çin’de devlet
başkanlığı için mevcut olan iki dönemlik uygulamadaki süre sınırını
kaldırarak, sınırsız iktidarda kalabilmenin yolunu açmıştır (BBC News,
2018, https://www.bbc.com/, 20 Ocak 2020’de erişildi). Xi Jinping, gerek
kendinden önceki liderlerin politikalarından keskin şekilde dönüş yapması,
gerekse sert ve iddialı politika ve projeleriyle, Mao’dan sonraki en güçlü
lider olarak anılmaktadır.
Çin’in yükselişiyle birlikte, özellikle Xi’den önceki devlet başkanı Hu
Jintao döneminde, Batı’da ve özellikle de ABD’de ‘Çin tehdidi’ teorileri
ortaya atılmaya başlanmıştı. Her fırsatta, yükselişinin ya da gelişiminin
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dünyaya bir tehdit oluşturmadığını, hegemonyaya başkaldırmak gibi bir
amacı olmadığını ifade eden Çin, ABD ile olası bir çatışma ya da savaş
durumundan kaçınmak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Xi’den önce Hu
Jintao’nun ortaya attığı, tüm ülkelerin farklılıklarıyla bir arada barış içinde
yaşayabileceklerini ifade eden, uyumlu dünya kavramı bu girişimlerden
biridir. Bu girişimlerden bir diğeri de büyük güç ilişkileri için yeni bir
model’dir.
‘Büyük güç ilişkileri için yeni bir model’ kavramı, Xi’nin 2012’de
Kaliforniya’daki Sunnylands ziyaretinde, ABD Başkanı Barack Obama ile
görüşmesinden sonra dile getirilmiştir. Xi, oradaki basın konuşmasında iki
büyük ülke arasındaki çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçınmak adına Çin ve
ABD’nin yeni model bir ilişki inşa etmesi gerektiğini ifade etmiştir (Brown,
2017:330). Bu kavram, aynı zamanda üç temel maddeden oluşmaktadır: İki
ülke arasındaki çatışma ve anlaşmazlıklardan kaçınma; önemli konularda
birbirlerine karşılıklı saygı ve sıfır-toplamlı oyundan vazgeçerek işbirliği
arayışında olmak (Hu, 2017: 74). Tabii, burada önemli konularda karşılıklı
saygı ile kast edilen şey, iki ülkenin ‘core interests’ olarak
kavramsallaştırılan temel çıkarlarıdır. Bu temel çıkarlar meselesinin net bir
tanımı olmamakla birlikte, Çin’in temel çıkarlarla kast ettiği en önemli konu,
toprak bütünlüğüdür. Bu yüzden Çin; Tibet, Xinjiang, Tayvan, Hong Kong
gibi konularda iç işlerine karışılmasını önlemek istemektedir.
Xi Jinping, iktidara geldiğinden bu yana, temel çıkarlar meselesi daha
fazla gündeme getirilmekte ve temel çıkarların neler olduğu tartışılmaktadır.
Çin’in, 18. Parti Kongresi’nde Güney Çin Denizi’ni de temel çıkarlarını
ilgilendiren bir konu olarak ifade etmesi, tartışmaları daha da
alevlendirmiştir. Kevin Rudd’a göre, Çin’in temel çıkarları yedi maddede
özetlenmektedir: Sosyalist sistemi ve Parti’nin pozisyonunu korumak;
anakara Çin, Tibet, Xinjiang, İç Moğolistan ve Tayvan’ın ulusal birliğini
korumak; istikrarlı bir ekonomik gelişme sağlamak; 14 komşu ülkeyle
istikrarlı ilişkiler geliştirmek; Çin’in deniz gücünü, Güney Çin Denizi ve
Doğu Çin Denizi’ni de içine alacak şekilde genişletmek; gelişmekte olan
ülkelerle ‘kazan-kazan’a dayalı işbirliğini derinleştirmek ve son olarak
ABD’nin öncülüğündeki Batı liberal düzeninin reformlarında rol almak
(Rudd, 2018). Çin’in temel çıkarları konusunda, pek çok uzman farklı
görüşlerde olsa da bu temel çıkarların Çin’i daha saldırgan ya da daha iddialı
politikalara yönlendirdiğini savunan uzmanlar da vardır. Örneğin Jinghao
Zhou’ya göre, Çin’in temel çıkarları aslında ÇKP’nin temel çıkarları olup,
bu çıkarlar Çin halkının çoğunluğunun çıkarını yansıtmadığı gibi hem
ABD’nin değerlerine hem de uluslararası liberal ekonomik ve politik
normlara ters düşmektedir (Zhou, 2019: 53).
55

Xi Jinping’in gücünü gösteren bir diğer önemli gelişme de 2016 yılında
yaşanmıştır. 2015’te Parti; Xi’nin, ölçülü bir refah toplumu yaratma, reformu
derinleştirme, ulusu kanunlara göre yönetme ve parti disiplininin
sağlamlaştırılmasını kapsayan ‘Dört Kapsamlı Strateji’sini vurgulamaya
başlamıştır. 2016’da Xi’nin adı, parti liderliğinin merkezi/temeli (core)
olarak ifade edilmiş ve bu ifade, Xi’nin parti hiyerarşisindeki gücünü
göstermiştir (Saich, 2017: 4). Merkez/ana lider (core leader) ifadesi, Xi’den
önce Mao Zedong, Deng Xiaoping ve Jiang Zemin için de kullanılmıştır.
Xi’nin parti hiyerarşisi içindeki gücü artarken, Xi Jinping Düşüncesi ya da
resmi adıyla “Yeni Dönem için Çin Karakteristiğiyle Sosyalizm Üzerine Xi
Jinping Düşüncesi” (习近平新时代中国特色社会主义思想) de 2017
yılındaki 19. Parti Kongresi’nde Çin anayasasına girmiştir. Xi Jinping
Düşüncesi; Parti’nin 2015’te vurgulamaya başladığı, yukarıda ifade edilen
dört kapsamlı stratejiden oluşmaktadır (Garrick; Bennett, 2018: 99).
Çin’in, Xi Jinping dönemi dış politikasına dair pek çok soru ortaya
atılmaktadır. Çin barışçıl gelişim politikasına devam mı edecek, yoksa daha
saldırgan bir politika mı izleyecek? Uluslararası sistemin normlarına uyumlu
mu hareket edecek, yoksa kendi normlarını mı oluşturacak? ABD’ye
başkaldıracak mı yoksa hegemonya arayışında değil mi? Tüm bu sorulara
farklı uzmanlar, farklı yaklaşımlar geliştirmektedir. Örneğin Jian Zhang,
Xi’nin Çin’in barışçıl yükseliş/gelişim politikasını terk ettiği iddiasına karşı
çıkarak, Xi’nin dış politikasını ‘barışçıl yükseliş 2.0’ olarak
nitelendirmektedir. Barışçıl yükseliş 2.0; Çin’in barışçıl bir dış çevre
oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda da ulusal çıkarlarını koruma yönünde
daha iddialı ve amaca yönelik bir politika izlediği anlamına gelmektedir
(Zhang, 2015:7).
Barışçıl yükseliş 2.0 politikasında vurgulanan en önemli üç şey; Çin’in
ulusal çıkarlarını korumak amacıyla gösterdiği kararlılık, diğer ülkelerle
karşılıklı şekilde barışçıl gelişim yolunda ilerlenmesi ve Çin’in iç gelişimi
için istikrarlı bir dış çevre yaratılması konusunda stratejik planlama ve
koordinasyona dayanan daha proaktif bir yaklaşım izlenmesidir (Zhang,
2015: 9-11). Çin, her ne kadar barışçıl gelişim/yükseliş çizgisini devam
ettirme niyetinde olsa da, Xi zamanında geliştirilen bazı politikalar, Deng’in
taoguangyanghui, düşük bir profil izleme politikasının terk edildiğinin ve
daha iddialı, hatta bazı uzmanlara göre daha saldırgan bir dış politika
izlenmeye başlandığının ifadesidir.
Xi Jinping döneminde, bu iddiayı doğrulayacak öne çıkan kavram
‘başarı için çabala’ kavramıdır. Başarı için çabala, düşük bir profil izleme
ilkesinin aksine, Çin’in ulusal çıkarlarını korumak ve dış çevresini istikrara
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kavuşturmak adına daha proaktif bir dış politika izleyeceğinin de
göstergesidir. Sørensen de makalesinde, başarı için çabala ilkesinin, Çin’in
artık düşük bir profil izleme stratejisi gütmeyeceği, aksine bölgede lider
olabilmek adına çabalayacağı ve bunun için kapasitesini kullanacağı
anlamına geldiğini ifade etmektedir (Sørensen, 2015:68). Başarı için çabala
kavramı, aslında yine Xi döneminde ortaya atılan, Çin Rüyası kavramıyla
bağlantılı ve hatta onun uzantısı olan bir kavramdır.
Çin rüyası (zhongguo meng, 中国梦), Xi Jinping’in 2012’de Parti
Genel Sekreteri seçildiğinden bu yana sürekli söylemlerinde kullandığı bir
kavramdır. Xi Jinping Çin rüyasını, 18. Parti Kongresi’nden sonra
Politbüro’dan 6 kişi ile beraber gittiği Ulusal Müze’deki ‘Road to Revival’
(Yeniden Canlanmaya/Uyanışa Doğru) başlıklı sergide, Çin halkının ulusal
canlanması için birleştirici bir tema olarak kullanmıştır. Çin rüyasına
ulaşmanın yolu ise Çin karakteristiğiyle sosyalizmden geçmektedir
(Sørensen, 2015: 55-56). Tabii ki Çin Rüyası, uzun zamandır aşina
olduğumuz, Amerikan rüyasıyla karıştırılmamalıdır. Amerikan Rüyası,
bireyselliği vurgulayan ve ağırlıkla bireylerin Amerika’ya gidip kendi
rüyalarını gerçekleştirmelerini ifade etmekteyken; Çin Rüyası, aksine, tüm
ulusu kapsayan, bireye değil halka odaklanan kolektif bir hedeftir.
Benzer şekilde, ÇKP’nin 19. Ulusal Kongresi’nin ana teması da; yeni
dönemde Çin karakteristiği ile sosyalizmin büyük başarısı için çabalanması
ve ulusun canlanması anlamına gelen Çin Rüyası’nı gerçekleştirmek için
yılmadan çalışılması olmuştur (Xi Jinping, 2017, chinadaily.com, 22 Ocak
2020’de erişildi). Xi, 2013 Mart’ındaki ilk konuşmasında, ‘Çin ulusunun
yeniden uyanışı/canlanışı’ anlamına gelen Çin Rüyası’nı gerçekleştirmek
için; zengin ve güçlü bir ülkeye, Çin ulusunun yeniden canlandırılmasına ve
insanların mutluluğa ulaşmasına’ ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir (Callahan
2016: 3). Bu amaca ulaşmak için Xi, bir yol haritası çizmiştir. İlk aşamada,
ÇKP’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2021 yılında refah seviyesi yüksek bir
topluma ulaşılması; ikinci aşamada ise 2049 yılında Çin’in zengin, güçlü,
demokratik, uygar ve uyumlu bir ülke olması hedeflenmiştir (Callahan 2016:
3).
Çin Rüyası’nı farklı yorumlayan yazarlar da bulunmaktadır. Örneğin,
Hu Weixin makalesinde, Çin Rüyası’nı dünya politikasında büyük güç
statüsüne ulaşmak olarak tanımlamaktadır. Hu Weixin’e göre bu büyük güç
rüyası; Çin Donanmasının Okinawa’dan Tayvan ve Filipinler’e, hatta
Ogasawara ada zinciri ve Guam’dan Endonezya’ya kadar olan bölgede
seyredebileceği kadar güçlü bir deniz kapasitesine sahip olunmasını
gerektirmektedir (Hu, 2017: 72). Tom Miller’a göre ise Çin Rüyası, bir Asya
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İmparatorluğu kurmak anlamına gelmektedir. Ancak, yazarın Asya
İmparatorluğu ile kast ettiği şey, diğer ülkeleri işgal ya da toprak ele
geçirmek amaçlı bir politika değil, Çin’in tarihsel olarak Asya’daki hegemon
gücünü yeniden sağlamasıdır. Yani Miller bunu, daha çok gayri resmi ve
ekonomiye dayalı bir imparatorluk olarak ifade etmektedir (Miller, 2019:
17).
Çin Rüyası’nı, Hu Weixin ya da Tom Miller gibi yorumlayanların
şüphesiz ki bazı dayanakları bulunmaktadır. Bunların başında, Çin’in Doğu
ve Güney Çin Denizlerindeki iddiaları, giderek güçlenen donanması ve artan
askerî harcamaları gelmektedir. Çin’in temel çıkarları içine aldığı Güney Çin
Denizi’ndeki aktiviteleri, hem Çin’in daha iddialı ve saldırgan görünmesine
yol açmakta hem de başta ABD olmak üzere bölgedeki diğer ülkeleri
endişelendirmektedir.
Dünya ticaretinin en büyük geçiş noktalarından biri olan Güney Çin
Denizi, büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine de sahiptir. Çin, Vietnam,
Filipinler, Malezya gibi devletlerin denizin çeşitli alanlarıyla, denizdeki
adalar üzerinde hak iddia etmeleri ve bu iddiaların birbiriyle çakışması
dolayısıyla da deniz alanlarının sınırlanması problemi çözülememektedir.
Çin, tarihsel belgelere dayanarak, denizin neredeyse hepsini kapsayan ve
Dokuz Çizgi Hattı (nine-dashed line) adını verdiği geniş bir alanda hak iddia
etmektedir (Pekcan 2017: 60). Son dönemlerde, çeşitli uydu görüntüleri
Çin’in adaları silahlandırdığı ve bölgedeki mevcut konumunu sağlama
almaya çalıştığı iddialarını yansıtmaktadır. Örneğin, 2019’da Çin’in
Mischief Resifi’ne radar sistemi olarak bilinen hava gemisi yerleştirildiğine
(Liu 2019, South China Morning Post, https://www.scmp.com 23 Ocak
2020’de erişildi); aynı yıl Endonezya’nın Natuna Adası sularında, 30 kadar
Çinli balıkçı teknesine birçok Çinli sahil koruma gemisinin eskortluk
yaptığına (Mandhana 2020, https://www.wsj.com/articles 23 Ocak 2020’de
erişildi) dair haberler basında yer almaktadır.
Doğu Çin Denizi’nde ise Çin ve Japonya arasında yine çakışan bir
egemenlik iddiası bulunmaktadır. Japonların Senkaku, Çin’in Diaoyu adaları
adını verdiği adalarda, her iki taraf da hak iddia etmektedir. Çin’in, 2013’te
bölgede hava savunma teşhis sistemi kurduğunu söylemesiyle tansiyon
artmıştır (Council on Foreign Relations 2020, https://www.cfr.org 23 Ocak
2020’de erişildi).
Çin’in Güney ve Doğu Çin denizindeki askeri faaliyetlerinin giderek
artması, Çin Rüyası’nın, Çin’in geçmişteki güç ve etkisini yeniden kurması
anlamına mı geldiği yönünde sorulara zemin hazırlamıştır. Bonnie S.
Glasier’in konuyla ilgili ‘Gerçek Çin Rüyası, Güney Çin Denizi’nin
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Kontrolünü Ele Geçirmek mi?’ başlıklı bir yazısı ilginçtir. Glasier yazısında,
Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki mevcut statükodan memnun olmadığını ve
bunu kendi lehine değiştirmek istediğini, ancak dikkatle, doğrudan güç
kullanımından kaçındığını yazmıştır. Glasier, Çin’in temel çıkarları içinde
yer alan Güney Çin Denizi’nde kontrolü güçlendirmesini, Çin ulusunun
yeniden canlanmasının, yani Çin rüyasının bir parçası olarak ifade etmiştir
(Glasier 2014, The National Interest, https://nationalinterest.org/ 23 Ocak
2020’de erişildi).
Çin’in askerî açıdan güçlenmesinin ve temel çıkar saydığı yerlerdeki
askerî faaliyetlerinin yanı sıra, Çin Rüyası’nı gerçekleştirmek adına ya da
diğer bir ifadeyle Çin’in güçlü bir ülke haline gelmesi ya da Asya’daki eski
gücünü ve hegemonyasını yeniden tesis etmesi amacıyla ortaya atılan en
önemli projelerden biri de Bir Kuşak Bir Yol, kısaca Kuşak-Yol Projesi ve bu
projeye finansman sağlayacak olan Asya Altyapı Yatırım Bankası’dır. Bu
aşamada, Türkiye’nin Kuşak-Yol için önemine değinmeden önce, kısaca
Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişimi ve Xi Jinping dönemindeki karşılıklı
ilişkiler hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.
Çin-Türkiye İlişkileri
Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok eski dönemlere dayansa da Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) kurulduktan sonra, yani 1949’dan 1971 yılına dek
ilişkiler pek olumlu gitmemiştir. Bunda, tabii ki Soğuk Savaş Dönemi’nde
iki ülkenin farklı kutuplarda yer alması, Türkiye’nin NATO üyeliği,
Türkiye’nin 1950-53 Kore Savaşı’na asker göndermesi gibi sebeplerin etkisi
olduğu söylenebilir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japon tehlikesinden kurtulan Çin, kendi
içinde bir iç savaşa başlamış, Milliyetçiler ve Komünistler arasında yaşanan
savaş, Komünistlerin galip gelerek 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni
kurmalarıyla sona ermiştir. Milliyetçiler ise Chinag-Kai Shek önderliğinde
Tayvan adasına kaçarak, burada Çin Cumhuriyeti’ni ilan etmişlerdir.
Kurulan hükümetlerin her ikisi de Çin’in yasal temsilcisi olduğunu ve tüm
Çin’i temsil ettiklerini iddia etmekteydiler. Batı’nın ve özellikle ABD’nin
desteğini alan Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti, tüm Çin’i temsilen BM’nin
Güvenlik Konseyi’nde yerini almıştır.
1960’ların sonunda Çin (ÇHC) ve ABD arasında yakınlaşmanın
başlamasıyla birlikte, Çin’in uluslararası sistemdeki yeri de değişmeye
başlamıştır. Bunun en belirgin örneği ise BM’de yaşanmıştır. 1971’e dek
BM’de tüm Çin’i temsilen yer alan Çin Cumhuriyeti (Tayvan), yapılan
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oylama sonucu BM’nin 2758 No’lu kararıyla BM’den çıkarılmış, yerine Çin
Halk Cumhuriyeti tüm Çin’i temsilen BM’ye girmiştir. Bu oylamadan çok
kısa bir süre önce Türkiye, ÇHC ile diplomatik ilişkilerini kurmuştur.
1976’da Mao’nun ölümünden sonra de facto lider Deng Xiaoping’in
1978 yılındaki reform ve dışa açılma (Reform & Opening Up, 改革开放)
politikasıyla birlikte ülkede büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş, Çin,
ekonomik olarak dışa açılarak, hızla büyümeye başlamış, Türkiye ile
ilişkileri de bu çerçevede gelişme sürecine girmiştir.
1980’lerle birlikte, iki ülke arasında üst düzey ziyaretler başlamıştır.
Türkiye’den Çin’e ilk olarak, 1981’de dönemin Ticaret Bakanı Kemal
Cantürk ve sonrasında aynı yıl Dışişleri Bakanı İlter Türkmen gitmiş;
1985’te de Başbakan Turgut Özal, Çin’i ziyaret etmiştir. 1984 ve 1986
yıllarında Çin devlet başkanları da Türkiye’ye karşı ziyarette
bulunmuşlardır. Ancak, olumlu seyreden ilişkiler 1990’larda Uygur
sorununun baş göstermesiyle kesintiye uğramıştır (Akçay, 2017: 76).
Çin ve Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyen başlıca sorunlardan biri
olan Uygur sorunu, aslında 90’lı yıllardan çok daha önce başlamıştır. 1950
ve 70 arası dönemde, yani henüz diplomatik ilişkiler kurulmadan ve Çin dışa
açılmadan önce, Uygurlu göçmenlere yalnızca Türkiye’den destek gelmiştir.
Türkiye’deki Uygur aktivizmi de diaspora liderleri İsa Yusuf Alptekin ve
Mehmet Emin Buğra’nın Türkiye’ye gelmesiyle başlamıştır (Eliküçük
Yıldırım 2020: 7). 1950’de, 1.853 Uygur Türkiye’ye gelmiş, onları 1952’de,
500 Uygur takip etmiştir. Gelenlerin çoğu, Çin’de politik muhalif olarak
bilinen kişilerden oluşmaktaydı. 1962 Çin-Sovyet uyuşmazlığı döneminde
de yine çok sayıda Uygur, Türkiye’ye göç etmiştir (Söylemez 2017b: 88).
Uygur sorunu temel olarak, Çin’in çoğunluğu Uygur olan bölgeye Han
Çinlisi göçünü artırması, Uygurları asimile etmek istemesi ve bölgedeki bazı
terörist örgütlenmeler neticesinde Uygur halkının ibadetlerinin engellenmesi
iddialarına dayanmaktadır. Uygurlar, Türk kökenli Müslüman azınlık bir
grup olduklarından dolayı Türkiye’nin desteğini kazanmaktadırlar. Bölge,
1944-49 arası kısa bir süreliğine Doğu Türkistan Devleti’ni ilan etmiş olsa
da bu bağımsızlık fazla uzun sürmemiş; 1949’da ÇHC yönetimine
bağlanmıştır. Sorunun özellikle 90’lı yıllarla birlikte gündeme gelmesinde
Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ve buna bağlı olarak Orta Asya’da bağımsız
Müslüman devletlerin ortaya çıkmasının büyük rolü vardır (Why is there
tension
between
China
and
the
Uyghurs?
2014,
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26414014, 24 Ocak 2020’de
erişildi).
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90’lı yıllarla birlikte, Türkiye’deki Uygur lobisinin güçlenmesi ve
dışarıdan daha fazla destek görmesiyle birlikte, Uygur sorunu uluslararası
medyaya yansımıştır. 1990-1997 yılları arasında Türkiye, Çinlilerin konuyla
ilgili hassasiyetlerini göz ardı etmiş, ‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk
Dünyası’ sloganıyla Uygurların bağımsızlığına destek vermiştir (Furtun
2010: 5).
1994’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Uygur lideri İsa Yusuf
Alptekin’e, Türk kökenli insanların antik vatanını özgür bir ülke olarak
görmek istediklerini dile getirmiş, 1995’te de İstanbul’daki bir parka
Alptekin’in adı verilmiştir (Söylemez 2017a: 3). 90’lı yıllar, Türkiye’de
devamlı hükümetlerin değiştiği ve koalisyon hükümetlerinin kurulduğu
yıllardır. Yusuf Alptekin’in ölümü ve Çin’in Xinjiang bölgesinde kontrolü
artırmasıyla, Türkiye’de Çin’e karşı bir politika değişimi olmuş; 96’da
Alptekin’in adı parktan kaldırılmış, 13 Uygur sığınmacının ülkeyi terk
etmesi istenmiş ve birçok Uygur örgütü hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Bu gelişmeler, Uygur diasporasının Almanya ve ABD’ye kaymasına yol
açmıştır (Söylemez 2017b: 98-100). Türkiye’nin politika değişikliği sonrası
Çin-Türkiye ilişkileri de stratejik işbirliği seviyesine çıkmıştır. Türkiye,
Uygur diasporasını açıktan desteklemeyi bırakıp Çin lehine bir duruş almışsa
da zaman zaman Uygur sorunu yeniden gündeme gelebilmekte ve iki ülke
arasında tansiyonu yükseltebilmektedir. Örneğin 2009 yılında, Çin’in
Xinjiang/Sincan Uygur Özerk Bölgesi ya da Uygurların ifade ettiği gibi
Doğu Türkistan Bölgesi’nde, Han Çinlileri ve Uygurlar arasında 184 kişinin
öldüğü, 100’den fazla kişinin de yaralandığı çatışmalar çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine Ankara’da yaptığı bir konuşmada,
Çin’in bu yaptığını ‘soykırım’ olarak nitelendirmiştir. Erdoğan’ın
açıklamasına resmi bir karşılık vermeyen Çin, ölen 184 kişiden 137’sinin
Han
Çinlisi
olduğunu
belirtmiştir
(Sommerville
2009,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8145451.stm, 24 Ocak 2020’de erişildi).
Uygur sorunu dönem dönem alevlense de diğer taraftan Çin-Türkiye
ilişkileri yakınlaşmaya ve işbirliğine yönelmeye devam etmektedir. 2010
yılında iki ülkenin ilişkileri stratejik ortaklığa evrilmiştir. Ancak, Kadir
Temiz’e göre ilişkiler, daha çok Çin lehine sonuçlanan bazı planlara göre
ilerlemekte, stratejik bir planlama içinde devam etmemektedir (Temiz, 2017:
9).
Çin-Türkiye arasında kültürel ilişkilerde de son 10 yılda hızlı bir
gelişme sağlanmıştır. Kültürel ilişkilere örnek olarak 2012’de Türkiye’de
Çin yılı, 2013’te Çin’de Türkiye yılı ilan edilmesi ve bu bağlamda her iki
ülkede de film gösterimleri, fuarlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi
gösterilebilir. Bunun yanı sıra, son dönemlerde hem Çin-Türkiye arası uçuş
seferleri artmış hem de Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısında büyük
oranda artış yaşanmıştır. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin
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Önen, 2018’de yaklaşık 400.000 Çinlinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini, bu
rakamın bir önceki yıldan %60 fazla olduğunu ve 1 milyon Çinli turistin
Türkiye’ye gelmesinin hedeflendiğini ifade etmiştir (Çinli Turist Sayısında
Son
10
Yılda
%537
Artış
Oldu,
2019,
Hürriyet,
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/, 25 Ocak 2020’de erişildi).
Askerî İlişkiler
Türkiye, Çin’le yalnızca kültür ve ekonomi alanlarında değil, askerî
alanda da işbirliğini güçlendirmeye çalışmaktadır. NATO üyesi ve AB adayı
olan Türkiye’nin, yüzünü doğuya çevirdiğinin bir başka göstergesi ise 2012
yılında yaşanmıştır. 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan tarafından Şangay Beşlisi olarak kurulan ve 2001’de
Özbekistan’ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) dönüşen birliğe,
2012 yılında Türkiye diyalog ortağı statüsüyle katılmıştır. Diyalog ortaklığı
statüsü; Türkiye’nin örgütle bölgesel güvenlik, ekonomi, teröre karşı
mücadele gibi konularda işbirliği geliştirmesine imkân tanımaktadır. ŞİÖ,
2001’de kurulan ve en son 2017’de Hindistan ve Pakistan’ın da üye
olmasıyla üye sayısı sekize çıkan bir bölgesel güvenlik örgütüdür. Bölgedeki
güvenlikle ilgili sorunları çözmek amacıyla kurulan ŞİÖ, NATO’ya karşı
alternatif bir yapılanma olarak görülmektedir. Türkiye, her ne kadar örgüte
tam üye olmak istese de NATO üyesi olan bir ülkenin, ŞİÖ’ye ne şekilde
üye olacağı ya da üye olup olamayacağı hala tartışılan bir konudur.
Türkiye, yalnızca ŞİÖ’ye üye olmak isteğini dile getirmemiş, aynı
zamanda farklı alanlarda da NATO ve AB’ye karşı alternatifleri olduğunu
göstermek istemiştir. Bu amaçla 2013’te Türkiye, uzun menzilli füze almak
istemiş ve ihaleyi Çin kazanmıştır. ABD ve NATO duruma ciddi tepki
göstermiş, füzelerin NATO sistemine entegre edilmeyeceği gündemde yer
almıştır. Ancak, 2 yıl sonra Türkiye, G-20 Zirvesi öncesi 4 milyar dolarlık
ihaleyi iptal ettiğini duyurmuş, sebebini de teknoloji transferi sırasında
yaşanan anlaşmazlıklar olarak ifade etmiştir (Onuş 2015, BBC News,
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/11/ 151116_cin_fuze_turkiye, 24
Ocak 2020’de erişildi).
Türkiye’nin NATO üyesi olması dolayısıyla, iki ülke arasındaki askerî
işbirliği oldukça sınırlıdır. İlk kez 2010 yılında, iki ülke Konya’da ortak bir
askerî eğitim ve tatbikat gerçekleştirmiş, tatbikatla karşılık işbirliği ve
güvenin derinleştirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir (Türkiye-Çin Ortak
Tatbikatı, 2010, https://t24.com.tr/haber/turkiye-cin-ortak-tatbikati,110237,
25 Ocak 2020’de erişildi). Bunun dışında, yakın dönemdeki bir gelişme de
2018 Mayıs ayında İzmir’de düzenlenen Efes 2018 askerî tatbikatına çok
sayıda Çinli yetkilinin gözlemci olarak katılmasıdır. Özellikle, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin sergilediği yeni askerî teknolojiler, Çinli yetkililerin en fazla
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ilgisini çeken konu olmuştur (Gürcan 2018, Al Monitor, https://www.almonitor.com/pulse/originals, 25 Ocak 2020’de erişildi).
Ekonomik İlişkiler
Ekonomi, Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerde en hızlı büyüyen
sektördür. Giderek artan enerji ihtiyacı için alternatif arayışlarda olan
Türkiye açısından Çin, önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Xi Jinping’in
Parti Genel Sekreteri seçildiği yıl olan 2012 Şubatı’nda gerçekleştirildiği
Türkiye ziyaretinde, iki ülkenin merkez bankaları arasında döviz değişimi
anlaşması imzalanmış; Türkiye, Çin’le döviz değişimi anlaşması imzalayan
16. ülke olmuştur. Aynı yılın Nisan ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 300 işadamından oluşan bir delegasyonu Çin’e göndermiş ve
nükleer enerji de dâhil birçok alanda anlaşmalar imzalanmıştır (Zhiqiang
2015: 16).
Türkiye-Çin Dış Ticaret Değerleri 2007-2018 (Milyar Dolar)
Yıl

İhracat

İthalat

Hacim

Denge

2007

1.039.523

13.234.092

14.273.615

-12.194.569

2008

1.437.204

15.658.210

17.095.414

-14.221.007

2009

1.599.139

12.676.573

14.275.712

-11.077.433

2010

2.269.175

17.180.806

19.449.982

-14.911.631

2011

2.466.316

21.693.336

24.159.652

-19.227.019

2012

2.833.255

21.295.242

24.128.497

-18.461.987

2013

3.600.865

24.685.885

28.286.751

-21.085.020

2014

2.861.052

24.918.224

27.779.276

-22.057.171

2015

2.414.790

24.873.457

27.288.247

-22.458.666

2016

2.328.044

25.441.433

27.769.477

-23.113.389

2017

2.936.262

23.370.620

26.306.882

-20.434.358

2018

2.912.539

20.719.063

23.631.602

-17.806.524

Kaynak: Trade Map (2020), T.C. Ticaret Bakanlığı
Tablo’da da görüldüğü gibi 2007’den bu yana Çin’le yapılan ticarette
hem ithalat hem de ihracat rakamlarında artış görülmektedir. 2007’de
yaklaşık 1 milyar dolar olan ihracat, 2018’de yaklaşık 3 milyar dolara
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çıkmıştır. İthalatta daha büyük bir artış olmuş, 2007’de 13 milyar dolarlık
ithalat, 2018’de 20 milyar doları aşmıştır. Buna bağlı olarak ticaret hacmi de
artmış ve 2018 itibariyle 23,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak, ithalat
rakamları ihracattan çok daha yüksek olduğundan, ticaret hacmi Türkiye
aleyhine giderek açılmaktadır.
Bu koşullarda, Türkiye için Çin ve Çin’in Kuşak Yol Projesi bir
alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Bazı yazarlara göre Çin Merkez
Bankası’nın geçtiğimiz yaz Türkiye’ye 1 milyar dolarlık para aktarımı ve
enerji gibi sektörlere yapılan diğer yatırımlar, Türkiye’nin yönünü Batı’dan
Doğu’ya çevirmesini sağlamaktadır (Berman 2019, The Diplomat).
Çin’in eski İpek Yolu’nu yeniden canlandırmak ve 70’den fazla ülke
arasında ekonomik ilişkileri artırmak amacıyla öne sürdüğü Kuşak Yol
projesiyle birlikte, Türkiye-Çin ilişkileri de ivme kazanmıştır. Kuşak Yol
projesi, hem denizden hem karadan olmak üzere iki farklı güzergâhla kıtaları
ve birçok ülkeyi birbirine bağlamayı hedeflemektedir. Çin, Kuşak Yol
projesi ile projedeki ülkeler arasında politik bir koordinasyon sağlamayı, bu
ülkelerin alt yapısını güçlendirmek için hava, kara ve demiryolları
oluşturmayı, ülkeler arasında serbest ticaret bölgeleri oluşturarak üretimi
artırmayı, Asya Altyapı Yatırım Bankası aracılığıyla finansal entegrasyon
sağlamayı ve insanları da kültürel, fikri ve bilgi açısından birbirine
bağlamayı amaçlamaktadır (Akçay, 2017: 79). Bu proje sayesinde, hem
Çin’in diğer ülkelerle ekonomik bütünleşmesi sağlanacak hem de Çin,
bölgedeki gücünü pekiştirmiş olacaktır.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), projenin en büyük ayağını
oluşturmaktadır. 2015’te kurulan AAYB’nin amacı, Kuşak-Yol projesinde
yer alan ülkelerin altyapı yatırımlarını finanse etmektir. 100 milyar dolarlık
sermaye ile kurulan bankadaki en büyük pay ortağı, sermayenin %30’una
katkıda bulunan Çin’dir (Eliküçük Yıldırım 2019: 240). 2016 yılında
çalışmaya başlayan AAYB’nin, 102 üyesi bulunmaktadır (AIIB,
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html 24 Ocak 2020’de erişildi).
AAYB’yi bir fırsat olarak değerlendiren Türkiye de bankanın kurucu
üyelerinden biridir.
2019 yılı itibarıyla Türkiye; Hindistan ve Endonezya’nın ardından
AAYB’nin en fazla yatırım yaptığı 3. ülkedir. 2016’dan bu yana, AAYB’nin
Türkiye’de Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi, TSKB
Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi gibi projelere yaptığı yatırım, 1,4
milyar dolara ulaşmıştır (Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'ye yatırıma
devam ediyor, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/, 24 Ocak
2020’de erişildi).
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Kuşak-Yol projesi, 6 işbirliği koridorundan oluşmakta olup, başlangıçta
Türkiye yalnızca Çin-Orta Asya-Batı Asya ekonomik koridorunda yer
alıyordu. 2 yıl sonra Türkiye, Türkiye’den başlayıp Gürcistan ve Azerbaycan
üzerinden tren yoluyla, oradan feribotla Türkmenistan ve Kazakistan’a
ulaşan ve aynı zamanda diğer Orta Asya cumhuriyetleri, Afganistan ve
Pakistan’dan geçerek Çin’e ulaşan Orta Koridor projesini teklif etmiştir
(Eliküçük Yıldırım 2020: 10). Projede yer alacak olan Türkiye, iki ülke
arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek adına, 2015 yılında “Kuşak ve
Yol Girişimini ve Orta Koridor Girişimini Uyumlaştırılmasına İlişkin
Mutabakat Muhtırası”nı imzalamıştır (Topgül, http://bogaziciasya.com, 9
Ocak 2020’de Erişildi). Orta Koridor bağlamında Türkiye, Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu hattını hizmete sokmuş ve 2019 itibarıyla bu hatta ticaret
başlamıştır. Çin’den gelen ilk yük treni China Railway Express, 7 Kasım
2019’da Marmaray’dan geçmiştir. Tren’in; Çin’den başlayarak, Kazakistan,
Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve
Slovakya’dan geçerek Çekya’ya ulaşması planlanmıştır (CNN Türk,
https://www.cnnturk.com, 11 Ocak 2020’de erişildi).
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi
Jinping, 2 Temmuz 2019’da Pekin’de bir araya gelmişlerdir. Bu görüşmede
Xi; gelişmekte olan ülkeler olarak Çin ve Türkiye’nin stratejik işbirliğinin
önemine vurgu yapmış, Kuşak-Yol Projesi’nde Türkiye’yi önemli bir ortak
olarak tanımlamıştır (Xinhua News, http://www.xinhuanet.com, 9 Ocak
2020’de Erişildi). Erdoğan da buna karşılık, ‘Tek Çin’ politikasının Türkiye
açısından stratejik önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki bağların
güçlenmesinin bölgesel ve küresel istikrara büyük katkı sağlayacağını ifade
etmiştir (Beyaz; Kabakçı, https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific, 9 Ocak
2020’de Erişildi).
SONUÇ
Xi Jinping’in iktidara gelmesiyle birlikte Çin, artık düşük bir profil
izleme politikası yerine, daha aktif politikalarla ‘ben de varım’ diyen, büyük
bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Çin’in bölgedeki gücünü sağlamlaştırmak
için izlediği sert politikaların yanı sıra, Xi Jinping’in öne çıkardığı Çin
Rüyası ya da Kuşak-Yol gibi projeler uzun vadede Çin’in yeni dünya
düzeninin bir yansıması olarak görülse de özellikle yatırım fırsatlarını
barındıran Kuşak-Yol Projesi birçok ülke için çekici bir alternatiftir.
Türkiye de Kuşak-Yol Projesi’ni önemli bir fırsat olarak gören
ülkelerden biridir. Son dönemlerde gerek Türkiye’nin AB adaylığının
yıllardır askıda kalması, gerekse Türkiye’nin NATO’nun ve ABD’nin karşı
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çıkmasına rağmen Rusya’dan aldığı füzeler dolayısıyla Türkiye ve ABD’nin
arasının bozulması gibi sebeplerden dolayı Türkiye Doğu’ya bakmaya
başlamıştır; daha doğru bir ifadeyle, gelişimi için bir fırsat ve alternatif
olarak Çin’le ilişkilerini geliştirme yoluna gitmiştir.
Altay Atlı’ya göre Türkiye’nin Çin’le yakınlaşması, Batı’dan
uzaklaşması anlamına gelmemektedir. Hatta ekonomik olarak bile bu zor
görünmektedir. Rakamlara bakıldığında 2017 itibarıyla AB’nin Türkiye’nin
ihracatı içindeki payı %47,8, Kuzey Amerika ülkelerinin %6,5, Çin’in ise
%1,9 olarak görülmektedir. Yani Atlı’ya göre Türkiye, Batı’yı Çin’le yer
değiştirmek yerine ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek istemektedir (Atlı
2018,
http://www.gmfus.org/publications/making-sense-turkeysrapprochement-china, 25 Ocak 2020’de erişildi).
Türkiye’nin ABD ve AB ile yaşadığı anlaşmazlıklar, Türkiye ve Çin’i
yakınlaştırsa da hem Uygur sorunu yüzünden yaşanan karşılıklı güven
problemi hem de Çin’e karşı ticaret açığı vermesi sebebiyle Türkiye’nin
Çin’le ilişkilerine çok daha ihtiyatlı yaklaşması gerektiği söylenebilir.
Türkiye, potansiyelini daha rasyonel şekilde kullanabildiği takdirde Çin,
Türkiye açısından turizm, yatırım, ekonomi, finans gibi pek çok konuda
önemli bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.
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SURİYE’DEKİ UYGURLAR BAĞLAMINDA TÜRK-ÇİN
İLİŞKİLERİ
Ahmet Faruk IŞIK
GİRİŞ
Uygur meselesi, Türk-Çin ilişkilerini etkileyen başlıca konulardan
biridir. Geçmişten bu yana farklı sebeplerle bu konu, ikili ilişkileri
etkilemiştir. İç savaşın başlamasıyla istikrarsızlaşan Suriye’de, diğer yabancı
unsurların yanı sıra bazı Uygur gruplar da varlık göstermektedir. Bu makale,
ana vatanlarından çok uzaklarda radikal örgütlerde boy gösteren Uygurların,
Suriye’deki varlıklarının sebebini ortaya koymayı ve bunun Türk-Çin
ilişkilerine olan etkilerini göstermeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin, Suriye ile
911 kilometrelik uzun bir sınıra sahip olması sebebiyle, yabancı savaşçıların
tercih ettiği rotaların başında geldiği iddia edilmektedir. Oysa Türk güvenlik
güçleri, binlerce yabancıyı Suriye’ye geçmek isterken yakalamış ve gereken
kanuni işlemleri uygulamıştır. Bu noktada, Suriye’deki Uygurların yabancı
devlet makamları, akademi ve medya organları tarafından Türkiye ile
ilişkilendirilmesi konuyu bir üst seviyeye taşımış; Uygurlar, Suriye’deki
varlıkları sebebiyle Türk-Çin ilişkilerini olumsuz yönde etkileyemeye
başlamıştır. Bu çalışma, Türk-Çin ilişkilerini Suriye’deki Uygurlar
bağlamında ele almakta olup, Türk-Çin ilişkileri literatüründeki boşluğu
doldurmayı amaçlamaktadır.
Türkiye Çin İlişkilerinde Uygur Faktörü
Türk-Çin Diplomatik İlişkileri 1971’de başlamış olsa da iki halkın
ilişkilerinin tarihi çok daha eskiye dayanmaktadır. Tarihi İpek Yolu’nun iki
ucundaki bu kadim milletlerin, tarihte birçok işbirliklerinin yanında,
günümüzde uzlaşmadıkları ya da sıkıntılar yaşadıkları konular da olmuştur.
Bunlardan biri de ‘Uygur Meselesi’dir. Türkiye Cumhuriyet’i Uygur
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hareketlerine uluslararası konjonktüre bağlı olarak farklı reaksiyonlar
vermiştir. Bu, kimi zaman Uygur hareketlerine açık destek, kimi zaman resmî
yasaklamalar şeklinde zuhur etmiştir. Son yıllarda, özellikle de yakınlaşan
Türk-Çin ilişkilerinde sıkıntı teşkil eden hususlardan biri ‘Suriye’deki
Uygurlardır’. Bu mesele, diplomatik seviyelerde henüz ele alınmamış olsa da
ikili ilişkileri, dolaylı şekilde etkilemektedir. Suriye’deki iç savaşın gidişatına
bağlı olmakla birlikte, meselenin gelecekte iki ülkenin gündem maddesi olma
ihtimali büyüktür.
‘Uygur Meselesi’ Türk kamuoyunda ve siyasetinde dönem dönem
gündem olmaktadır. Bazı siyasi kesimler ve halk, etnik, tarihî, kültürel ve dini
bağlardan dolayı bu konuyu genellikle ‘milliyetçi’ ve ‘ümmetçi’ perspektiften
ele almakla beraber, bu kesimlerin icraatları, söylemden ileri gitmemektedir.
Seçim zamanlarında kimi siyasetçilerin, Uygur meselesini dillendirerek Çin’i
eleştirmesinin de seçmeni etkilemek için kullanılan yollardan biri olduğunu
düşünmek mümkündür. Keza, bazı resmî açıklamalar da durumu
etkilemektedir; 2009 Urumçi Olayları için "adeta soykırım" denilmesi, Şubat
2019 Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün halen hayatta olan Uygur sanatçı
Abdurrehim Heyit’in ‘eğitim kampında’ hayatını kaybettiği duyumu üzerine
yaptığı açıklamalar, iki ülke arasında düşük yoğunluklu gerilim yaratmıştır.1
‘Abdurrehim Heyit olayı’ ile ilgili olarak, Türk Dışişleri Bakanı’nın
konuyu insan hakları çerçevesinde Birleşmiş Milletlere taşıması, kimi
çevrelerce Türkiye’deki Uygur diasporasının baskısı ve ‘mazlum
Müslümanların sesi’ olma iddiası çerçevesinde girişilen bir hareket olarak
yorumlanmış, Çin tarafı İzmir Başkonsolosluğu’nu kapatarak ve havaalanı
gümrüklerinde Türk vatandaşlarına fazladan güvenlik önlemleri getirmek
suretiyle karşılık vermiştir. 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın II. Kuşak-Yol’
Girişimi Zirvesi’ne katılmaması, kimi yabancı kaynaklarca bu restleşmenin
bir devamı olarak görülmüşse de Erdoğan’ın I. Kuşak-Yol Girişimi
Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile
1

2

https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-adeta-soykirim,2UesmxIx4ECeP6Z_1EC88Q, (18
Ocak 2020’de erişildi). “SC-06, 9 Şubat 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un
Uygur Türklerine Yönelik Ağır İnsan Hakları İhlalleri ve Halk Ozanı Abdurrehim Heyit’in
Vefatı Hakkındaki Soruya Cevabı” (2019), (http://www.mfa.gov.tr/sc_-06_-uygurturklerine-yonelik-agir-insan-haklari-ihlalleri-ve-abdurrehim-heyit-in-vefati-hk.tr.mfa, (18
Ocak 2020’de erişildi).
Birleşmiş Milletler (2019), (http://webtv.un.org/search/turkey-high-level-segment-2ndmeeting-40th-regular-session-human-rightscouncil/6006586807001/?term=&lan=english&cat=Regular%2040th%20session&sort=date
&page=22, (18 Ocak 2020’de erişildi). “İzmir iş dünyası sarsıldı! "Çin Başkonsolosluğu'nu
kapatmayın"” (2019), (http://www.ulusal.com.tr/gundem/izmir-is-dunyasi-sarsildi-cinbaskonsoloslugu-nu-kapatmayin-h224469.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
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konuşma yapan üç liderden biri olduğu ve girişime destek veren nitelikte
demeçler verdiği bilinmektedir. 3 Bu durum Türk-Çin ilişkilerinin ne denli
hassas dengeler üzerinde geliştiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Çin dışında yerleşik Uygur diasporası da “mevcut siyasi, sosyal,
ekonomik hak ihlallerini gündeme getirerek, yaşadıkları ülkeleri sorunlarına
çözüm üretmeye zorlamaktadır. 4 Bu bağlamda, Türkiye’de de Uygur
diasporasının milliyetçi-muhafazakâr ve ulusalcı kitleler üzerinden devletin
Çin politikalarında etkili olmaya çalıştığını söylemek mümkündür.
Dünya’da Uygur Hareketlerin en güçlü olduğu ülkelerden biri de Türkiye
olup, geçmişte, Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst kademelerince destekler
verildiği bilinmektedir. Başbakan Süleyman Demirel 1991’de,
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ise Mart 1992’de Uygur Bağımsızlık hareketinin
liderlerinden İsa Yusuf Alptekin ile görüşmüşlerse de sonraki yıllarda TürkÇin ilişkilerinin gelişimine paralel olarak Türkiye’nin bu tarz hareketlere
mesafeli yaklaştığını söylemek mümkündür. 5 Nitekim 56. hükümet
tarafından çıkarılan 1998/36 numaralı gizli genelgeyle, devlet çalışanlarının
Uygur harekelerine bağlı vakıf ve derneklerinin etkinliklerine kesinlikle
katılmaması istenmiştir. 6 Aynı yıl, Uygurların 18 ülkedeki 40 lideri
Ankara’da Doğu Türkistan Milli Merkezi’ni 7 kurdularsa da dönemin
Başbakanı Bülent Ecevit’in 1999 yılında “Çin Halk Cumhuriyeti ile
ilişkilerimizin çok yönlü olarak geliştirilmesine özen gösterilecektir” sözleri,
Uygur diasporasını endişelendirmiştir. 8 2000 yılında Çin Devlet Başkanı
Jiang Zemin’in Türkiye ziyaretiyle iki taraf arasındaki ilişkiler bir üst
seviyeye taşınmış, devlet liderleri uluslararası terörizm, etnik ayrılıkçılık ve
dini aşırılıkçılıkla mücadelede uzlaşma konusunda ortak bir açıklama
yapmıştır.9 Bu durum, günümüzde birçok Türkiye merkezli Uygur hareketinin

3

4
5
6

7

8

9

Ondřej Klimeš (2019). “China’s Xinjiang Work in Turkey”, SINOPSIS; s.4, “Teröre Karşı
Ekonomi Yolu” (2017), Hurriyet, (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/terore-karsiekonomi-yolu-40457922, (18 Ocak 2020’de erişildi).
Kadir Temiz (2017). “Türkiye-Çin İlişkileri”, SETA, Nisan 2017, Sayı: 196; s. 18.
Michael Dillon (2008). “Contemporary China - An Introduction”, Routledge; s. 245.
R. Kutay Karaca (2007). "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan
Sorunu", Gazi Akademik Bakış 1; s. 241.
Fatih Şen (2009). “Çin’in Sincan-Doğu Türkistan Sorunu: Dünü, Bugünü, Geleceği”;
Ortadoğu Analiz, Temmuz-Ağustos’09 Cilt 1 - Sayı 7-8, s. 129.
“TBMM, 21. Dönem 11. Birleşim” (1999)，
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d21/c001/tbmm21001011.pdf.,
(18 Ocak 2020’de erişildi).
Selçuk Çolakoğlu (2010). “Turkey and China: Seeking a Sustainable Partnership”, SETA
Policy Brief, No:41; s. 5.
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merkezlerini Almanya, ABD ve diğer ülkelere kaydırmalarına neden
olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin hâlihazırda Uygurlar hakkında izleyeceği
politikası ile ilgili yaptığı bir beyanatı yoktur. Türkiye, uluslararası insan
hakları çerçevesinde ülkesine gelen Uygurlara kalma izni vermektedir.
Kurulan derneklerin anayasa ve kanunlara uygun olması şartıyla, ifade
özgürlüğü kapsamında faaliyetlerine izin verilmektedir. Türkiye’nin
dünyadaki Uygur hareketleriyle organik bir bağı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti
bu meseleyi, Türk-Çin ilişkileri çerçevesinde ele almaya titizlik
göstermektedir. Özellikle 2010 yılında ilişkilerin “Stratejik İşbirliği” düzeyine
yükselmesi bu hassasiyeti de yükseltmiştir.10 2013 yılında Çin Devlet Başkanı
Xi Jinping’in ‘Yeni İpek Yolu’ olarak da bilinen ‘Kuşak Yol Girişimini’
duyurmasıyla Türk-Çin İlişkileri yeni bir sürece girmiştir. Taraflar arasında
siyasi anlamda karşılıklı güven tesis edilmese de Çin’den Türkiye’ye gelen
yatırımlar, artan Çinli turist sayısı ve Çin’le olan ilişkilerin Batıyla olan kötü
ilişkilere teselli olarak görülmesi, Çin’in Türk kamuoyundaki pozisyonunu
güçlendirmiştir. Türkiye’deki resmî makamlar da özellikle son yıllarda Türk
ekonomisini iyileştirme noktasında Çin’i çok önemsemektedir. Örneğin, çok
tartışılan ‘Kanal İstanbul’ projesiyle ilgili olarak projenin Çin bankalarınca
finanse edileceği medyaya yansımıştır. Projeyle ilgili olarak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Ocak ayında
Twitter hesabından ‘Kanal İstanbul’un’ Çince tanıtımını yayınlamıştır. 11
Dolayısıyla Türkiye, Çin konusunda hem Çin devletinin hassasiyetlerine özen
göstermeye çalışmakta hem de Türk kamuoyuna önem vermekte olup, hemen
hemen her görüşmede Çin’in toprak bütünlüğü konusunda Türkiye’nin
gösterdiği hassasiyeti vurgulamaktadır.
Devlet birimlerinin dile getiremediği eleştirel hususları hükümete yakın
medya kanalları ve diğer medya yayın organları duyurmaktadır. Her ne kadar
devlet kanalları Türk kamuoyuna yönelik söylemler geliştirse de Çin tarafını
dengelemek adına Çin’in ‘radikalizmle’ mücadele adı altında yürüttüğü
politikalarını destekler nitelikte haberler de yapmaktadır. Örneğin ATV’nin
haber muhabiri, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yaptığı ziyaret sonrası “Ama
gittiğimizde o önyargıların yıkıldığını gördük, çünkü biz Batı medyasını
okuyoruz, Batı medyasına göre hareket edip pozisyon alıyoruz. Ne kadar hata
yaptığımızı gördük.” diyerekten çoğunlukla muhafazakâr olan izleyici

“Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri” (2018), (http://www.mfa.gov.tr/turkiyecin-halk-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa, 18 Ocak 2020’de erişildi).
11Fahrettin Altun (2020), Twitter,
(https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1213558175242297346, 19 Ocak 2020’de erişildi).
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kitlesinin düşünceleriyle çelişen bir haber yapmıştır.12 Oysa aynı yayın kanalı,
geçmiş yıllarda “Müslüman coğrafyasındaki katliamlar” adlı programda
Dünya Uygur Kurultayı’nın 2. Başkanı Rabia Kadir’le canlı yayın röportajı
yapmıştır.13 Hatırlanacağı gibi gelişen Çin-Türk ilişkilerine zarar vermemek
için Rabia Kadir’in, Türkiye girişi de daha önce yetkililerce engellenmiştir.14
Özetle, yukarıda da bahsedildiği üzere Türkiye birçok Uygur’a ve Uygur
hareketine ev sahipliği yapmaktadır. Fakat gelişen Türkiye-Çin ilişkileriyle
birlikte devlet, bu hareketlere geçmişe nazaran mesafeli durmaktadır. Çin’in
Türkiye ile yaptığı görüşmelerde Çin, toprak bütünlüğüne destek istemekte,
Türkiye de her ortak platformda Türkiye’nin Çin’in toprak bütünlüğüne
verdiği desteği yinelemektedir. Uygurların Türk milletiyle olan tarihi ve
kültürel bağları sebebiyle Türk kamuoyunda ayrı bir yeri vardır. Türkiye
kültürel anlamda Uygurlarla bağını korumak ve geliştirmek istemekte, fakat
bu durum Çinli makamları endişelendirmektedir. Devlet medya organları ve
ana akım medyanın iki taraflı açıklamaları, bu konuda Türkiye’nin denge
arayışı içinde olduğunu göstermektedir. İki taraf da Uygurların Türkiye-Çin
arasında ‘köprü’ olduğunu ifade etse de iki tarafın Uygurlar konusunda ayrı
hassasiyetler taşıması nedeniyle bu ifade tam anlamıyla manasını
taşımamaktadır.15 Bu meselenin ilerideki yıllarda da Türkiye-Çin İlişkilerinde
gündem maddesi olabileceğini düşünmek mümkündür.
Suriye’deki Uygur Varlığı
Kadim dönemlerdeki hâkimiyetleri sonlandıktan sonra, Uygurlar yakın
tarihte zaman zaman kısa süreli bağımsızlıklarını ilan ettilerse de genel
anlamda yakın zamanda Çin yönetimi altında yaşamışlardır. Tarihte Çin
yönetimine karşı başlatılan ayaklanmalar sırasında, Sovyetler Birliği ve Çin
Cumhuriyeti arasında bulunan topraklar ciddi anlamda dış destek
alamamıştır. 16 Dolayısıyla, dış dünyadan izole hareketler başarıya
ulaşamamıştır. İlerideki yıllarda yaşanan, 200 kişiye yakın kişinin öldüğü
“ATV muhabiri: Ne kadar hata yaptığımızı gördük” (2019), (https://odatv.com/atv-muhabirine-kadar-hata-yaptigimizi-gorduk-17011947.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
13 “Rabiya Kadir: Bizi sadece Türkiye bağrına bastı.” (2014),
(https://www.ahaber.com.tr/gundem/2014/05/05/rabiya-kadir-bizi-sadece-turkiye-bagrinabasti, 18 Ocak 2020’de erişildi).
14 “Türk Ocakları Rabia Kadir’in Türkiye’ye Girebilmesi İçin İmza Kampanyası Başlattı”
(2015),
(https://www.sabah.com.tr/istanbul/2015/07/13/turk-ocaklari-rabia-kadirinturkiyeye-girebilmesi-icin-imza-kampanyasi-baslatti, 18 Ocak 2020’de erişildi).
15 “Çin
ile Türkiye arasında bir köprü gibiyiz” (2015), (http://tr.chinaembassy.org/tur/xwdt/t1243842.htm, 18 Ocak 2020’de erişildi).
16 Ondřej Klimeš (2015). “Struggle by the Pen: The Uyghur Discourse of Nation and National
Interest, c.1900-1949”, Brill, China Studies, Volume: 30; s. 4.
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Temmuz 2009 Urumçi Olayları gibi birçok başkaldırı yaşanmıştır. Bu olaylar,
kimi zaman organize kimi zaman bağlantısız şekilde gerçekleşmiştir. Çin
devleti, ülkenin bütünlüğünü korumak adına bölgede sıkı tedbirler almaktadır.
Somut anlamda, dış destek alamayan bu hareketlerden bazıları etkisiz hale
getirilmiş, bazılarıysa Selefi hareketlerce sunulan imkân ve desteklerle
zamanla Selefi hareketlere evirilmiştir. Bu durum, Çin’i yönetenleri ülke
güvenliği ve 2013 yılında başlatılan ‘Kuşak-Yol’ Girişimi gibi Çin
ekonomisiyle
direkt
bağlantılı
projelerin
geleceği
konusunda
endişelendirmektedir. Pekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü
Wang Yong, terörle mücadele hakkında biri yumuşak, biri sert olmak üzere
iki yönlü yöntem olduğunu belirtmiş; “terörizmin Çin’in Kuşak Yol
Girişimini etkilemesine izin vermeyeceğiz” demiştir. 17 Çin, ‘radikalizmle’
mücadele adı altında, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde kurduğu ‘eğitim’
merkezleriyle resmî tabirle, ‘3 Şeytani Güçle’ mücadele etmektedir. Bunlar
sırasıyla ‘Terörizm, Ayrılıkçılık ve Aşırılıkçılıkla’ mücadeledir.18 Bu durumu,
Chinese Academy of Social Sciences Araştırmacısı, Xu Jianying: devlet her
ne kadar 3 Şeytani Güç olarak tanımlasa da bu durumun arkasında yatan asıl
sebep ayrılıkçılıktır, diyerek açıklamaktadır.19 Çin, önce merkezlerin varlığını
çeşitli kanallar üzerinden reddettiyse de 16 Ekim 2018’de bu merkezler
hakkında ilk resmî açıklamayı yapmıştır. 20 Çin’in devlete bağlı İngilizce
yayın organı CGTN (China Global Television Network), 2019 yılında Sincan
Uygur Özerk Bölgesinde 3 yıldır hiçbir olay yaşanmadığını duyurmuştur.21
Çin’in sınırları içindeki endişesini, sınır dışında Suriye iç savaşı takip
etmektedir. Suriye’deki savaşa Müslüman nüfusu olan birçok ülkeden çok
sayıda silahlı unsur katılmış, farklı homojen gruplar altında yer almaktadırlar.

“新疆人權問題爭議 引發穆斯林國家顧忌” (2019),
(https://www.youtube.com/watch?v=9A3gi98uYxI&list=PLbq09UTOVUhwapsWctaYzGMDsWpRN6pJ&index=2&t=0s, 18 Ocak 2020’de erişildi).
18 周晓英(2004). “论中亚“三股势力”对中国西部新疆安全的影响”, 新疆大学; 1
19 “The
black
hand
—
ETIM
and
terrorism
in
Xinjiang”
(2019),
(https://news.cgtn.com/news/2019-12-07/The-black-hand-ETIM-and-terrorism-inXinjiang-MepKpOPAKA/index.html?from=singlemessage&isappinstalled=0, 18 Ocak
2020’de erişildi).
20 “新疆维吾尔自治区主席就新疆反恐维稳情况等答问” (2018),
(http://www.szzg.org.cn/a/junshi/fankong/2018/1016/24097.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
21 “No violent terrorist attack for three consecutive years in Xinjiang” (2019),
(https://news.cgtn.com/news/2019-12-09/No-violent-terrorist-attack-for-three-consecutiveyears-in-Xinjiang-Mhfwv0AFgY/index.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
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Bu bağlamda, de Uygurların IŞİD gibi radikal örgütlerde varlık gösterdiği
bilinmektedir.22
Bu örgütlerden biri, El-Kaide bağlantılı Türkistan İslam Partisi (TİP) ya
da diğer bilinen adıyla Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM)’dir. TİP’in
faaliyet alanları içinde Afganistan, Pakistan ve Özbekistan’ın yanında Suriye
de yer almaktadır. TİP, Çin dışında ABD ve Türkiye tarafından da terör örgütü
olarak tanınmaktadır.23 Bu bağlamda, geçmiş yıllarda, El-Kaide bağlantıları
sebebiyle, ABD güçlerince yakalanan 22 Uygur’un Küba’daki Guantanamo
Hapishanesi’nde tuttuğu kayıtlara geçmiştir.24
2010 yılında, Norveç’te terör saldırısı şüphesi ile bir Iraklı ve Özbekle
beraber yakalanan bir Uygur’un, TİP bağlantılı olduğu Norveçli bir yetkili
tarafından medyaya duyurulmuştur.25 Aynı yıl, Birleşik Arap Emirlikleri’nin
Dubai şehrinde bulunan bir alışveriş merkezindeki Çin mağazasına saldırı
planında olduğu düşünülen iki Uygur, TİP bağlantısı şüphesiyle
tutuklanmıştır. 26 2014 yılında, 29 kişinin öldüğü Çin’in Kunming şehrinde
yaşanan Tren istasyonu saldırısı ve diğer bazı olayların TİP’le bağlantılı
olduğu yetkililerce açıklanmıştır. 27 2016 yılında, Çin’in Bişkek
Büyükelçiliğine yapılan saldırının, TİP bağlantılı olabileceği Çinli ve Kırgız
otoriteler tarafından belirtilmiştir. 28
IŞİD altında faaliyet göstermiş birçok grup gibi TİP’de diğer örgütlerle
arasında geçişkenlik göstermektedir. 29 Suriye’de, 2016 yılına kadar El“TIP Division in Syria Releases Video Promoting Cause, Inciting for Jihad” (2014),
Intelligence Group, (https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/tip-division-in-syriareleases-video-promoting-cause-inciting-for-jihad.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
23 “Turkey lists "E. Turkestan Islamic Movement" as terrorists” (2017),
(http://en.people.cn/n3/2017/0803/c90883-9250745.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
24 “Freedom for Chinese Detainees Hinges on Finding a New Homeland” (2004),
https://www.nytimes.com/2004/11/08/us/freedom-for-chinese-detainees-hinges-on-finding-anew-homeland.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
25 “Chinese Separatists Tied to Norway Bomb Plot” (2010),
(https://www.nytimes.com/2010/07/10/world/asia/10uighur.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
26
“Two Chinese Uighurs jailed for UAE bomb plot - paper” (2010),
(https://www.reuters.com/article/idINIndia-49801720100701, 18 Ocak 2020’de erişildi).
27 “China releases English documentary on ETIM terror group’s dark hand in Xinjiang” (2019),
(http://www.globaltimes.cn/content/1172579.shtml, 18 Ocak 2020’de erişildi).
28 “Kyrgyzstan says Uighur militant groups behind attack on China's embassy” (2016),
(https://www.reuters.com/article/us-kyrgyzstan-blast-china-idUSKCN11C1DK, 18 Ocak
2020’de erişildi).
29“ Is this the oldest jihadi in ISIS? Elderly man flees China with his family to fight alongside
terror group in Syria” (2015), (https://www.dailymail.co.uk/news/article-3110022/Is-ISISoldest-jihadi-Elderly-man-flees-China-family-fight-alongside-terror-group-Syria.html, 18
Ocak 2020’de erişildi).
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Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nde faaliyet gösterdiği bilinmektedir.30
2016 yılında ‘Şam Fetih Cephesi’ olarak kendini yeniden adlandırmıştır. 31
Şam Fethi Cephesi, 2017 yılında tekrardan isim değiştirerek ‘Heyet-i Tahriru’ş-Şam’ adını almıştır. 32 Nusra Cephesi, son adıyla Heyet-i Tah-riru’şŞam, Uygurların içinde olduğu Türkistan İslami Partisi’ne karşı pozitif
angajman politikası uygulamakta, Türkistan İslami Partisi, silahlı
faaliyetlerde kendileriyle beraber oldukları için özel yardım ve gıda
malzemeleri sağlamaktadır.33
Örgüte katılan birçok kişinin, Çin’den sonra sırasıyla Malezya,
Endonezya, Tayland, Kamboçya gibi Güney Asya ülkeleri üzerinden
Türkiye’ye varıp, Türkiye’deki hücre evleri üzerinden Suriye’ye geçtikleri
iddia etmektedir. 34 The Times of Israel, bu bağlamda Türkiye’deki Doğu
Türkistan İslami Hareketi ve Doğu Türkistan Eğitim ve Dayanışma Birliği’ni
(ETESA) işaret etmiştir. 35 Kimi yabancı haber kaynakları, bahsedilen
ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden yardım alındığı da mesnetsiz şekilde
iddia etmektedir.36 Bu iddialar Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda
bırakmaktadır. İstanbul’da birçok Orta Asyalı göçmenin ikamet ettiği
Zeytinburnu, Sefaköy, Esenyurt gibi yerler Suriye’ye gidenler için ön
duraklardan biri olarak belirtilmiştir. 37 Oysa Türk güvenlik güçleri ciddi
şekilde konuya hassasiyet göstermekte olup, bu kapsamda 2017 yılında,
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Zeytinburnu’nda
gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 21 Uygur IŞİD’le irtibatlı olduğu

“China’s Counter-Terrorism Calculus”(2016), (https://jamestown.org/program/chinascounter-terrorism-calculus/#.VsT4bdD6eUg, 18 Ocak 2020’de erişildi).
31
“El
Nusra
Cephesi,
El
Kaide'den
ayrıldığını
duyurdu”
(2016),
(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-36913356, 18 Ocak 2020’de erişildi).
32 Can Acun, Bunyamin Keskin, Bilal Salaymeh (2018). “El-Kaide’den HTŞ’ye Nusra
Cephesi”, SETA; 29.
33 Can Acun, Bunyamin Keskin, Bilal Salaymeh (2018). “El-Kaide’den HTŞ’ye Nusra
Cephesi”, SETA; 69.
34 “China’s Counter-Terrorism Calculus” (2016), (https://jamestown.org/program/chinascounter-terrorism-calculus/#.VsT4bdD6eUg, 18 Ocak 2020’de erişildi).
35 “Beijing report says Chinese Muslim separatists have joined Syria rebels” (2012),
(https://www.timesofisrael.com/beijing-report-says-chinese-muslims-separatists-havejoined-syria-rebels/, 18 Ocak 2020’de erişildi).
36 “Turkish help for Uighur refugees looms over Erdogan visit to Beijing” (2015),
(https://www.reuters.com/article/us-turkey-china-uighurs-insight/turkish-help-for-uighurrefugees-looms-over-erdogan-visit-to-beijing-idUSKCN0Q10PM20150727,
18
Ocak
2020’de erişildi).
37 'Suriye'de Savaşan Uygurların Hedefi Çin'(2017), Amerikanin Sesi,
(https://www.amerikaninsesi.com/a/suriyede-savasan-uygurlarin-hedefi-cin/4176472.html,
18 Ocak 2020’de erişildi).
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şüphesiyle gözaltına alınmıştır. 38 Suriye’ye radikal örgütlere katılan
Uygurların ‘yeni vatan’ vaadiyle kandırıldıklarını, Suriye’ye bu motivasyonla
gittikleri iddia edilmektedir. Çin Resmî Haber Ajansı’nın yayınladığı bir
habere göre, 2013’de ‘Ekber’ isimli bir Uygur, Suriye’de aldığı eğitimin
ardından yakalanmış ve patlayıcı eğitimi aldığını itiraf etmiştir. Aynı haber,
2011 yılında birçok Uygur’un TİP üzerinden Suriye’ye gittiğini, sayılarının
4.000 ile 5.000 arasında olduğunu, Afganistan, Suriye ve Türkiye’de dağınık
bir şekilde varlık gösterdiklerini belirtmiştir.39
Resmî verilere göre, 2015 yılına kadar Türk Emniyet Güçleri tarafından
400 Uygur Türkiye-Suriye Sınırını geçemeden yakalanmıştır. 40 Türkiye
aleyhtarı kimi haber kaynaklarındaki iddialara göre, Suriye’ye giden Uygurlar
ve Türk İstihbaratı arasında bağ bulunmaktadır. 41 Bu bağlamda Jerusalem
Institute for Strategy and Security’de Türkiye Uzmanı olan Hay Eytan Cohen
Yanarocak, Suriye ve Irak’ta Uygurların Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
tarafından eğitildiği iddiasına değinmiştir. 42 Diğer taraftan Daily Sabah
Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, Suriye giden Uygurlara Çin
istihbaratınca gönderildiği, Çin devletince pasaport ve vize gibi kolaylıklar
sağlandığını belirtmiştir. 43 Bazı akademisyenler de ABD’nin TİP’i terör
örgütü olarak tanımasının, ılımlı Uygurları radikalizme ittiği tespitinde
bulunmuşlardır.44
Temmuz 2013’de, Çin Terörle Mücadele Bakanlığı'nın yayınladığı
raporlarda ve Çin devlet medyasının yayınladığı haberlerde, bazı Çinlilerin
Türkiye üzerinden Suriye’ye aşırı uç gruplara katılmak için yasadışı yollardan
seyahat ettiklerini belirtmiştir. 45 Bu bağlamda, Kasım 2014’de Shanghai
“FETOcüleri
ver
IŞİD
‘li
Uyguru
Al”(2017),
Aydınlık,
https://www.aydinlik.com.tr/dunya/2017-mayis/feto-culeri-ver-isid-li-uygur-u-al, 18 Ocak
2020’de erişildi).
39 “The
black
hand
—
ETIM
and
terrorism
in
Xinjiang”
(2019),
(https://news.cgtn.com/news/2019-12-07/The-black-hand-ETIM-and-terrorism-inXinjiang-MepKpOPAKA/index.html?from=singlemessage&isappinstalled=0, 18 Ocak
2020’de erişildi).
40 “Uygurlara yeni vatan vaadiyle IŞİD tuzağı” http://www.milliyet.com.tr/gundem/uygurlarayeni-vatan-vaadiyle-isid-tuzagi-2067917, 18 Ocak 2020’de erişildi).
41 “Turkey,
Terrorism, and the Global Proxy War” (2015), (https://journalneo.org/2015/02/02/turkey-terrorism-and-the-global-proxy-war/, 18 Ocak 2020’de erişildi).
42 Hay Eytan Cohen Yanarocak (2015). “Turkey and China: Merging Realpolitik with
Idealism”, John Hopkins University, (vol. 8, no. 15 of the Turkey Analyst); 3
43 Merve Şebnem Oruç (2019). Twitter,
(https://twitter.com/mervesebnem/status/1094311910852476928, 18 Ocak 2020’de erişildi).
44 R. Kutay Karaca(2007). "Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan
Sorunu", Gazi Akademik Bakış 1 ; s 240
45 Lin Meilian (2013). “Xinjiang terrorists finding training, support in Syria, Turkey” Global
Times， (http://www.globaltimes.cn/content/792959.shtml., 18 Ocak 2020’de erişildi).
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Pudong Havaalanında sahte Türkiye pasaportu sağlayan bir grup Uygur’la
beraber yakalanan 10 Türk vatandaşı tutuklanmıştır.46 Çin Devlet Medyası,
olayı 2015 yılında duyurmuş ve Türk büyükelçiliğinin ‘Sincanlılara pasaport
sağladığını’ iddia eden bir haber yayınlamıştır. Türk makamları, bu durumu
yalanlayarak, sadece Türk vatandaşlarına pasaport hizmeti verdiklerini
belirtmiştir. 47 Çin Medyası da çipli pasaport dönemine yeni geçildiği bir
dönemde, böyle bir olayın yaşanmasına şüphe ile yaklaşmıştır. Bu gelişmeyle
ilgili Çin Kamu Güvenliği Şuç Araştırmaları Departmanı başkanı Tong
Bishan, Türk diplomatların Uygurlara göçmenlik evrakları sağladıklarını ve
bazı Uygurların savaşçı olarak bazı radikal gruplara katıldığını iddia
etmiştir.48
Batı medyasında çıkan haberlere göre, Suriye’deki Uygurlar geçmişte
IŞİD’in varlık gösterdiği, günümüzde Heyet-i Tah-riru’ş-Şam kontrolünde
olan Idlib’dedir. Suriye’deki Uygurların büyük çoğunluğunun,
Idlib’in Zanbak ve Cisr'eş Şuğur bölgelerinde yoğunlaştığı bildirilmiştir. 49
Suriyeli Milletvekili Fares Shehabi’ye göre Idlip’de diğer 103 milletle beraber
toplam 30-40.000 Uygur, Tacik, Özbek ve Türk bulunmaktadır. Gelenlerin
çoğunun ailesiyle beraber geldiğini belirtmiştir. Shehabi, toplam silahlı insan
sayısının 100.000 kadar olduğunu belirtmiştir. 50 Amerikalı General Joseph
Dunford, Idlip’te “Siviller dışında 20.000 kadar savaşçı bulunmaktadır”
sözleriyle bu durumu teyit etmiştir. 51 Aileleriyle gelen TİP mensubu
Uygurların çocuklarının da ideolojik ve askeri eğitim aldıkları
bildirilmektedir.52

刘畅 (2015).《10 名土耳其人组织新疆涉恐人员偷渡出境被批捕》，环球时报，
(http://world.huanqiu.com/exclusive/2015-01/5402248.html., 18 Ocak 2020’de erişildi).
47 Qiu Yongzheng (2014)，“Turkey’s ambiguous policies help terrorists join IS jihadist group:
analyst” ， Global Times, (http://www.globaltimes.cn/content/896765.shtml., 18 Ocak
2020’de erişildi).
48 Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Konuralp Ercilasun (2018). “The Uyghur Community
Diaspora, Identity and Geopolitics”, Palgrave Macmillan; 161.
49 Christina Lin (2017), “Chinese Uyghur colonies in Syria a challenge for
Beijing”,(https://blogs.timesofisrael.com/chinese-uyghur-colonies-in-syria-a-challenge-forbeijing/, 18 Ocak 2020’de erişildi).
50 “Syria: Who's in control of Idlib?”(2019), BBC, (https://www.bbc.com/news/world45401474, 18 Ocak 2020’de erişildi).
51 “Top
U.S. general warns against major assault on Syria's Idlib” (2018),
(https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-dunford/top-u-s-general-warnsagainst-major-assault-on-syrias-idlib-idUKKCN1LK1JY, 18 Ocak 2020’de erişildi).
52 “Uighur jihadist group in Syria advertises ‘little jihadists’” (2015),
https://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/uighur-jihadist-group-in-syria-advertiseslittle-jihadists.php, 18 Ocak 2020’de erişildi). “Saudi al Qaeda cleric showcases training
camp for children in Syria” (2015),
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Son olarak, bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, her yurt dışına
göçen ya da ifade özgürlüğü çerçevesinde hukuk dışına çıkmadan ülkesi
hakkında eleştirel söylem ve eyleme girişen her Uygur’un TİP çerçevesinde
değerlendirilmemesi gerektiğidir. Bu hassasiyet yurt dışındaki Uygur Sivil
Toplum Kuruluşlarını da kapsamalıdır. Özellikle 11 Eylül olaylarından sonra
Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki birçok olayın Çin devleti tarafından
terörizm çerçevesinde değerlendirilmesi kimi zaman sağlıklı analizlere engel
olmaktadır.53
Suriye’deki Uygur Varlığının İkili İlişkilere Yansımaları
Suriye’de, iki ülke farklı tarafları desteklemiş, Suriye konusunda görüş
ayrılığında olmuşlardır. Çin’in temel dış politika ilkeleri ve Suriye ile olan
tarihsel ortaklıkları nedeniyle Pekin, birçok konuda Şam’ı desteklemiştir.
Diğer neden de daha önce belirtildiği üzere, Çin’in beş temel dış politika
ilkesini Suriye’de sıkı sıkıya takip etmesidir. Bu ilkeler sırasıyla “Karşılıklı
Toprak Bütünlüğüne ve Egemenliğine Karşı Saygı, Karşılıklı Saldırmazlık,
İçişlere Karışmamak, Eşit ve Karşılıklı Fayda, Barış İçerisinde Birlikte
Yaşama”dır. 54 Suriye ile uluslararası arenada ortaklığının yanı sıra Çin,
kendini dünyaya bu ilkelerle sunup, aynı konseptin kendisine de
uygulanmasını istemektedir.
‘Arap Baharıyla’ beraber farklı iki tarafta kalan Türkiye ile Çin’in
istikrarsız ilişkileri, bazı Uygurların kendilerini savaş meydanlarında
göstermesiyle daha da gerilmiştir. Her ne kadar Suriye’nin geleceği hakkında
farklı görüşler sergilense de Çin tarafı Türkiye’den, Suriye’deki Uygurlar
hakkında, aklındaki şüpheleri giderici, somut adımlar atmasını beklemektedir.
Yukarıda da belirtildiği gibi Suriye’deki Uygurların, MİT bağlantısı olduğu
şeklindeki mesnetsiz iddiaların, Çin’in Türkiye ile olan ilişkilerini
sorgulamasına sebep olduğunu düşünmek mümkündür. Türkiye’nin Uygur
taraftarlığına karşı Çin, ‘Kürt’ kartını oynayabileceğini HDP’yi Pekin’e davet
ederek göstermiştir. 55 Johns Hopkins Üniversitesi, Transatlantik İlişkileri
araştırmacısı Christina Lin’in iddiasına göre Çin Gizli Servisi, Kuzey Irak’ta
(https://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/saudi-al-qaeda-cleric-showcasestraining-camp-for-children-in-syria.php, 18 Ocak 2020’de erişildi).
53 R. Kutay Karaca (2007). “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan
Sorunu”; 240.
54 “The Five Principles of Peaceful Coexistence”, Ministry of Foreign Affairs, the People's
Republic
of
China,
http://www.china.com.cn/guoqing/word-en/201607/13/content_38879340.htm, 18 Ocak 2020’de erişildi).
55 “HDP’ye öyle bir yerden teklif geldi ki…” (2015), (https://odatv.com/hdpye-oyle-biryerden-teklif-geldi-ki--2906151200.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
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PKK ve Barzani-Talabani hareketlerini desteklemektedir.56 Böylesi bir durum,
Türkiye’nin önem verdiği öncelikli güvenlik meselelerini etkileyeceğinden,
Türkiye de bu duruma tepkisiz kalmayacaktır.
Diğer bir mesele, Türk vatandaşlarının Çin’den vize almakta sıkıntı
çekmesidir. Bu konuda, Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’in CNN
Türk’e verdiği röportajda bu durumun temel sebebinin, Suriye’deki yabancı
savaşçılar konusu olduğunu, Çin’in Türkiye’den gelebilecek tehlikelere karşı
aldığı bir tedbir olduğunu belirtmiştir.57 Önceki Pekin Büyükelçisi Ali Murat
Ersoy da Suriye’deki Uygurlar ve Türkiye’nin bahsi geçen Uygurlarla ilişkisi
olduğu iddiaları konusunda, Türkiye’nin terörün her türlüsüyle savaştığını ve
Türkiye’nin uluslararası terörle mücadele ittifakının aktif bir katılımcısı
olduğunu söylemiş; 2011-2014 arası Suriye’ye kaçak yollardan geçmek
isteyen 1.000’e yakın yabancı sınır dışı edildiğini belirtmiştir. 58
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın da 2015 yılında yaptığı açıklamada,
1.600 IŞİD şüphelisinin sınır dışı edildiğini, 15 bin kadar yabancının aynı
şüphe ile Türkiye’ye girişinin engellendiğini açıklamıştır.59
Türkiye, IŞİD’le mücadele noktasında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış
Pınarı harekâtı gibi birçok askerî adımlar atmasına rağmen, uluslararası basın
tarafında terörle mücadele etmemekle suçlanmıştır. Türkiye, Suriye
konusunda ülke ayırt etmeksizin ciddi adımlar atmıştır. Çin, özelinde de
Suriye’den Türkiye’ye girerken sırında yakalanan Çin vatandaşı Ziynet Gül
Tursun, Tacikistan’ın kendi vatandaşı olduğunu teyit etmesi üzerine sınır dışı
edilmiş, akabinde Tacikistan’ın Tursun’u Çin’e teslim ettiği iddia edilmiştir.60
Christina Lin (2015). “Crossing Red Lines? Turkey’s Assault of China’s Sovereignty and
Incitement of Xinjiang Insurgency”, ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and
International Security; 5.
57 “Abdulkadir Emin Önen, Türkiye ve Çin ilişkilerini Hafta Sonu'nda değerlendirdi” (2019),
https://www.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/hafta-sonu/abdulkadir-emin-onenturkiye-ve-cin-iliskilerini-hafta-sonunda-degerlendirdi?page=1, 18 Ocak 2020’de erişildi).
58 Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Konuralp Ercilasun (2018). “The Uyghur Community
Diaspora, Identity and Geopolitics”, Palgrave Macmillan; 158.
59 Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Konuralp Ercilasun (2018). “The Uyghur Community
Diaspora, Identity and Geopolitics”, Palgrave Macmillan; 162.
60 Eski AKP’li, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter hesabında bu
durumu teyit eder açıklamalarda bulunmuştur. ‘Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı’ Seyit
Tümtürk Karar Gazetesin’e verdiği röportajda “Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz
beni mahçup bir şekilde arayıp olayın doğru olduğunu söyledi. Zinnetgül Tursun isimli 30
yaşındaki dul bayan kardeşimiz ve 2 yetiminin Tacikistan'a sınır dışı edildiğini ve
Tacikistan'dan da Çin'e iade edildiği bilgisinin doğru olduğunu anlattı. Kendisinin bilgisi
dışında yaşandığını iletti.” demiş; kamuoyunda oluşan tepki sonrasında açıklama yapan Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü Ziynet Gül Tursun hakkında yapılan haberi isim vermeden
yalanlamıştır. Mustafa Yeneroglu (2019), Twitter,
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Türkiye tarafında terör örgütü olarak kabul edilen, Türkistan İslam Partisi
ile ilişkilendirilen Abdulkadir Yapçin Türkiye’de yaşamaktadır. 2008 yılında
gözaltına alınan Yapçin, serbest bırakıldıktan sonra 2016 yılında tutuklanarak
Maltepe Cezaevine konulmuştur. Tekrar serbest kalan Yapçin,
Kırklareli’ndeki Göçmen Merkezine alındıktan sonra 2016 yılında Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla serbest bırakılmıştır.61 Yapçin’in dışında
Türkiye’de restoran sahibi Kerem Mamut, terör örgütüyle ilişkisi olduğu
iddiasıyla gözaltına alınmış, 3 aylık hukuksal süreçten sonra serbest
bırakılmıştır.62 Türkiye’nin bu kapsamda ortaya koyduğu hukuki süreçler ve
hassasiyet, Türkiye’nin Türkistan İslam Partisine yaklaşımı hakkında bizlere
fikir vermektedir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2017 yılında meslektaşı Wang Yi ile
yaptığı görüşmede Türkistan İslam Partisine karşı mücadelede Türkiye ve
Çin’in aynı noktada durduğunu ifade etmiştir. Türkiye 2002 yılında Türkistan
İslam Partisini terör örgütü olarak tanımasına rağmen Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu’nun sözleri Çin medyası tarafından Türkiye TİP’i terör örgütleri
listesine henüz almış gibi lanse edilmiştir. 63 Bu durum TİP konusunda
Türkiye-Çin ortaklığının geçmişi olmasına rağmen iki ülkenin nezdinde bu
durumun halan istenilen noktaya gelmediğini ve Çin tarafının bu konuyu
derinleştirmek istediğini göstermektedir.
SONUÇ
Türkiye ve başka kanallar üzerinden Suriye’de varlık gösteren Uygurlar,
çoğunlukla radikal örgütlerle ilişki içindedir. Bu durum, diaspora Uygur’u
barındıran ve Suriye’ye sınırı olan Türkiye’ye, Türk-Çin ilişkileri bağlamında
sorun çıkarmaktadır. Suriye’deki Uygur varlığı, geçmişte faaliyet göstermiş
(https://twitter.com/myeneroglu/status/1155769107192717316, 18 Ocak 2020’de erişildi),
“Zinnetgül cezaevinde çocukları ninelerinde” (2019), (https://www.karar.com/guncelhaberler/zinnetgul-cezaevinde-cocuklari-ninelerinde-1282285, 18 Ocak 2020’de erişildi),
“Göç İdaresi Müdürlüğü: Uygurların iadesi söz konusu değil” (2019),
(https://www.independentturkish.com/node/55671/haber/göç-idaresi-müdürlüğüuygurların-iadesi-söz-konusu-değil, 18 Ocak 2020’de erişildi).
61 “AİHM'den Doğu Türkistanlı Yapcan'a ilişkin karar” (2016), Anadolu Ajansı,
(https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aihmden-dogu-turkistanli-yapcana-iliskin-karar/697060,
18 Ocak 2020’de erişildi), “Uighur dissident in Turkey fights effort to extradite him to China”
(2019), Los Angeles Times, (https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-turkey-uighurextradition-20190329-story.html, 18 Ocak 2020’de erişildi).
62 “Uygur restaurateur from Xinjiang, detained in Turkey for suspected terror links, wary of
China’s reach” (2019), https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2184860/uygurrestaurateur-xinjiang-detained-turkey-suspected-terror-links, 18 Ocak 2020’de erişildi).
63 “Turkey declares ETIM a terror group” (2017), (http://www.chinadaily.com.cn/cndy/201708/04/content_30346769.htm, 18 Ocak 2020’de erişildi).
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diğer Uygur hareketlerine gölge düşürmüş, medyaya yansıyan görüntüler,
Uygurların uluslararası toplum tarafından desteklenmesini zorlaştırmıştır.
Ayrıca bu durum, yoğun Uygur diasporası barındıran ve Çin’le yakın ilişkiler
kurmayı hedefleyen Türkiye’de de kamuoyunun Uygur hareketlerine olan
desteğini azaltmakta olup, toplumda Çin’in argümanlarını kabul etme eğilimi
başlatmıştır. Suriye’deki Uygurlar, Türk akademisi ve devlet birimleri
tarafından yeterince incelenmezken, Çin medyası ve akademisi durumu
abartılı bir şekilde yansıtmaktadır. Bu durumun, ileriki yıllarda Türk-Çin
ilişkilerinde soru işareti olarak kalacağı beklenmektedir. Suriye’deki Uygur
varlığı meselesi, uzun yıllardır karşılıklı güveni inşa etmekte zorlanan iki
ülkenin, çabalarının sonuçlanmasına etki edecek, ilişkilerin daha da gelişmesi
için uzun bir diplomatik süreç yaşanmasına sebep olacaktır. Özellikle bu
noktada, Türkiye tarafına daha çok sorumluluk düşmektedir. Son olarak,
Suriye’deki Uygur varlığıyla ilgili yayın ve haberlerin sınırlı olması, konuyla
ilgili objektif analiz yapmayı zorlaştırmakta, siyasi yayınların konuyu kendi
perspektifinden ele alması nedeniyle de bilgi kirliliği yayılmaktadır. Türk-Çin
İlişkilerinin kötü gittiği zamanlarda bu durumdan en fazla etkilenen
taraflardan birinin de Uygurlar olduğu unutulmamalıdır. Türkiye ve Çin
‘Uygur meselesini’ iki ülke ilişkilerini zedeleyen bir durumdan çıkarıp,
karşılıklı ilişkilere katkı sağlayacak şekilde çözmeye çalışmalıdır.
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ÇİN DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLAMAK: ÖZEL TÜKETİMİN
EMSALSİZ DÜŞÜŞÜ
Yüksel GÖRMEZ
GİRİŞ
Çin ekonomisini, makro ölçekte konuşmak göründüğünden daha zordur.
Sadece, 1978 yılı sonrası dışa açılım ve reform sürecinin düşük enflasyon
yüksek büyüme başarısı değildir zor olan. Örneğin, işgücüne katılım oranı
başka hiçbir gelişmekte olan ülkede olmadığı kadar yüksektir. Daha da ötesi,
katılımda kadın ile erkek farkı inanılmaz düşüktür. Çin yüksek ve hızlı
kalkınma sürecinde asla enerji darboğazı ile karşılaşmamıştır. Ayrıca Çin,
gelişmekte olan bir ülkede karşılaşılması asla hayal edilemeyecek bir kentsel
ve kırsal altyapı ağına sahiptir. Konut sektörünün çılgın binalaşma
sürecinden bahsetmiyorum sadece. Otoyollar, demiryolları, denizyolları,
eğlence mekânları, su ve kanalizasyon sistemleri ile altyapı deyince akla
gelen tüm unsurlar, sanki Çin bir gelişmiş ülkeymişçesine tüm kentleri ve
kırları sarmalamış durumdadır. Büyük Kanal, Çin Seddi ve Sulama
Sistemleri ile doğal yapıyı dönüştürebilen mega yapılaşma kapasitesi, zaten
tarihsel bir realite olan Çin, endüstri devriminin tüm kazanımlarını bir anda
devreye almışçasına olağanüstü başarılı bir dönüşüme imza atmıştır.
Kalkınma iktisadı adına bu güzel haberlerin yanında, hava ve su ile
toprak kirlenmesi, daha önce bir başka ülkede görülmemiş seviyededir. Gelir
dağılımındaki bozulmanın ise bir an önce durdurulmasına acil ihtiyaç vardır.
Doğu illerindeki refah toplumlarına yakınsayan alım gücünün, batı
illerindeki yoksul kesimler ile nasıl uyumlu hale getirileceği konusunun en
acil sorunlardan biri olduğuna şüphe yoktur. Tek çocuk politikasının
kaldırılmak yerine, iki çocuk olarak uygulanmasının eksik bir karar olduğu
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yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Hatta zaman kaybetmeden üreme
özgürlüğüne müdahalenin bir ihtiyaç olmaktan çıktığı gerçeğinin fark
edilmesi gerekmektedir. Çin için yakın zamanda üremenin teşvik edileceği
dönemleri göreceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Sorunlar bunlarla
da sınırlı değildir. Örneğin ikametgâh serbestine henüz tam anlamı ile
geçilememesi nedeni ile “göçmen işçilerin” sorunlara çözüm arayışları
sürmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin tam kapsayıcı hale gelememesi
de makro sorunların asli parçaları arasındadır. Çin karakterli sosyalist
kalkınma modelinin bu sorunlara çözüm bulabilmesi durumunda, diğer
gelişmekte olan ülkelere alternatif bir kalkınma modeli olabilme gücü
artacaktır. Sorunlar, yapısal reformlar ile çözüme kavuşturulmadığı takdirde,
Çin ekonomisinin dar boğazları sadece milli değil, küresel sorunları da
tetikleyecektir. Çünkü Çin, artık sistemik hale gelen ve küresel aktarım
mekanizmaların asli parçası olmuş bir iktisadi yapıya sahiptir. Herhangi bir
Çin yapısal sorununun çözüme kavuşturulması, küresel aktarımın etkinliğini
de artıran bir olgudur ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu kısa girişte vurgulanmak istenen özünde şudur: Dışa açılma ve
reform sürecinde nadir bir başarı hikâyesi olan Çin ekonomisinin refah
yaratma kapasitesindeki artış, onlarca yılın reform sürecinde ölçeğinin de
etkisi ile oldukça karmaşık ve çözümü zor sorunlar biriktirmiştir. Geleceğin
iktisadi başarısının sırrı ise ortaya çıkan refahı tabana yayarak, daha
kapsayıcı, daha piyasa ekonomisi dinamiklerine yaslanan ve uzun vadede
daha sürdürülebilir bir patika ortaya çıkarılmasında gizlidir. Mevcut
konjonktürde, Çin karar alıcılarının bu şansı fazlası ile yakaladıklarından
şüphe yoktur. Reformlara devam edilebildiği ölçüde bir sonraki on yıl(lar)ın
iktisadi başarı hikâyesinin yine Çin olması olasılığı oldukça yüksektir ve bu
dünya ekonomisi için de çok iyi haberdir.
Mevcut hali ile Çin, beş bin yıllık tarihi ile benzersiz bir köklü hikâyeye
sahiptir. Küresel refahtan aldığı pay ise geleneksel olarak uzun dönemde
yüzde yirminin üzerinde bir patikaya oturmaktadır. Son iki yüz yıldır bu
oran yüzde dört civarlarına kadar inanılmaz bir düşüş sergilemiştir. İçinde
bulunduğumuz dönemde, uzun dönem patikası ortalamalarına yakınsanan bir
süreç yaşanmaktadır. Ötesine geçmek için ise halen devam eden yapısal
reform sürecinde ısrar edilmesi gereği aşikârdır.
ÇİN: GENEL BİR BAKIŞ
Üç nedenle Çin ekonomisini araştırmak ve anlamaya çalışmak zorlu bir
uğraşıdır. Birincisi, ölçek olarak başka bir ülke ile kıyaslama şansı sınırlıdır.
Kıta ülkesi olması nedeni ile sadece nüfus değil, sağlıktan eğitime,
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savunmadan sosyal güvenliğe göstergelerin çoğu anormal büyüklüklere
ulaşmaktadır. İkincisi, Çin için söylenen ve yaklaşık beş bin yıllık kesintisiz
tarihi bağları halen sürmekte olan iktisadi döngüler meselesidir. Belki bunu
bir gösterim yardımı ile daha etkin ifade edebilme şansı vardır:

Tarihi süreçte ortalama her bir Çin hanedanlığının doğuşu, gelişimi,
yükselişi, duraksayışı, gerilemesi ve yok oluşu zamanlaması kabaca iki yüz
elli yıla denk gelmektedir. Beş bin yıllık Çin tarihi olgusunu, bu döngü ile
ele almak gerekmektedir. Hanedanlık değişimlerinin uzun dönemde köklü
kültürel dönüşümler sağlayıp sağlamadığı kesin değildir. Ancak, emsalsiz
ölçek nedeni ile kültürel evrimin kendi iç dinamiklerinde ve daha çok
merkez kaç gücü etrafında şekillendiğini de kabul etmek gerekmektedir.
Üçüncü zorluk konusu da uzun dönem Çin’in küresel hasıladan
aldığı paya ilişkindir. Özellikle 1820 yılından itibaren endüstri devriminin
desteklediği göreli verimlilik kazanımları ile başlayan göreli Çin
yoksullaşması, 1978 yılı itibariyle son kertesine erişerek, yüzde dört
civarlarında en düşük seviyeye ulaşmıştır. Sonrasında ise kademeli bir
şekilde normal seviyesine dönmeye başlamıştır ve uzun dönem
ortalamalarına hızla yaklaşmaktadır. İlişikteki gösterim bu gelişmelerin bir
özetini aktarmaktadır:
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aşırı nüfus farkı nedeni ile
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine ve satın alma gücü paritesine göre,
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelen Çin ekonomisinin aslında
daha da büyümeye devam edebilecek potansiyelinin olmasıdır. Ekonomik
büyümeye kişi başına gelir olarak baktığımızda karşımıza şöyle bir veri
çıkmaktadır:

Bu gösterimin yansıttığı gibi, halen Çin’de kişi başına düşen gelir,
gelişmiş ülke ortalamalarının dörtte biri düzeyindedir. Yani kişi başı
verimlilik kazanımları için potansiyel halen yüksek seyretmektedir. Çin
kalkınmasının otuz yıldan fazla süren yüksek büyüme ivmesinin sona
erdiğini iddia eden görüşlere mesafeli durulması gerektiğine ilişkin bu veri
görmezden gelindiği zaman, mevcut yapısal sorunların çok daha acil çözüm
ihtiyacında olabileceğine ilişkin abartılı varsayımlar güçlenecektir. Çin için
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Japonya benzeri bir “ani duruş” ihtimali bu veri ile pek olası
gözükmemektedir.
Çin ekonomisinin mevcut dinamikleri yukarıda işaret ettiğimiz üç unsur
kullanılmadan daha zor anlaşılacaktır. Gerek ölçek büyüklüğü ve gerekse on
yıllardır süren kronik yapısal dönüşümler nedeni ile herhangi bir gelişmekte
olan ülke ekonomisini analiz etmekte kullanılan araçların Çin söz konusu
olunca eksik kalacağını bilerek Çin’i anlamaya başlamak daha tavsiye edilen
bir tutum olacaktır. Yeterince karmaşık yapısı nedeni ile tamamen anlamak
yerine bölüm bölüm anlamak da bir başka önerilen strateji olacaktır. Para
politikası ile sosyal güvenlik reformlarını ayrı ayrı bölümler halinde
çalışmak gibi.
Çin ekonomisindeki dönüşümü anlamanın zorluğu, büyüme rakamları
üzerinden bir örnekle de açıklanabilir. Takip eden grafik 1980 yılından beri
yıllık gayrisafi milli hasıla artışlarını sabit fiyatlarla renminbi cinsinden
yansıtmaktadır. Herhangi bir gelişmekte olan ülkede rastlanılması neredeyse
imkânsız bir gelişmenin altını özellikle çizmek gerekmektedir: Büyüme
performansı bunca zamandır hiçbir zaman negatif olmamıştır. Ne Sovyetler
Birliği’nin dağılma sürecinde, ne Güney Doğu Asya Krizi’nde ve ne de 2008
yılından beri etkisini sürdüren Küresel Finansal Kriz’de büyüme eksiye
düşmemiştir. Emsalsiz bir kalkınma hikâyesinin kısa bir özeti gibidir aslında
bu veri. Çin ekonomisini düşünürken, neden bilinen ve önceden başarısı
kanıtlanmış araçların kullanılamayacağına ilişkin uyarılarımızı da haklı
çıkarmaktadır. Neredeyse kalkınma ile ilgili bugüne kadar bildiğimiz pek
çok genel doğru, Çin dönüşümündeki karmaşayı anlamamıza yeterince
yardımcı olamamaktadır. Bu kadar uzun süre ve bu kadar yüksek kalkınma
performansı ve üstelik hiç eksiye düşmeyecek şekilde halen devam ediyor
olması ise emsalsizliğin boyutuna işaret etmektedir.
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Büyüme göstergesinin işaret ettiği bu karmaşa içinde belki Çin
araştırmalarına Çin parası yuan ya da renminbi ile başlamak, sanırım bir
merkez bankacı için göreli avantaj sağlayacaktır. Elbette Çin’de toprak
mülkiyetinin tamamen halka ait olması ve sadece bireylere ve şirketlere
kullanım hakkı devri ile tahsis edilmesi benzeri çok sayıda başka karmaşık
ve Çin’e özgü olgudan tek tek söz etmek mümkündür. Ancak, bu liste çok
kabarık olduğu için analizimizde göreli üstünlük taşıyan paranın
irdelenmesini tercih etmek daha makuldür. Bir sonraki bölüm Çin parasına
genel bir bakışa ayrılacaktır.
ÇİN EKONOMİK MUCİZESİNDE PARANIN ROLÜ
Gelişmekte olan ülkelerin fiyat ya da kaydi para ile ekonomi
politikalarını enflasyonsuz sürdürme çabaları çoğu kez başarısız olmuştur.
Amerikan dolarının, Bretton-Woods Anlaşmaları’nın sona ermesi ile egemen
para gücünü altın dayanağı olarak sürdürmeye devam etmesi mucizesi,
aslında diğer kaydi paraların değerlerini koruyamamasından da beslenmiştir.
Bir başka deyişle, başka alternatif olmadığı için de Amerikan doları, altın
standardını terk ettikten sonra egemen para kimliğini korumuştur. Diğer
paralar ise, Alman markı dışında, oldukça oynak ve kalıcı güven
yaratabilmekten uzak kalmışlardır. Japon yeni ve İngiliz sterlini bir türlü
küresel para olma kapasitesini kalıcı olarak oluşturamamıştır. Amerikan
doları ile rekabet edebilecek kapasiteden ise her daim uzak kalmışlardır.
Euro ortaya çıkana ve tasarım ötesine geçip yasal ödeme aracı olana kadar
küresel ödeme sistemleri adeta tek para dönemi yaşamıştır.
Gelişmekte olan ülke paraları ise kaydi paranın kurumsallaşması
sürecinde pek çok ortak sorunla mücadele edegelmişlerdir. Brezilya’dan
Endonezya’ya, Meksika’dan Güney Afrika’ya kadar hemen hemen her
gelişmekte olan ülke yüksek ve oynak enflasyon sorunsalından kurtulmakta
zorlanmıştır. Kamu kesimi borçlanma gereğinin aşırı yüksek seyretmesi
sonucu kamu maliyesi hesapları sürdürülemez hale gelmiş ve kronik bir mali
açık kurumsallaşmıştır. Milli paranın dayanağı zayıfladıkça, bu sefer
dolarizasyon yapısal sorun haline dönüşmüştür. Yüksek faizlerin eşlik ettiği
kur seviyesi ve oynaklığı korkusuyla iyice zayıflayan milli para, enerji
kısıtları ve yetersizliği korkusu ile daha da dibe vurmaya devam etmiştir. Bu
ülkelerin neredeyse tamamında pek sık karşılaşılan siyasi istikrarsızlık
korkusu ile popülizm ve aşırı harcama eğilimleri ise yapısal sorunların
giderek derinleşmesine neden olmuştur. Seçim döngüleri, sürdürülemez
teşvik ve sübvansiyonlar, altyapı yetersizliği ve kalitesizliği ile sürekli yarım
kalan istikrar politikaları; bu ülkelerde uzun vadeli planlamayı neredeyse
imkânsız hale getirmiştir. Ülkeler çoğu kez Uluslararası Para Fonu yardımı
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ile yeniden yapılanmak, istikrar programlarında çözüm aramak zorunda
kalmışlardır. Maalesef, bu programlar da yapısal sorunların kalıcı olarak
çözüme kavuşmasını sağlayamamıştır. Kalıcı tasarruf açıkları nedeni ile her
bir ülke, farklı zamanlarda ve değişik nedenlerle bazen finansal bazen de
ekonomik kriz ve çöküntülerin kronikleşmesini engelleyememişlerdir.
Gelişmekte olan paraların neredeyse tamamı, ne “dandik” para kimliğinden
korunabilmiş, ne de küreselleşme şansı yakalayabilmiştir.
Çin dönüşümü ise bambaşka bir patika izlemiştir. Küresel refahtan
aldığı pay, 1978 itibariyle yüzde dördün altına inen ekonomik yapı, bu
tarihten sonra emsalsiz bir dönüşüm sürecine girmiştir. Burada iki konunun
altını çizmekte fayda vardır: Çin’ de ekonomik planlamanın en ağır
koşullarda kullanıldığı dönemlerde bile tam anlamı ile takas ekonomisine
dönülmemiştir. Milli para her daim, değer birimi ve ölçüsü olma özelliğini
korumuştur. Bu sayede Çin iktisadi dönüşümü başladığında hanehalkı,
firmalar ve bizatihi devletin kendisi, değer kavramını diğer çöken sosyalist
rejimlerdeki gibi sıfırdan öğrenmek zorunda kalmamıştır. İkincisi; Çin hiçbir
zaman bankacılığın temellerinden uzaklaştırılmasına izin vermemiştir.
Dönüşüm başladığında liberal iktisadi yapının gereklerine uygun bir merkez
bankası elbette yoktu. Mali piyasalar diye de bir şey yoktu. Ama bir banka
vardı. Sonraki yıllarda tek bankadan hem bir merkez bankasının
ayrıştırılması hem de ticari ve yatırım bankalarının işlevsel ayrı yapılar
olarak tanımlanması, dönüşümün başarısına büyük destek vermiştir. Halen
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği’nden serbest piyasa
ekonomisi statüsü alamamış olmasına rağmen; bugün itibariyle Çin Merkez
Bankası’nın gözetiminde dolaşıma sürülen renminbi ya da yuan, pek çok
gelişmekte olan ülke parasının tersine oldukça güçlü ve hatta küreselleşmeye
hazır olacak kadar dayanıklı bir para durumundadır.
Biraz detay vermek için paranın üç ayrı işlevi üzerinden belki bir
karşılaştırma yapmak yararlı olacaktır: Değer birimi işlevi bakımından
irdelendiğinde renminbi, orijinal günah sorunu ile karşılaşmamaktadır. Ülke
kendi parası cinsinden oldukça düşük reel faizler ile borçlanabilmektedir.
Bugüne kadar tek bir sefer bile dış kaynak kullanma ihtiyacı hasıl
olmamıştır. Çin’de dolarizasyon yoktur. Üstelik ne varlık ne de yükümlülük.
Yıllardır aşırı tasarruf oranlarının desteği ile dış borç baskısı yoktur; tam
tersine, aşırı rezerv birikimi dönem dönem sorun haline gelmiş ve yüksek
rezerv tutmanın bedeli tartışma konusu olmuştur. Şu anda Avrupa Birliği
başta olmak üzere, Çin parası pek çok ülke tarafından rezerv para olarak
talep görmektedir.
Saklama aracı işlevi üzerinden bakınca, enflasyon yapısal bir sorun
haline hiçbir zaman gelmemiştir desek büyük bir abartı olmayacaktır.
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Özellikle diğer gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında, fiyat
istikrarsızlığı nadiren sorun haline gelmiştir:

Üstteki grafikte aktarılan bilgi özetle, diğer gelişmekte olan ülkelerin
tersine Çin’in hiç hiper enflasyon sarmalına girmediğidir. Bazı ülkelerde tek
bir ayda ortaya çıkan yüzde yirmilik fiyat artışları sadece bir kez tecrübe
edilmiştir ve bu da çok kısa sürede yeniden tek rakamlara dönmüştür. Bir
gelişmekte olan ülke olmasına rağmen fiyat istikrarında böylesine başarılı
olunmasının iki sonucu olmuştur: gerçek kişiler mevduat faizlerinin
düşüklüğüne rağmen tasarruf eğilimlerini korumuşlardır. Düşük kredi
faizleri ise, yatırımcı kamu ve özel sektör şirketleri ile yerel hükümetler
lehine avantaj sağlamış ve zaman zaman yatırımlar milli hasılanın yüzde
ellisi mertebesine çıkabilmiştir. Üstelik bu sonuca yüzde yüzün altında bir
mevduatın krediye dönüşüm rasyosu ile ulaşılmıştır.
Paranın değişim aracı işlevinde ise renminbi ya da yuan, aşırı kalabalık
nüfus desteği ile en geniş dolaşım alanı ve en yüksek dolaşan para sayısı
olmaya aday hale gelmiştir. Görece güçlü merkez bankacılığı ve
tamamlanmış bankacılık reformu sayesinde sürekli ve kademeli gelişen
ödeme sistemleri kalitesinde neredeyse gelişmiş ülke örneklerine
yakınsanmıştır. Özellikle sanal ya da dijital ödemelerde kat edilen mesafe
pek çok gözlemciyi şaşırtacak seviyededir. Alipay ve Wechat üzerinden
gelişen perakende ödeme sistemlerinin mevcut seviyesine başka gelişmekte
olan ülkelerde rastlanma şansı yüksek değildir. Perakende ödeme
sistemlerinin mobil akıllı cihazlar ile bisiklet kiralama gibi yarım kuruşluk
alışverişler seviyesine kadar yaygınlaştırılmıştır. Derinleşen sermaye ve para
piyasaları ile kademeli ve sıralı açılan sermaye hesabının desteği ile
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küreselleşme süreci ise devam etmektedir. İlişikte renminbi
küreselleşmesinin geldiği son noktayı yansıtması bakımından IMF’in
yaklaşık bir yıl önceki kararı sonrası “özel çekme haklarının” (ÖÇH, SDR)
son dağılımı verilmektedir. Bundan sonra IMF yardımı alan her ülke
renminbi ile de borçlanmış sayılacaktır şüphesiz.

Üç işlevi üzerinden renminbi analizinden sonra, belki renminbi
kalitesini uzun dönem sürdürülebilir kılacak kurumsal çerçeveye de işaret
etmek bir sonraki aşama olmalıdır. Merkez Bankası bazında Çin,
kredibilitesi en yüksek kurumsal kapasitelerden birisini oluşturmuş
durumdadır. Yüksek kredibilite; Uluslararası Takas Bankası BIS, IMF, G20
üyeliklerini de beraberinde getirmekle kalmamış, aynı zamanda BRICS,
ASEAN+3, Asya Altyapı Yatırımları Bankası ile Asya Yatırım Bankası gibi
kurumlara da katkı yapma kapasitesine erişilmiştir. Sürekli reformist gelişen
araç seti ile para politikası, hem mevduat hem de kredi faizleri kontrollerini
tamamen devre dışı bırakabilmiştir.
Düzenleyici kuruluşlar özelinde ise, kapasite oluşturma süreci halen
devam etmektedir. Bankacılık için CBRC, sigortacılık için CIRC ve hisse
senedi piyasaları için CSRC serbest piyasa ekonomisinin dinamiklerini
kurumsallaştırma çabalarını sürdürmektedir. Bu kuruluşlar, yapısal bir
finansal veya ekonomik çöküntü tecrübe etmedikleri için, kriz yönetimi
kapasitelerinde bugüne kadar hiç denenmemişlerdir; ama gerek güçlü
bağımsızlık tanımlama niyetleri ve gerekse halen kalitesi kronik olarak artan
şeffaflık çabaları desteği ile geleceğe iyimser bakma şansı bulunmaktadır.
Hızlı beşeri sermaye oluşturma girişimlerine katkı sağlayan bankacılık ve
finansal sistem, giderek kurumsallaşan ve küreselleşen güçlü bankaların
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internet bankacılığına verdikleri önem ve değişimin yönetimindeki özenli
duruşları sayesinde, sermaye yetersizlikleri sorunları bugüne kadar
yönetilebilir düzeylerde kalmıştır.
Piyasalar ve piyasalaşma özelinde ise Çin; para ve sermaye
piyasalarının derinleşme sürecinin tam ortasında yer almaktadır. Sermaye
kontrollerinin kademeli ve sıralı bir şekilde kaldırılması ile küreselleşme
süreci de desteklenmektedir. Ödeme ve takas sistemleri, sistemli bir şekilde
ilerleme kat etmektedir. Toptan ve perakende ödemeler sürekli yeni bir
dijitalleşme hamlesine tanıklık etmektedir. Derecelendirme kuruluşları ise
öncelikli yenilik alanları arasındadır. Burada kat edilen mesafe, sosyal
medya hesapları üzerinden her bir vatandaşa belli bir derecelendirme
yapabilme aşamasına kadar gelmiştir.
Kurumlar ötesinde renminbi arzına daha detaylı bakıldığında karşımıza
çıkan temel unsurlar ise şu şekilde özetlenebilir: Renminbi’nin küresel
piyasalara arzı, Çin için sabırlı, yavaş, kademeli ve sıralı arz şeklindedir.
Küreselleşme tamamen ulusal alana yayılmadan, uygulama öncesi yerel
deneyler yapılagelmektedir. Şanghay deneyleri buna örnektir. Renminbi
küreselleşmesi için aceleye gerek yoktur. Çin, renminbi küreselleşmesinde
kendi ajandasına, hızına, yönteme ve kapsama esnek yaklaşma lüksüne
sahiptir. Süren deneyler arasında Hong Kong ve Shanghai Serbest Ticaret
Bölgeleri ve yirmiden fazla merkez bankası ile yapılan takas anlaşmalarını
saymak mümkündür. Yapılan bu yerel deneyler zamanla tüm ülkeye ve
küreye yayılacaktır şüphesiz. Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi mega projeler bu
sürece çok destek verecektir.
Renminbi için talep ise çok yoğundur. Herkes RMB istemektedir ama
erişim kısıtlıdır. Londra, Paris, Frankfurt, Lüksemburg başta olmak üzere
küresel finansal başkentler, renminbi takas merkezi olmak üzere birbirleri ile
yarışmaktadırlar. Arz kendi talebini yaratır mı? Arz kısıtlı iken piyasalar
tezgâh-üstü etkin mi gibi sorularının şu andaki cevabı ise net değildir.
Küresel ticaret, portföy dağılımı ve likidite ihtiyaçlarının doğurduğu
renminbi talebi bir şekilde karşılanmaktadır. Asya ve Afrika’daki inanılmaz
altyapı yatırımlarının da yoğun renminbi kredi talebine yansımaları
bulunmaktadır. Finansal derinleşme ve yeniliklerden gelen milli rezerv
kullanımı talepleri de bu eğilimi güçlendirmektedir. En son Haziran 2017
itibariyle, Avrupa Merkez Bankası rezervlerine beş yüz milyon dolar
karşılığı renminbi eklemiş bulunmaktadır.
Renminbi arz ve talebinin orta ve uzun dönem dengesinin tamamen
serbest piyasa koşulları ile belirlenmesi için reformlar devam etmektedir.
Ödemeler dengesi hesaplarındaki kısıtlamalar devam ettiği için şu anda
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fiyatın tam anlamı ile piyasada belirlendiğini iddia etmek için erkendir.
Ancak, piyasa koşullarının renminbi fiyatının belirlenmesindeki rolünün
sürekli arttığını iddia etmek mümkündür. Yakın dönemde Amerikan
Hazinesi’nin Çin’i kur manipülasyonu ile suçlamamasının nedenleri arasında
piyasa etkinliğinin artmasının da rolü olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
Önümüzdeki yıllarda hem sermaye piyasalarının derinleşmesi, hem
ödemeler dengesi kısıtlamalarının tamamen kaldırılması, hem de derinleşen
para piyasaları ile birlikte artan yabancı faaliyetleri ile renminbi, fiyatının
giderek daha çok arz ve talep koşullarınca serbestçe belirlendiği bir para
haline gelme yolundaki ilerlemesine devam edecektir.
Çin parası renminbinin fonksiyonlarına odaklanarak yapılan bu analizde
yeterince altı çizilmeyen bir olguya hak ettiği vurguyu yapmak
gerekmektedir. Bu olgu, Çin’ in aslında Avrupa’daki “para birliği” ötesinde
ve para birliğinden daha köklü bir “değer birliği” ülkesi olmasıdır. Sadece
Avrupa Birliği’nde değil, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Hindistan
gibi ülkelerde “eyalet” sistemi nedeni ile bir bölgeden diğerine herhangi bir
mal ve hizmetin satış fiyatında vergilendirme farklılıkları nedeni ile fiyat
ayrışması ortaya çıkmaktadır. Düzenleme otoritelerinin yarı bağımsız kanun
koyabilme kapasiteleri nedeni ile örneğin tüketim vergisi farklılıkları mal ve
hizmetlerin son fiyatlarını ayrıştırmaktadırlar. Oysa Çin, bu açıdan
bakıldığında, yeryüzünde birbirine en yakın fiyatların oluştuğu sadece en
geniş coğrafi alan değil aynı zamanda en büyük pazar yeridir bir bakıma.
Yani Çin, para birliği ötesi bir kavram olan “değer birliği” ülkesi olarak
betimlenebilecektir. Çin parasının ilişikte fotoğrafı verilen farklı kâğıt
baskılarının ifade ettiği yansıma, bu açıdan bakıldığında göründüğünün
ötesinde anlamlar taşımaktadır şüphesiz:
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Çin parasındaki son sürpriz ise, her bir kâğıt paranın aynı zamanda
Türkçe betimlenmesidir. Çin Merkez Bankası tarafından basılan her kâğıt
paranın Türkçe tanıtım yazılarına örnek olarak yirmi yuanın fotoğraflarının
detaylarını buraya kopyalıyoruz ve eski yazı Türkçe okumayı bilenlerin
dikkatine sunmakla yetinmeyi tercih ediyoruz:

ÖZEL TÜKETİMİN EMSALSİZ DÜŞÜŞÜ
Gelişmekte olan ülkelerin makro iktisadi yapılarını analiz etmek,
kurumsallaşmış toplumlar ile kıyaslandığında her zaman daha zordur.
Yapısal sorunlar ile durmaksızın mücadele eden bu ülkelerin ekonomilerinde
paradigma değişimlerine de sık rastlanmaktadır. Çin örneğinde 1978 sonrası
kaç keskin dönüşüm yaşandığına dair çıkarımlar farklılaşmakla birlikte,
ortak kanı şudur ki, kalkınma stratejisi ve dışa açılma tekniği olarak daha
önce bu ölçekte bir tecrübe yaşanmamıştır. Bunun doğal sonucu olarak Çin
ekonomisinin son otuz yıldaki gelişimine tamamen bir tesadüfî başarı olarak
bakanlara rastlanıldığı gibi; emsalsiz bir planlı ve programlı, üstelik
tamamen önceden hesaplanarak elde edilmiş muhteşem bir başarılı iktisat
politikası olarak bakanlar da bulunmaktadır. Bir ekol, tamamen
sıradanlaştırma çabasında iken; diğer ekol aşırı abartılı bir başarı ve hatta
destanımsı bir hikâye peşindedir.
Çin iktisadi dönüşümüne nereden bakıldığına göre değişin tavırlar
nedeni ile geçmişten bugüne yazılan ve gelecek hakkında ifade edilen
tahminler de birbirinden çok ayrışmaktadır. Bazı ekonomistler, neredeyse
her on yılda bir, yakın gelecekte Çin ekonomisinin nasıl büyük bir finansal
kriz ve makro çöküntü yaşayacağını birbirinden enteresan bilgi, belge ve
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parametreler ile izah edip inandırıcılık kazanmaya çalışmaktadırlar. Her on
yılda bir karşımıza çıkan, önümüzdeki beş yılda Çin’ de ne kadar büyük bir
finansal veya ekonomik kriz yaşanacağını iddia edenler genelde bu gruptan
çıkmaktadırlar. Diğer ekonomistler ise bu duruşun tam tersine, otuz yıl süren
mucizelerin nasıl otuz yıl daha devam edeceğini yine birbirinden inandırıcı
bilgi ve veriler ile destekleyip kredibilite kazanma mücadelesi
vermektedirler. Bu grup ise pek sık tekrarladıkları gibi Çin ekonomisin halen
dünyanın en büyük ekonomisi haline geldiğini ve yakın bir zamanda tüm
mal ve hizmet pazarlarındaki liderlik yapısının Çin’e geçeceğini iddia
etmektedirler.
Çin’de yaşanılanlar ise belki de iki uç duruşun dışında, her iki uç duruşa
belli haklılık payı veren; ama mutlak doğrunun ortalamada yer aldığı bir
başka denge noktasıdır. Her şeyden önce kabul edilmesi gereken gerçek
şudur ki, Çin iktisadi dönüşümü emsalsizdir. Bugüne kadar hiçbir gelişmekte
olan ülke böylesi bir iktisadi mucize gerçekleştirme şansı elde edememiştir.
Çin parasının Özel Çekme Hakları hesaplamalarına dâhil edilmesi bunun
açık bir kanıtıdır aslında. Bunun ötesinde, Çin içinde yapılacak herhangi bir
uzun yolculuk esnasında gözle görülüp elle tutulabilen iktisadi gerçekler de
emsalsizliğin ölçülmesine yardımcı olacaktır. Ortalama bir Çin kentinin
altyapı kalitesi diğer gelişmekte olan ülke kentleri ile kıyaslandığında, Çin
başarısı çıplak gözle fark edilebilir hale gelmektedir. Çöllere inşa edilen en
uzun otoyollardan değil sadece, örneğin metro sistemleri ya da hızlı tren
hatları ile büyük liman kentlerindeki su otoyolları ve su altı tünelleri ile
emsaline sadece kalkınmış toplumlarda rastlanılan altyapı kalitesi de bu
farkın anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Otuz yıl süren yüzde on kalkınma
hızının ortalama vatandaşın gündelik hayatına yaptığı katkının ne düzeylere
geldiğinin çıplak bir görüntüsüdür burada kast edilen.
Çin kalkınması hakkındaki bu çarpıcı tespitlerin yanında, yapısal
sorunların hala nasıl da potansiyel büyümeyi etkilediğinin de altını çizmekte
fayda vardır. Hiçbir iktisadi kalkınma modeli kusursuz değildir. Hele bu
kadar uzun süre bu kadar yüksek hızla büyümüş bir ekonominin, birbirinden
zor yeni sorunlar ile karşılaşmaması imkânsızdır. Tekrar olma riskini göze
alarak, bugün gelinen noktada Çin için acil çözüm bekleyen sorunların bir
kısmını hatırlatmak bile vahametin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır:
Hava, su ve toprak kirliliği inanılmaz boyutlara
ulaşmıştır. Hızlı sanayileşmenin oluşturduğu çevre
tahribatına daha fazla hoşgörülü olma şansı
kalmamıştır.
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Doğu ile Batı genelinde, ama metropoller ile kırsal
özelinde, gelir uçurumları çok ciddi şekilde artmıştır.
Kapsayıcı büyüme etkinliğini artırmak daha elzem hale
gelmiştir.
Belli sektörlerdeki kapasite fazlasının yan etkileri artık
küresel bir soruna dönüşme riski taşımaktadır.
Renminbi
küreselleştikçe,
finansal
risklerin
farkındalığının artırılması gereği güçlenmektedir.
Özellikle metropollerdeki konut piyasası riskleri bu
gruba dâhil edilebilecektir. Krediye erişimde küçük ve
orta ölçekli şirketlerin karşılaştıkları sorunların aşılması
ve gölge bankacılık gibi yapısal finansal sorunların
çözümü konusundaki ertelemelerin sona ermesi de
ivedi hale gelmiştir.
Sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı hale
getirilmesi, zenginleşmeden yaşlanma gerçeğinin
yönetilebilmesi için acil çözüm bekleyen konulardan
bir başkasıdır.

Aslında bu liste nereden bakıldığına bağlı olarak uzayıp gidecektir.
Avrupa ve Amerika ile Afrika kıtaları ile Hindistan’ın acil çözüm bekleyen
sorunlarının yanında, Çin ekonomisinin içinde bulunduğu durumun bir
bakıma göreli avantaj olduğu gerçeğini ise akıldan çıkarmamak
gerekmektedir. Evet, Çin ekonomisi birbirinden özgün oldukça farklı
alanlarda, oldukça yüksek maliyetli sorunlar ile boğuşmaktadır. Evet, Çin
ekonomisi yüzde on büyüme patikasından yüzde beş potansiyel büyüme
patikasına hızlı bir değişimin tam ortasındadır. Evet, yüzde on sürdürülebilir
büyümenin olduğu harika yıllar geride kalmıştır. Evet, küresel iktisadi ortam
giderek daha korumacı hale gelmektedir. Küreselleşmeden en çok fayda
sağlayan ekonomilerden biri olan Çin, artan korumacılık eğilimleri ile başa
çıkmayı öğrenmek zorundadır. Ama bunların ötesinde Çin için göreli
avantajların da bulunduğunu mutlaka hatırlamak gerekmektedir. Sorunların
tek tek sıralanması yanında, bu nevi şahsına mahsus ülkenin inanılmaz
kendine özgü ekonomik yapısına dengeli bakabilmenin ön koşulu budur:
Sorunları görmezden gelmek ne kadar büyük bir hata ise göreli avantajları
yok saymak da o kadar büyük bir hatadır. Sürekli Çin ekonomisinde kriz
bekleyip, kriz gelmeyince de kredibilite kaybedenlerin başına gelen şudur:
Sorunlara aşırı odaklanırken, göreli üstünlükleri gözden kaçırmak. Özel
tüketimin payındaki göreli düşüklük, bu avantajların başta gelenleridir:
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Tablodaki veriler 2011 yılı hesaplamalarıdır. Çin özel tüketiminin 2011
yılı itibariyle yüzde 28 civarlarına kadar düşmesinin altını çizmek için
paylaşılmasında özellikle yarar görülmüştür. Verilerin güncel değerleri ise,
halen burada savunulacak fikrin ruhu ile örtüşmektedir: Çin ekonomisinde
yüksek enflasyona yol açacak bir talep kaynağı yoktur. Şu ya da bu nedenle
halen aşırı yüksek seyreden tasarruf oranları ve çok yüksek platoda devam
eden yatırımlar nedeni ile özel tüketim o kadar düşük seviyededir ki, yüzde
ondan fazla bir gayrisafi milli hasıla kaybına yol açabilecek bir kriz
senaryosu için kullanılabilir veri bulmak neredeyse imkansız hale
gelmektedir. Bu kadar düşük özel tüketim seviyesi ile yüksek kayıplı bir
finansal ve ekonomik kriz ortaya çıkması çok ama çok zor koşulların aynı
anda bir araya gelmesi gerekmektedir. Kur savaşları bile kriz tetikleyici hale
gelemeyecektir bu veriler ışığı altında. Ancak ve ancak küresel bir ticaret
savaşı nedeni ile ortaya çıkabilecek bir atıl kapasite sorununun tetikleyeceği
tahsili gecikmiş alacaklar üzerinden finansal sisteme gelecek sistemik
baskılar krize yol açabilecektir; ama böyle bir senaryoda sadece Çin değil,
tüm küresel ekonomi büyük bir krize girecektir. Göreli kayıp, muhtemelen
sınırlı kalacaktır.
Bunun ötesinde, zaten bu kadar düşük seviyede özel tüketim yapısına
sahip başka bir gelişmekte olan ülke örneği bulmak da o kadar kolay
değildir. Çin gibi şu anda sistemik önemi giderek artmakta olan ve dünyanın
en büyük üreticisi ve en büyük tüccarı haline gelerek en büyük pazar
büyüklüğüne hemen hemen her ürün ve malda hızla ilerleyen bir ölçek ile
karşılaşılıyor olunması da ayrıca önemlidir. Küçük bir ada ülkesi, ya da
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liman şehri bir ülke veya petrol veya doğalgaz gibi emtia zengini ülkeden
söz etmiyoruz. Ya da İsviçre örneğinde olduğu gibi aşırı verimlilik
kazanımları oluşturulmuş bir refah vahasından da söz etmiyoruz. En büyük
üretici, en büyük dağıtıcı ve en büyük tüketici olma yolunda hızla ilerleyen
ve para birliği ötesi bir fayda birliği sağlamış, sistemik, emsalsiz pazar
ölçeğinden söz ediyoruz. 1978 yılında dışa açılma ve reform süreci
başladığında Çin’in temel yapısal sorunu açlığın engellenmesini ve
yoksullukla mücadele düzeyinde idi. Milenyum Kalkınma Hedefleri
özelinde değerlendirildiğinde, yakın bir zamanda tüm hedeflerin
ortalamasına bakıldığında, Vietnam sonrası ikinci başarılı ülke olan Çin için
artık açlık diye bir sorun kalmamıştır. Çin, halkını doyurabilme kapasitesine
çoktan ulaşmıştır. Yoksulluk ile mücadele ise özellikle batı kesimlerde halen
sürmektedir; ama teknik olarak kabul etmek gerekir ki Çin için yoksullukla
mücadelenin kazanılması sadece zamanla ilgili bir düzeye indirgenmiş ve
bitirilmesi mümkün olan her türlü yoksulluğu sonra erdirmek için gerekli
kapasite oluşturulmuştur. Muhtemelen özellikle kırsal yoksulluğun daha on
yıllarca sürme ihtimali, coğrafi koşulların da bir dayatması olarak sürecektir;
ama şunu ifade etmek mümkündür: Teknik olarak Çin’de sistemik bir
yoksulluk sorunu kontrol edilebilir seviyeye indirgenmiştir. Peki, temel
sorun nerededir?
Çin’de otuz yıldan fazla süren aşırı yüksek ve sürdürülebilir kalkınma
hızlarına rağmen erişilen kişi başı refah göstergelerine baktığımızda, gelinen
mesafenin daha gidilecek yolu vardır. Kişi başına milli hasıla, gelişmiş
ülkelerin beşte biri düzeyine yakın zamanda erişmiştir. Bu kapasitenin
refahın tabana yayılmadan tamamlanabilmesi ve farkın kapatılabilmesi
mümkün değildir. Bunun için ön koşul ise her zamanki gibi yapısal
sorunların çözümüdür. Özel tüketimin payının göreli kıyaslamalarla aşırı
düşük olmasının sistemik riskleri kontrol altında tutmaya büyük destek
olacağı aşikârdır. Bunun ötesinde, örneğin Çin’de bütün finansal sorunlara
ve aşırı borçluluk ve hızla artan, özellikle şirketler kesiminin toplam
borçluluk oranlarına bakıldığında, risklerin aşırı birikmiş olduğu düşünülse
de, mevduatın krediye dönüşümü bağlamında bakıldığında oran halen yüzde
yüzün altındadır. Hala cari fazla üreten iktisadi yapının kırılganlıkların
yönetilebilir seviyede kalmasına desteği sürmektedir. Kısaca Çin, diğer
ülkelerden daha aşırı bir yapısal sorun sarmalı ile mücadele etmek zorunda
kalmamaktadır. Finansal derinleşmede ısrar edilmesi, renminbi
küreselleşmesinin önündeki engellerin tamamen kaldırılması ve her şeyden
önemlisi dış ticaret ve yatırıma dayalı iktisadi yapıdan özellikle hizmetler
sektörünün önünün daha da açılarak inanılmaz düşük seviyedeki iç tüketimin
teşvik edilmesi gerekmektedir. Bununla, iç talebe dayalı iktisadi kalkınma
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modelinin daha etkin hale gelmesini sağlayacak reformlarda ısrar edilmesi,
sorunların hızla aşılmasına ve halen yüzde beşin üzerinde seyreden
potansiyel büyümeye erişilmesine destek olacaktır. Halen özelleştirilme
süreci tamamlanmamış kamu varlıkları ki buna gayrimenkul varlıkların da
eklenmesi kritik önemdedir, bu süreç için gerekli kaynaklara erişim için
geliştirilecek çözüm önerilerini desteklemeye devam edecektir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çin ekonomisi, dışa açılma ve reform sürecinin başladığı 1978 yılından
beri emsalsiz bir dönüşüm yaşamaktadır. Açlığın tamamen ortadan
kaldırılıp; yoksulluğun, üstelik aşırı bir dış borçlanma ihtiyacı olmadan,
kontrol altına alınması başarısını getiren iktisadi yeniden yapılanma süreci,
gündelik hayata refah katma aşamasına gelmiştir. Çin artık bir orta gelir
ülkesi haline gelmiştir ve Çin parası renminbi küresel para olabilen ilk
gelişmekte olan ülke parası olabilmiştir.
Ancak, on yıllardır süren değişim ve dönüşüm oldukça ağır yapısal
sorunların da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Gelir dağılımdaki aşırı
bozukluk, bölgeler arası gelir farklılıkları, toprak, su ve hava başta olmak
üzere çevreye verilen zararlar ile finansal piyasa derinleşmesi ve risk
yönetim bilincinin artırılmasına ilişkin daha çözüm bekleyen pek çok yeni
sorun ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zenginleşmeden yaşlanma sürecine
girecek ilk ülke olma sonucuna yol açacak demografik yapı ve bu riskin
yönetilmesi için acil hale gelen sosyal güvenlik reformları ise emsalsiz Çin
iktisadi dönüşüm başarısının henüz tamamen kurumsal hale gelmekten uzak
olduğuna ilişkin keskin bilgiler barındırmaktadır.
Bununla birlikte Çin, diğer gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında
bu sorunların çözümleri için önemli avantajlara sahiptir. Toprak
mülkiyetinin kamuya ait olması, çok düşük seviyelerdeki özel tüketimin
milli hasılaya oranı yanında halen yüksek seyreden tasarruf eğilimi ve hızla
artan borçluluk göstergelerine rağmen, düşük seviyelerdeki mevduatın
krediye dönüşüm oranının da desteği ile iç talep odaklı yeni bir
sürdürülebilir yüksek hızlı büyüme patikasına erişim imkânı bulunmaktadır.
Bu imkânın doğru kullanılması ise dört on yıldır sürmekte olan yapısal
reform ve dönüşüm beşeri kapasitesinin reform yorgunluğuna yakalanmadan
gelecek on yıllara taşınmasına bağlı olacaktır. Başarılı reform süreci Çin için
refah toplumu seviyelerinde kalkınmışlık imkânı sağlarken, şu ya da bu
nedenle savsaklanıp geciktirilecek yapısal dönüşüm ise Çin’in diğer
gelişmekte olan ülkelerle sahip olduğu göreli avantajların ortadan
kalkmasına yol açacaktır.
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HONG KONG’UN SİYASİ DÖNÜŞÜMÜ KRİZİNDE ABD VE
ÇİN’İN ROLÜ
Özlem Zerrin KEYVAN
GİRİŞ
19. yüzyılda çay, ipek, baharat ve porselen gibi Çin lüks mallarına
Avrupalıların talebi yüksek iken Çin, Avrupa’nın gümüş mallarına ilgi
duymamıştır. Bunun üzerine oluşan ticari dengesizliği gidermek isteyen
İngilizler, Çin’e Doğu Hindistan’da ürettikleri afyonu satmaya başlamıştır.
Ülke halkının afyon bağımlılığı kriziyle karşı karşıya kalan Qing yönetimi,
afyonu yasallaştırmayı reddederek ticaretini durdurmuştur (Chen 2011: 78).
Dış ticaretin durması İngiltere ile Çin arasında Birinci Afyon Savaşı’nın
çıkmasına neden olmuştur. Çin'in Birinci Afyon Savaşı'nı kaybetmesinin
ardından, 1842 yılında Nanking Antlaşması imzalanmış, Büyük Britanya
adayı liman olarak kullanmak üzere olarak ele geçirmiştir. İngilizlerin ticaret
hedeflerinin karşılanmaması nedeniyle Fransa, İngiltere ve Çin arasında
çıkan İkinci Afyon Savaşı’nı (1856-1860) imzalanan Pekin Konvansiyonu
sona erdirmiş ve Kowloon yarımadası İngilizlere terk edilmiştir. 1898
yılında imzalanan İkinci Pekin Konvansiyonu, Hong Kong’u 99 yıllığına
İngilizlere kiraya vermiştir. İngiltere de savaştan sonra Hong Kong'da
anayasal reform yapma çabasına girmemiştir.
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Hong Kong ticari mal ticaretinde Çin ve
Batı ülkeleri arasında antrepo görevi görmüştür. 1949'daki Çin Komünist
Devrimi'nden sonra Hong Kong’un Çin’le olan ekonomik bağları, sosyalist
bir ekonomiye geçişine rağmen büyümeye devam etmiştir. Komünizmden
memnun olmayan bir milyondan fazla Çinli Hong Kong’a göç etmiştir.
(Hambro, 1955). Kore Savaşı sırasında (1950-1953) Birleşmiş Milletler’in
(BM) Çin'e ticari ambargo uygulamaya başlaması Hong Kong’un transit
ticaret hacmi düşürmüştür. Bu dönemde Hong Kong toplumu anakaradan
ayrı bir kimlik, yaşam tarzı ve kültür geliştirmeye çalışmıştır. Hong Kong,
yalnızca anakara Çin'den siyasi olarak ayrılmamış, aynı zamanda ekonomik,
Öğr. Gör. Dr. Özlem Zerrin Keyvan. Hacettepe Üniversitesi SBMYO,
ozkeyvan@hacettepe.edu.tr

sosyal ve kültürel olarak da anakaradan ayrılmıştır. Hong Kong halkı Hong
Kong'u Çin'in parçası dışında olarak tanımlamıştır (Mathews 1997: 4).
Sovyet arşivlerine bakıldığında Mao Zedong'un 1949’a kadar Hong Kong’un
statükosunu değiştirme niyetinde olmadığı görülmektedir (Yahuda 1996:
45). Çin Komünist Partisi (ÇKP), Hong Kong ile ilgili imzalanan Nanking
Antlaşması, Birinci ve İkinci Pekin Konvansiyonu’nun eşitsizlik içerdiğini
ve zorla dayatıldığını savunarak hiçbir zaman tanımamıştır.
1970'lerde Hong Konglu üreticiler, gelişmiş ülkelerin artan ticari
korumacılığı ile mücadelenin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerle rekabet
etmek zorunda kalmıştır. Çin’in açık kapı politikası ve ekonomik reformu
Hong Konglu girişimciler için önemli fırsatların ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Deng Xiaoping’in ekonomik reform ve açılımları sonrasında
güçlenen Çin, Hong Kong’da imalat yapmayı reddetmiş ve 1970'lerin
sonlarından 1980'lere kadar Hong Kong’un fabrikaları Çin’e taşınmıştır. Çin
hükümeti 1982'ye kadar Hong Kong'u kurtarma girişiminde bulunmamış;
Hong Kong'un geleceği konusunda bağlayıcı bir antlaşma yapmaya isteksiz
olmuştur. Buna rağmen, BM bünyesindeki tek meşru temsilci olarak kabul
edilmesinin ardından Çin, Hong Kong'un BM’nin Kendi Kendini
Yönetmeyen Bölgeler listesinden çıkarılması için Hong Kong halkına
danışmadan, bağımsızlık iddiasını ortadan kaldırmak amacıyla başvuruda
bulunmuştur (Ghai 1999, 41). Çin, Hong Kong’u yalnızlaştırarak sadece
ticaret yapmak, döviz kazanmak ve Batı Dünyası hakkında bilgi toplamak
için kullanmayı hedeflemiştir (Vogel 2011: 487).
Hong Kong’un Siyasi Dönüşümü
1980’li yıllarda Hong Kong’un geleceğiyle ilgili diplomatik
müzakerelerin başlamasından itibaren, müzakerelere herhangi bir Hong
Kong temsilcisinin katılımı Çin tarafından reddetmiştir. Deng Xiaoping,
Hong Kong iktidarının "Hong Kong halkının, Çin'in ve İngiltere'nin onayı"
üzerine kurulu olduğuna dayanan "üç bacaklı tabure" fikrini reddetmiş;
bunun yerine Hong Kong halkının kendi kaderini tayin hakkından vazgeçtiği
için üç bacağın olmadığını, sadece iki bacağın olduğunu -Çin ve
İngiltere’nin garantilerini- savunmuştur (Scott 2017, 89). 1984 yılının
sonlarında Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'nun imzalanmasıyla, 30 Haziran
1997 tarihinde kiralama süresi dolan İngiltere, Hong Kong'daki egemenlik
haklarından vazgeçeceğini beyan etmiştir. Bu dönemde İngiltere’nin
demokrasi için baskıları da artmış; Yerel Yasama Meclisi’ne (LegCo)
doğrudan seçimin getirilmesi konusunda talepleri olmuştur. Deklarasyonun
ardından Çin ve İngiltere, devir işlemlerini kolaylaştırmak için yerel
yetkililerle birlikte Hong Kong Özel İdare Bölgesi Temel Kanunu’nu
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oluşturmuş ve kamuoyunun fikrine sunmuştur. 1990 yılında devir teslimi
sırasında yürürlüğe girmesi koşuluyla 7. Ulusal Halk Kongresi tarafından
kabul edilmiştir. Temel Kanun, Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili
Çin'in politikalarını düzenlemektedir. Çin, 1997 yılından itibaren eski İngiliz
kolonisi Hong Kong’un yönetimini güvence altına alan “Tek Ülke, İki
Sistem’ politikasını uygulayacağına ve Hong Kong'un “yüksek derecede
özerkliğe” (高度 自治) sahip olacağına söz vermiştir. Çin, BM Genel
Sekreteri’ne, egemenlik devrinin ardından Hong Kong için Medeni ve Siyasi
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olacağını bildirmiştir.
Bununla birlikte, “Tek Ülke, İki Sistem” teriminin 1997'den itibaren
Hong Kong için Özel İdare Bölgesi olarak yapılmış bir politika uyarlaması
olmamıştır; bu politika 1970'lerin sonunda Deng Xiaoping tarafından
tasarlanmıştır. Tek Ülke, İki Sistem modeli aslında Çin'in Tayvan'ı ve
Makao’yu kendine özgü siyasal ve ekonomik sistemlerini koruyarak Çin ile
birleşmelerine yardımcı olmak için bir strateji olarak planlanmıştır ve bu
politika, devir sırasında Hong Kong Temel Kanunu’na dâhil edilmiştir.
Yumuşak bir geçişin gerçekleşmesi için İngiltere ve Çin ile Hong
Kong’un yerel kurumlarının tam işbirliği ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu arada
Hong Kong’un Çin’e entegrasyonunu etkileyen siyasi bir olay yaşanmıştır.
Demokrasi yanlısı gençler, aydınlar ve işçiler; 1989 yılının Nisan ayında
Pekin’in Tiananmen Meydanı'na akın ederek daha fazla özgürlük, insan
hakları, demokrasi, anayasa ve ekonomik alanlarda reform talebiyle
protestolar düzenlemiştir. Tiananmen Meydanı’ndaki protestolar ülkenin
başka yerlerine de yayılmıştır. Çin hükümeti, protestoların ilk günlerinde
müdahale etmeyip sıkıyönetim ilan etmiştir. 4 Haziran 1989 tarihinde,
protestocuların dağılmaması üzerine, Çin, orduyu görevlendirmiştir. Ordu,
protestoları kanlı bir şekilde bastırmıştır. Çin’in, Tiananmen Meydanı
Olayı’nı (Altı Dört) bastırma şekli, Hong Kong halkının Pekin’in Tek Ülke,
İki Sistem politikasına olan güvenini olumsuz etkilemiştir. Bu arada
İngiltere, parlamenter demokrasi için ayrıntılı teklifler içeren istişare
belgesinde (Yeşil Kitap) Hong Kong’un demokratikleşmesi için Çin’e
baskılarını
arttırmıştır;
ancak
bu
baskılar
Hong
Kong’un
demokratikleşmesine katkı sağlayamamıştır. Bununla birlikte, Hong Kong
halkına İngiliz vatandaşlığı sağlama konusunda İngiltere uluslararası baskı
ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun üzerine İngiliz hükümeti sadece 50.000
aileye ikamet etme hakkı vermiştir.1 1992 yılında daha uzlaşmacı Vali
Wilson'un yerine yeni vali olarak Chris Patten atanmıştır. Son İngiliz Valisi
Chris Patten, Çin’e danışmadan, Temel Kanun şartlarını ihlal etmeden,
mümkün olduğunca demokratikleşme sağlama hedefini içeren siyasi reform
1

British Nationality (Hong Kong) Act 1990,
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/34/contents, (5 Şubat 2020’de erişildi).
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önerisini yerel halka açıklamıştır (Tsang 1997: 185). Bu öneri, İngiltere ve
Çin arasında Hong Kong üzerinden çatışma dönemini başlatmıştır.
Uluslararası medya, Tiananmen Meydanı Olayları sonrasında Hong Kong’un
Çin’e devri ile ilgili karamsar bir ortam yaratmaya başlamış, Fortune dergisi
“1997 yılından sonra Hong Kong'un Ölümü” başlığını manşetlerine
taşımıştır (Kraar, 1995).
Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu’na göre Çin, Hong Kong'da 50 yıl
boyunca "Tek ülke, iki sistem"i uygulayacağına söz vermiştir; bu yüzden, bu
düzenlemeyi değiştirmek Çin hükümetinin tercihi olamamış, sadece Temel
Kanunu yorumlama yetkisini saklı tutmuştur. Temel Kanun’un yetkisini Çin
Anayasası’ndan alan yerel bir mevzuat olduğunu savunan hukukçular olduğu
gibi, bazıları da otoritenin doğrudan Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonundan
kaynaklandığını belirtmiştir.2 Hong Kong’un devri ile Çin, ulusal birleşme
projesinin ilk somut adımını gerçekleştirmiştir. Hong Konglular, bu devri
anavatana (zuguó 祖国) geri dönüş (huí liú 回流) olarak algılamıştır (Cody
2002, 185).
Hong Kong’un Önemi
Çin’in Hong Kong politikası, Tibet ve Sincan politikalarından
farklılıklar içermektedir. Her üç bölgede de yerel kültürü zayıflatmak için
ideolojik telkin ve kültürel asimilasyon hızlandırılmıştır. Sincan ve Tibet'e
kıyasla, Hong Kong yüksek derecede özerkliğe sahip olup, daha az devlet
zorlamasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Dini özgürlük konusunda herhangi
bir kısıtlama getirilmemiştir. Bununla birlikte Hong Kong’un yeni rejime
yabancılaşmış olduğuna dair algıların artması, Çin’in baskılarını da
beraberinde getirmiştir.
Kantonca, İngilizce, Mandarin (Putonghua) fiili resmi diller olarak
kullanılmaktadır. Buna ek olarak, İngilizce aynı zamanda Hong Kong'daki
uluslararası iş dünyası arasında en yaygın kullanılan dildir. 2018 yılında
yapılan istatistiklerine göre; Kantonca, İngilizce ve Mandarin dillerini çok
iyi bilen ve konuşabilen 5 yaş ve üzeri nüfus oranı sırasıyla %87,7; %29 ve
%28'dir.3 2018 yılında Hong Kong Eğitim Bürosu Kantonca'nın bir lehçe
olduğunu, bu nedenle ana dil olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.4
2

Zhuang 2017, http://hk.zijing.org/2017/0724/738698.shtml, (11 Ocak 2020’de erişildi).
Thematic Household Survey Report No. 66 2019,
https://www.statistics.gov.hk/pub/B11302662019XXXXB0100.pdf, (14 Ocak 2020’de
erişildi).
4
(Cheng 2018, https://www.hongkongfp.com/2018/05/02/cantonese-dialect-not-mothertongue-says-hong-kong-education-bureau-supporting-material-mandarin/, 17 Ocak 2020’de
erişildi).
3
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Mandarinin son dönemde Hong Kong’da artan önemi, Kantonca ile yer
değiştireceği endişelerini de beraberinde getirmiştir.
Çin’in Hong Kong'a bağımlılığı; ulusal para birimi Renminbi'yi
uluslararasılaştırmak, Hong Kong'un borsalarında listelenen devlete ait ve
özel kuruluşlar için fon toplamak ve üst düzey yetkililer tarafından tutulan
gizli fonları aklamak için ortaya çıkmıştır (Lee ve Chan, E. ve Chan J.ve
Cheung ve Lam Wai Fung ve Lam Wai-man, 2013). Guangzhou, Tianjin,
Şanghay, Shenzen ve Fujian gibi şehirleri geliştirerek Hong Kong’a
bağımlılığını azaltmaya çalışmış; ancak diğer ülkelerle olan bağlılığı,
ekonomik ve kültürel uyumu nedeniyle Renminbi faaliyetlerinin küresel
merkezi olarak Hong Kong önemini Çin için hep korumuştur. Bununla
birlikte Hong Kong yıllarca Çin için Tayvan’a önemli bir ulaşım ve sevkiyat
merkezi olmuş; Tayvan Cumhurbaşkanı Ma Ying-jeou 2008 yılında Çin’e
doğrudan ticareti onaylayınca Hong Kong’un ekonomik araç olma niteliği
azalmıştır. Çin için en iyi seçenek Hong Kong'un genel istikrarının
korunmasını sağlamak olmuştur. Bu nedenle son dönemde Guangdong-Hong
Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ni ülke ekonomisi için itici bir güç
haline getirmeyi planlamaktadır. Günümüzde Çin, Hong Kong’un en önemli
ithalat ve ihracat ortağıdır.
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Tablo 1: Hong Kong’un Çin’e İthalat ve İhracat Hacmi (Milyar Dolar) 5

Çin, geçen yıl 87 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımlarını Hong Kong’a
gerçekleştirmiştir.6 Yakın zamanda tamamlanan Pekin-GuangzhouShenzhen-Hong Kong yüksek hızlı demiryolu bağlantısı ve Hong Kong5

6

Kaynak: World Integrated Trade Solution, Hong Kong Exports to China 1997-2018.
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/HKG/Year/LTST/TradeFlow/Export
/Partner/all/, Hong Kong Imports From China 1997-2018.
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/HKG/Year/LTST/TradeFlow/Import
/Partner/all/(15 Ocak 2020’de erişildi.) Yazar tarafından derlenmiştir.
Statista
2018,
https://www.statista.com/statistics/658817/china-net-overseas-directinvestment-odi-volume-ot-hong-kong/, (25 Ocak 2020’de erişildi).

113

Zhuhai-Makao
arttırmaktadır.

Köprüsü

projesi

Hong

Kong’un

Çin’e

bağımlılığı

Hong Kong'un kamu tıbbi hizmet sistemi bugün dünyanın en iyi tıbbi
güvenlik sistemlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Lin 2017, 10). 1997
yılından sonra Hong Kong hükümeti zorunlu emeklilik koruma sistemi ve
asgari ücret politikaları uygulamaya başlamıştır. Bununla birlikte gelir
dağılımı eşitsizliğinin artması, zenginler ile yoksullar arasında oluşan büyük
fark, konut ve sağlık kaynaklarının tahsisinde dengesizlik sosyal uyumun
bozulmasına yol açmaktadır. Forbes 2019 Milyarder listesine, net 319 milyar
dolar değerinde servet ile 71 Hong Konglu milyarder dâhil olmuştur.7 Hong
Kong sakinlerinin 1.024 milyonu yoksulluk sınırı altında yaşamakta ve
yoksulların oranı nüfusun
%14,9’unu oluşturmaktadır.8 Hong Kong
Üniversitesi tarafından derlenen bir endekse göre, konut satın alabilirlik
oranı ve reel kira endeksi 2018 yılında %13,21 azalarak önemli ölçüde
gerilemiştir.9 Çin, Hong Kong’u siyasi ve ekonomik anlamda bağımlı
kılmaya çalışırken, Hong Kong kendi içinde ciddi ekonomik sorunlarla
uğraşmaktadır.
Çin'in Hong Kong Üzerinde Nüfuzunu Artırma Girişimleri ve
Halkın Tepkileri
1 Temmuz Protestoları
Hong Kong’da, 2003 yılının başlarında Şiddetli Akut Solunum
Sendromu (SARS) salgını ortaya çıkmıştır. Hükümet, SARS salgınının
hastane alanlarıyla sınırlı bir hastalık olduğunu ve halkın virüs hakkında
endişelenmemesi gerektiğini iddia etmiş; hastalığın yayılmasını önlemek için
tedbir almaktan kaçınmıştır. Oysa BM, Hong Kong'a seyahat eden turistlere
uluslararası seyahat uyarısında bulunmuştur. Turizm, durma noktasına
gelmiştir. Aynı zamanda bu salgın, ekonominin de zarar görmesine neden
olmuştur. Yetkililerin SARS ile mücadelede etkili bir politika oluşturmaması
ve yetersizliği, yavaş hareket edilmesine neden olmuş; Çin hükümetinin
yardımı gereksiz görülüp istenmemiştir. Bu yavaş ve yetersiz hareket, Asya
7

Forbes 2019, https://www.forbes.com/billionaires/#7d3d4365251c, (5 Ocak 2020’de
erişildi.)
8Hong
Kong
Poverty
Situation
Report
2018,
https://www.statistics.gov.hk/pub/B9XX0005E2018AN18E0100.pdf, (12 Ocak 2020’de
erişildi).
9The Chinese University of Hong Kong, Communications and Public Relations Office,
https://www.cpr.cuhk.edu.hk/resources/press/pdf/5d318a127ac06.pdf, ( 9 Ocak 2020’de
erişildi).
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Finansal Krizi'nden kurtulmak için mücadele ettiği bir dönemde, Hong Kong
hükümetine duyulan güveni sarsmıştır. İlk Hong Kong Baş Yöneticisi Tung
Chee-Hwa’nın, 23. Madde ile ilgili düzenlemeyi yürürlüğe koyma çabası, 1
Temmuz 2003 tarihinde, tahmini 500 bin kişinin katıldığı protestoların
yolunu açmıştır (Zheng 2005, 1-2). SARS salgınına çözüm üretmede
hükümetin yetersizliği ve Temel Kanun’un 23’üncü maddesinde önerilen
değişiklikler hükümet ve halk arasında Çin’in yasal yapısına Hong Kong’u
uydurmaya yönelik bir hareket olarak algılanmış, güvensizlik ortamı
oluşturmuştur. Önerilen ulusal güvenlik mevzuatındaki değişikliklerle ilgili
düzenleme geri çekilmesine rağmen, Hong Kong halkının, hükümetin Çin'de
olduğu gibi ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışacağı bir ortam yaratma
niyetinde olduğu yönündeki endişelerinin artmasına yol açmıştır.
Bu protesto, 1997 yılında Çin'e teslim edilmesinden bu yana Hong
Kong'da yaşanan en büyük protesto olmuştur. Ekonomik krizin yansımaları
ve salgına karşı çaresizlik ile karşı karşıya kalınması halkı harekete
geçirmiştir. SARS salgınının bir sonucu olarak, sivil toplum kuruluşları
çevre koruma kampanyası başlatmış ve insan haklarını korumak için
seçtikleri hükümeti sorgulamıştır (Tracy 2005, 61). Bu protesto ile barışçıl,
rasyonel, şiddet içermeme ilkesinin benimsendiği ve amaçların kaos
yaratmak yerine siyasal tavizler almak olduğu açıkça ortaya konulmuştur
(Cheng 2016, 400). Jackie Chan, Hong Kong’u çok fazla özgürlük ve
yetersiz disiplin nedeniyle eleştirerek daha otoriter bir hükümete verdiği
desteği açıkça dile getirmiştir (Ma 2007, 955).
Bu arada Çin, SARS salgınının yarattığı etkileri ortadan kaldırmak
amacıyla, ekonomik destek olarak, Haziran 2003'te Anakara ve Hong Kong
Yakın Ekonomik Ortaklık Düzenlemesi (CEPA) başlıklı serbest ticaret
anlaşmasının imzalanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte Çin ve Hong Kong
hükümetleri, Bireysel Ziyaret Programı’nı yürürlüğe koyarak sınır boyunca
daha fazla turistin ziyaret etmesine izin vermeyi kabul etmiştir. Bu kararla
beraber Hong Kong’a seyahat eden Anakaralı sayısı artmıştır. Hong Kong
ekonomisi SARS öncesi seviyelere yükselmiş; bu yükseliş Hong Kong
ekonomisini Çin’e bağımlı hale getirmiştir. 2001 yılında Yargıtay'ın Hong
Kong'da doğan Çinli vatandaşların ikamet hakkından yararlanacağına ilişkin
nihai kararının ardından; programdan yararlanan Çinli hamile kadınlar, Hong
Kong'a turist olarak girmiş, doğumlarını Hong Kong’da gerçekleştirmiştir.
Bu durum da doğum turizminin hızla artmasına neden olmuştur. 2001'den
2011'e kadar, Hong Kong'da Çinli kadınlar tarafından yapılan doğumların
sayısı 2001'de 7.810'dan 2011'de 43.982'ye yükselmiştir (Yang 2017,4). Ek
olarak, Anakaralıların medeniyetsiz davranışlarıı ve eğitime verdikleri ekstra
baskı, yerel halk üzerinde gittikçe hoşnutsuzluk yaratmıştır. Hong Kong'da
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2012 Yeni Yıl Günü, çoğu hamile veya bebek arabası iten kalabalık
protestocular göçmenlik politikasını eleştirmiştir. Bunun üzerine Hong Kong
hükümeti 24. maddeyi değiştirmek zorunda kalmış ve Çinli annelerin Hong
Kong’da doğum yapmalarını yasaklamıştır (Constable 2014,14). 2011
yılından itibaren ortaya çıkan protestolara bakıldığında sivil özgürlükler,
siyasi reformlar ve kentsel yeniden yapılanma ile ilgili meselelerin yanında,
ekonomik geçim sorunları da protesto geleneğinin yerleşmeye başlamasına
ortam hazırlamıştır.
Çin Başbakan Yardımcısı Li Keqiang, Hong Kong ve Çin arasındaki
gelişimi desteklemek için Hong Kong’a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiştir.
Bu ziyaret sırasında, 18 Ağustos 2011'de Hong Kong Üniversitesi’nin
(HKÜ) 100. yıl kutlaması sırasında öğrenciler ve mezunlar üniversiteden
uzak tutularak okul kilitlenmiştir; Li'ye yaklaşmaya çalışan üç öğrenci polis
tarafından engellenmiş ve tutuklanmıştır (Yan 2016, 97). Buna karşılık, 818
olayını protesto etmek için HKÜ öğrencileri kampüsün meydanında
toplanmıştır. HKÜ topluluğuna yaptığı açıklamada Rektör Tsui, güvenlik
düzenlemelerinin daha iyi planlanabileceğini ve organize edilebileceğini
kabul ederek üniversite öğrencileri ve mezunlarından özür dilemiştir.10
Hu Jintao’nun Ahenkli Toplum yaklaşımı, Hong Kong halkını siyasi
partiler, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarla uyum oluşturmaya davet
etmiştir. 2012 yılında Hong Kong Eğitim bürosu; Çin'in tarihi, kültürü,
ulusal kimliği ile ilgili konuları vurgulayan Ahlaki ve Milli Eğitim (MNE)
programını ilk ve ortaokullarda zorunlu olarak başlatma planını açıklamıştır.
Hong Kong-Çin ilişkileri tarih kitaplarında yeniden revize edilmiş; Çin'in
Hong Kong’un gelişimine katkısı özellikle vurgulanmıştır (Chou 2015, 192).
Bununla birlikte, tarih kitaplarında farklı kimliklere saygıyı teşvik etmek
yerine, azınlık kültürlerinin asimilasyonu doğallaştırılmış; Çin kimliğinin
üstünlüğü ve inşa edilmesinin önemi yer almıştır (Fairbrother 2006, 30).
Hong Kong’un dört bir yanındaki öğrenciler, veliler ve öğretmenler anında
bu planı reddetmiş ve geri çekilmesini talep ederek protesto etmeye
başlamıştır. Ahlaki ve Milli Eğitim Hareketi'nin karşıtı olarak, Joshua Wong
liderliğinde Akademik Düşünce Öğrenci Hareketi (Scholarism 學民思潮 )
kurulmuştur. Böylece, ilk büyük ölçekli öğrenci hareketi başlamıştır.
Akademik düşünce, etnosentrik söylem içeren plana karşı çıkma nedenlerini
beyin yıkama, eğitim kaynaklarını gereksiz kullanma ve öğrencilerin yükünü
artırma olarak listelemiştir. İkinci Dünya savaşından bu yana ÇKP’nin
ideolojik yapılanması 'beyin yıkama' olarak tanımlanmıştır (Lifton 1961, 4).
10

(Message from The Vice-Chancellor 2011, http://hku.hk/hkumedia/818/bulkmail2.html, 4
Şubat 2020 ‘de erişildi.)
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Protestolar, Baş Yönetici Leung Chun-ying planın artık zorunlu
olmayacağını açıkladığında sona ermiştir. Bu hareket, Hong Kong'da yavaş
yavaş Çin’i dışlamak isteyen yerel kültür ve kimlik geliştirmenin
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Hükümet Çinli kimliğini ulusal kimlik
olarak Hong Kong halkına kabul ettiremediğini bu protestolar sonucunda
fark etmiştir.
2014 Şemsiye Hareketi
2014 yılında Danıştay Danışma Ofisi, Hong Kong Özel İdare
Bölgesi'nde “Tek Ülke, İki Sistem Politikasının Uygulanmasına İlişkin
Beyaz Kitap”ı yayınlamıştır. Hong Kong’un yüksek derecede özerkliğinin
kurumsal bir garantisinin olmadığı belirtilmiş ve bu konuda takdir yetkisinin
Çin’de olduğu vurgulanmıştır. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi
(SCNPC) tarafından 31 Ağustos 2014 tarihinde (31 Ağustos Kararı) alınan
bir kararla, 2017 yılında yapılacak seçimlerde, komitenin öncelikle 3 aday
belirlemesi ve bu adayların da Hong Kong halkı tarafından doğrudan
oylamayla seçilmesi istenmiştir. Bu karar, 3 aday arasından seçim
yapılmasına zorlamıştır. Bu kararın Hong Kong Temel Yasası'nın 45.
Maddesi'ni ihlal etmesi pan-demokratların yoğun muhalefetine neden
olmuştur. 22 Eylül 2014 tarihinde başlayan ve 79 gün süren protestolarda
yüz binlerce insan, baş yöneticinin seçimine yönelik demokratik bir
prosedürün benimsenmesini sağlamak için Admiralty, Mongkok ve
Causeway Bay'deki ana yolları işgal etmiştir. Polisin toplanmış silahsız
kalabalığı göz yaşartıcı gaz ile dağıtma girişimine cevap olarak
protestocuların ve sivil itaatsizlik hareketi Sevgi ve Barış ile Merkezi İşgal
Et katılımcılarının biber gazından şemsiyelerle korunması, protestonun
Şemsiye hareketi olarak anılmasına neden olmuştur. Protestocuları
dağıtmada aşırı güç kullanımı Hong Kong halkını hayal kırıklığına uğratmış;
ancak protestonun dağılmasını sağlamamıştır.
Şemsiye Hareketi, Hong Kong halkının uzun süredir devam eden siyasi
ilgisizliğini ortadan kaldırmasına yaramış, kuruluş yanlısı kamp ve pandemokratik kamp olmak üzere iki siyasi kamp ortaya çıkmıştır. Çin yanlısı
kamp olarak da adlandırılan kuruluş yanlısı kamp, Çin hükümetinin Hong
Kong'a yönelik çoğu politikasını desteklerken; pan-demokratik kamp
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet gibi liberal değerlerin
önemini vurgulamıştır (Chow 2014, 57). Çin, hukukun üstünlüğünü ortadan
kaldırma ve bireysel özgürlüğü kısıtlama konularında bir tehdit olarak
algılanmıştır. Hong Kong'daki birçok vatandaş ekonomik geleceğin büyük
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ölçüde Çin'e bağlı olduğunu fark etse de, kültürel olarak Çin’den ayrılmayı
umarak, anakaraya göre daha üstün ve medeni olduklarını düşünmektedir.
2014 Şemsiye Hareketi sırasında, Çin hükümeti medya sektörü
üzerindeki kültürel baskısını arttırmış; Şemsiye Hareketi’yle ilgili haberleri
yasaklamıştır. Hong Kong’da hem Kantonca hem de İngilizce yayın yapan
televizyon istasyonu Television Broadcast Limited (TVB)'in bir
protestocuya saldıran yedi polis memuru hakkındaki video kayıtlarını
kısmen sansürleyerek yayınladığı iddia edilmiştir.11 ÇKP'nin medya
programlarının tüm kapsamını kontrol ettiği Çin’in aksine; Hong Kong'da
protestolarını yönetme seçeneği sınırlı kalmıştır. Basın Özgürlüğü Endeksine
göre Hong Kong'un basın özgürlüğü her geçen yıl azalma göstermektedir.
İnternet neslinin yükselmesiyle sosyal medyanın rolü ve işlevi değişmiş;
Facebook ve Telegram gibi sosyal medya yazılımları protestocuların
örgütlenme ve harekete geçme kabiliyetini hızla değiştirmiştir (Wei-hua
2019, 114). Medyada Şemsiye Hareketi’nin iki lideri olarak Benny Tai ve
Joshua Wong gösterilmiştir. Benny Tai, Merkezi İşgal Et Hareketi’nin
başlatıcılarından biri olarak algılanmıştır.
Şemsiye Hareketi, Çin'in 1989 Tiananmen Meydanı Olayları’ndan bu
yana karşı karşıya kaldığı en büyük özgürlük ve demokratikleşme talebi
olmuştur. Beklentiler Çin'in otoriter duruşunu kıran bir Hong Kong
yaratacağı yönünde olmasına rağmen, tam tersi bir sonuç ortaya çıkarmış ve
net bir yapıya, liderliğe sahip olmadığından beklenildiği gibi başarılı
olamamıştır. Toplumun ekonomik ve kültürel sorunları hakkında farkındalığı
artırma ve nüfusun büyük bölümünü harekete geçirme konularında başarılı
olmuştur. Hong Kong halkı kendisini Çin ulusal kimliğinden uzaklaştırmaya
çalışırken; Çin’in tutumu da Hong Kong’da yaşayan Çinlileri
ötekileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, İngiltere 1997 yılına
kadar ideolojik olarak ayrı bir Hong Kong milliyetçiliği ve kimliği
yaratmaya da çalışmamıştır. Bu yüzden de Hong Kong halkı yerel kimliğini
yapılandırma konusunda geç kalmış; 2014 yılında Şemsiye hareketi ile
birlikte kimliğini yeniden yapılandırma ihtiyacı duymuştur (Gordon, Ma, Lui
2008, 40). Bu hareket gençliğin yerel kimliğinin güçlenmesini sağlamasına
rağmen, halkın çoğunluğunu oluşturan baskın bir niteliğe de sahip olamamış,
Hong Kong'daki demokrasi hareketinin daha da kutuplaşmasına neden
olmuştur. Şemsiye Hareketini takiben yerel halk Hong Kong kimliğini
kucaklayan Youngspriation ve Indigenous gibi radikal ve akademik sivil
hareketin kurumsallaşmasıyla, Çin karşıtı Demosistō partileri kurulmuştur.
11

Reporters without Borders 2014, https://rsf.org/en/news/rwb-condemns-new-casescensorship-and-self-censorship, (3 Ocak 2020’de erişildi)..
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Bu partiler, 2016 Yasama Meclisi seçiminde önemli sayıda sandalye
kazanmıştır. 12 Ekim 2016 tarihli Yasama Meclisi yemin töreninde, üç genç
yerel ve pan-demokratik milletvekili, Hong Kong’a bağlılık sözü vererek ve
“Hong Kong Çin değil” diyen bir pankart açarak yeminlerinin ifadelerini
değiştirmiştir.12 Bu bağlamda Hong Kong kimliği, gençlerin kendilerini daha
modern ve ilerici olarak algılamalarını sağlayan bir sembol haline gelmiştir
(Brewer 1999, 187). Yerel halk ile anakaralılar arasındaki çatışma son
yıllarda arttıkça, yerel kimlik Çin kültürüne direnmek için bir araç olarak
kullanılmıştır.
2019 Protestoları
Çin, Şemsiye Hareketi benzeri bir eylemden kaçınmak için Hong
Kong'un siyasal sistemine nüfuz etme çabalarına hız vermiştir. Hong
Kong’un bağımsızlığı için kampanya yürüten Hong Kong Ulusal Partisi
(HKNP) ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle, Çin’den gelen
baskılar doğrultusunda yasaklamıştır. Hong Kong Yabancı Muhabirler
Kulübü Başkan Yardımcısı ve Financial Times Asya Haber Editörü olarak
görev yapan İngiliz vatandaşı Victor Mallet, bağımsızlık yanlısı Hong Kong
Ulusal Partisi'nin (HKNP) kurucusu Andy Chan’in konuşmasına başkanlık
etmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı etkinliği iptal ettirmeye çalışmış, Çin’den
gelen baskıya rağmen etkinlik gerçekleştirilmiştir.13 Bunun üzerine herhangi
bir açıklama yapılmadan Mallet’in Hong Kong çalışma vizesinin
yenilenmesi göçmen memurları tarafından reddedilmiştir. Bununla birlikte,
Hong Kong'un önde gelen demokrasi yanlısı aktivistlerinden ve Akademik
Öğrenci Hareketi’nin kurucusu Joshua Wong’un bölge meclisi seçimlerinde
yer alması yasaklanmıştır.
3 Nisan 2019 tarihinde Yasama Meclisi’ne sunulan Kaçak Suçlular
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre; suçluların Çin’e, Makao’ya ve
Tayvan’a iadesi öngörülmüş, yüzlerce insan önerilen değişikliğin
kaldırılmasını talep etmek için Hong Kong Parlamentosu’na yürümüştür.
Önerilen değişikliğin nedeni, 2018 yılının başında Hong Konglu erkek
arkadaşı Chen Tongjia ile Tayvan'a seyahat eden Pan Xiaoying’in seyahat
sırasında bir otelde öldürülmesi ve Tayvan polisinin soruşturmasından sonra
aranmasına rağmen Hong Kong ve Tayvan arasında karşılıklı hukuki yardım
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Voice of America 2016, http://www.voachinese.com/a/news-hongkong-protestanniversary-legislatos-20160928/3528258.html, (4 Şubat 20020’de erişildi).
13 Bland 2018, https://www.ft.com/content/5240ecda-c870-11e8-ba8f-ee390057b8c9, (4
Şubat 2020’de erişildi).
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anlaşması olmamasından dolayı Chen Tongjia'nın Tayvan'a iade edilmemesi
olmuştur.
Bu süre zarfında Hong Kong’un demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı
milletvekilleri arasında yasama organında tartışmalar yaşanmıştır. Polis
protestoları “isyan” olarak ilan etmiş ve kalabalığın dağılması için plastik
mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. İngiltere, Hong Kong'un
orantısız göz yaşartıcı gaz kullanmasından dolayı, bu ürünlerin Hong Kong’a
satışını yasaklamıştır. Pekin yanlısı komite tarafından atanan Carrie Lam,
tasarının 15 Haziran'da askıya alındığını açıklamıştır. Buna rağmen, yaklaşık
iki milyon kişi ertesi gün sokaklara çıkmış; tasarının tamamen geri
çekilmesini ve Lam'ın istifasını talep etmiştir. Lam Hükümeti, Eylül ayında
iade tasarısının geri çekildiğini açıklamıştır. Protestocular Hong Kong polisi
hakkında bağımsız soruşturmaların başlatılmasını, hükümetin protestoları
isyan olarak sınıflandırılmaktan vazgeçmesini, tutuklananlara af
sağlanmasını, Yasama Meclisi’nin ve Baş Yönetici’nin halk tarafından
seçilmesini talep etmiştir. Değişikliğin kaldırılmasını Hong Kong halkının
talep etmesinin önemli nedenleri bulunmaktadır. Kaçak Suçlular
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kabul edilmesi, Çin’in Hong Kong yargı
sistemine müdahale edebileceği anlamına gelmektedir. Böylece Çin'in Hong
Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasının yolu açılmış olacaktır. Hong
Kong’un küresel finans ve ticaret merkezi olma niteliği yabancı iş insanları
tarafından öncelikli olarak tercih edilmesini sağlamıştır. Yargı
bağımsızlığının ortadan kalkması yabancı iş insanlarının yargılanmasının
önünü açacağı yönünde endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
nedenlere rağmen Hong Kong Hükümeti, değişikliği Chen Tongjia davası
temelinde desteklediğini açıklamıştır.
Çin’in kuruluşunun 70. yıldönümünde siyahlar giymiş protestocular
sokaklarda muhalefet sloganları atmış ve polisle çatışmıştır. Protestoculara
ilk kez canlı mühimmat kullanılmıştır.14 Hong Kong hükümeti
protestocuların kimliklerini gizlemek ve göz yaşartıcı gazdan korumak için
giydiği yüz maskelerini protestolar sırasında yasaklamaya çalışmıştır. Çin
devlet medyası protestocuları isyancı veya ücretli provokatör; protestoları
ise, Tiananmen Meydanı Olayı’nı tanımlamak için kullandığı terimle,
“isyan” olarak nitelendirmiştir. Protestocuların demografik yapısına
bakıldığında,
%75,2’sinin üniversite öğrencisi veya mezunu olduğu
görülmektedir.15
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Chen 2019, https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5097078, (12 Aralık 2019’da
erişildi).
15 Who Are the Hong Kong Protesters?, https://www.statista.com/chart/19222/demographicprofile-of-hong-kong-protesters/, (16 Aralık 2019’da erişildi).
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2019 yılında Time Magazine, “Yılın Adamı” olarak Hong Kong
protestocularını aday göstermiş; Hong Kong hükümetini tasarıyı resmen geri
çekmeye teşvik etmiştir ve diğer barışçıl hareketlere ilham verdiğine
inanılmıştır. Protestoların son aylarda daha da yoğunlaşması, şiddeti arttıran
protestoculara karşı güç kullanımında artışa ve polis taktiklerinin daha
agresif hale gelmesine neden olmuştur.16 Bu yüzden 2019 yılının dünya
üzerinde en büyük etkiye sahip kişisi olarak, ya da “Yılın Adamı” olarak son
anda Greta Thunberg seçilmiştir.
Temelde, protestolar Çin'in Hong Kong'u “tek ülke, iki sistem”
çerçevesi altında yönetimi ile ilgili geniş bir memnuniyetsizlikten
kaynaklanmıştır. Demokrasi Endeksi’ne göre 2019 yılında Hong Kong
kusurlu bir demokrasi olarak değerlendirilmiştir. Hukukun üstünlüğüne
ilişkin sorunlara, son zamanlarda özellikle gençler arasında bir başka
memnuniyetsizlik faktörü olarak sosyo-ekonomik meseleler eklenmiştir.
Ekonomik eşitsizlik, fahiş konut fiyatları, okulda ve işte rekabet ortamı,
kariyer fırsatlarının azalması, işsizlik, sağlık hizmetlerinde gecikme gençler
arasında karamsar bir hava yaratmıştır. Güçlü bir Çin müdahalesi, kentin
ekonomisini protestolardan çok daha fazla etkileme imkânına sahiptir. Çin’e
devrinden sonra, Hong Kong Polisi özellikle 2003 yılından bu yana “kamu
düzeni olayları” (kamu toplantıları) sayısında hızlı bir artış rapor etmiştir.
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Tablo 2: Kamu düzeni olayları17

Hong Kong halkı memnun olmadığı her kararda ve tasarıda,
endişelerini göstermede aktif olarak tepki vermeyi seçmiştir. 1999 yılında
Portekiz’den Çin’e devredilen Makao’da ise Hong Kong’daki protestolar ile
ilgili endişe duyulmakta; Hong Kong halkının işbirliğine sıcak
16
17

Time 2019, https://time.com/5748053/香港示威者, (18 Aralık 2019'da erişildi).
Kaynak: Public Order Event Statistics, 2019.
https://www.police.gov.hk/ppp_en/09_statistics/poes.html, (22 Aralık 2019'da erişildi).
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bakmamasının Hong Kong'u bozduğuna dair eleştiriler dile getirilmekte ve
değişikliğe karşı çıkanların para aldığı yönünde iddialar savunulmaktadır.18
Çinli liderler, Hong Kong'daki herhangi bir huzursuzluğu ÇKP’yi ve Çin'i
zayıflatma niyetinde olan yabancı güçler tarafından kışkırtılan ve rejime
yönelik bir tehdit olarak algılamaya eğilimlidir. İngiltere’nin uzun yıllardır
bölge ile olan bağlantıları ve ABD'nin protestolara dikkat çekmeyi
tekrarlamasıyla Çin’in endişeleri artmaktadır.
ABD’nin 2019 Protestolarındaki Rolü
Hong Kong, Çin’e devredilmeden önce ABD'nin Hong Kong'a yönelik
politikasının esas odağı, Çin ile İngiltere arasında Hong Kong'a geri dönüş
müzakerelerine ve geçiş döneminde ABD’nin Hong Kong'daki ekonomik
çıkarlarının nasıl korunacağına yönelik olmuştur. ABD hükümetinin Hong
Kong hakkında açık bir politika oluşturmaması, Çin ile ilişkilerinin genel
çerçevesine Hong Kong’u yerleştirildiğine dair eleştirilere maruz kalmasına
neden olmuştur (Zhang 2018, 135). ABD için öncelik Çin ile ticari ilişkiler
ve Kuzey Kore ile İran’a ilişkin olarak nükleer silahlar meselelerinde Çin’in
desteğini almak olduğundan, Hong Kong ikincil olarak kalmıştır. Hong
Kong’un yeniden Çin’e devredilmesi ve 1978 sonrasında Çin’in hızla
yükselmesi; ABD’nin Hong Kong’a yönelik stratejik ve ekonomik
çıkarlarını Hong Kong politikasının iki amacı haline getirmiştir. Yaklaşık üç
yıldır süren ticari anlaşmazlıkta Çin'e uygulanan yüksek ABD tarifeleri
Hong Kong için geçerli olmamıştır. Hong Kong'un özel statüsü, ABD'nin
Çin’e uyguladığı tarifelerden etkilenmesini engellemiştir.
Hong Kong’un siyasi durumunun gelişmesi ve ABD’nin Hint-Pasifik
stratejisinin artan önemi, Hong Kong protestolarını Çin ve ABD arasındaki
ilişkilerinin yeni bir parçası haline getirmiştir. Hong Kong’un özel statüsü,
ABD’nin bölgeye ticaret, işbirliği, yaptırımlar ve diğer alanlarda nasıl
davranacağını ortaya koyan ABD Kongresi tarafından çıkarılan 1992 Hong
Kong Politika Yasası’nda belirtilmiştir. 1984 yılından 2014 yılına kadar
ABD, Hong Kong'da güvenlik sorunları, demokrasi, insan hakları ve basın
özgürlüğü ile ilgili altmıştan fazla öneri sunmuştur (Guo 2015, 104).
ABD Başkanı Trump, 27 Kasım 2019 tarihinde Hong Kong ile ilgili
yaptırımları onaylayan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı
imzalamıştır. Bu yasa ile 1984'teki Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu’nda
belirtildiği gibi Çin'in hakları koruma konusundaki sorumluluklarını yerine
getirmesi, ABD'nin uzun zamandır devam eden politikası olarak
18

Jing 2019, https://mcnews.cc/p/24747, (24 Aralık 2019’da erişildi).
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tekrarlanmıştır. ABD hükümeti Hong Kong'un artık özerk olmadığını
belirlerse, Ortak Deklarasyon’un ve Temel Kanun’un yeniden gözden
geçirilmesinin gerekliliğini ortaya koyabilir. Bu yasanın imzalanması, Hong
Kong’da ortaya çıkan protestolara ve Çin'in içişlerine büyük ölçüde
müdahale anlamı taşımaktadır ve Çin’e göre uluslararası hukukun temel
normlarını ciddi bir şekilde ihlal etmiştir. 2014 Şemsiye Hareketi'nin lideri
Joshua Wong dâhil olmak üzere birçok demokrasi yanlısı protestocu yasayı
desteklemiştir. Bunun üzerine Çin, ABD askeri gemilerinin ve uçaklarının
Hong Kong'u ziyaret etmesini askıya alacağını açıklamıştır. Trump, Xi
Jinping'in protesto liderleriyle görüşmesinin ve siyasi krizin insani olarak
çözülmesinin öneminin altını çizmiştir.19
Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin Çin’in bir parçası olduğunu
kabul etmesi gerektiğinin ve Çin-İngiliz Ortak Deklarasyonu'na dayanan
“Tek Ülke, İki Sistem” politikasına göre Hong Kong’un “yüksek derecede
özerklik derecesinin” korunmasının vurgulanmasına yönelik endişelerin
ABD tarafından açıkça giderilmesini beklemektedir. Protestocuların Hong
Kong hükümetiyle çatışmalarını sona erdirmek için Trump yönetiminden
yardım istemeleri ve protestolar sırasından ellerinde Amerikan bayrakları
sallamaları
Çin’in
içişlerine
yabancı
müdahale
argümanını
kuvvetlendirmiştir.20 Bu arada Hong Kong hükümeti, ABD’nin onayladığı
yasaya, olayları hafifletmeye yardımcı olmayacağından dolayı tepki
göstermiştir. Çin, kamuoyunu etkilemek için Hong Kong protestolarında
yabancı müdahalenin etkisini vurgulamaktadır. Bu vurguyu yaparken
yumuşak güç unsuru medyayı istediği gibi yönetmektedir ve bu sayede Hong
Kong’daki protestoları ve yönetimi ele alması için ulusal ve uluslararası
destek toplamasını; Tayvan ile anakara arasında güçlü ilişkilerin varolduğu
algısını oluşturulmayı, Tayvan’da manevra yapmayı ve burayı kontrol
etmeyi amaçlamaktadır. Yasa sunulmadan önce bile Çinli yetkililer ve devlet
medyası, ABD'yi protestoları düzenlemeye yardım etmekle ve Hong Kong’u
Çin karşıtı harekete çekmekle suçlamıştır. Bununla birlikte Hong Kong'un
muhalif güçleri ile ABD düşünce kuruluşları arasındaki etkileşim, Hong
Kong'un iç meselelerinin uluslararası hale gelmesine aracılık etmiştir (Zhāng
2018, 150).
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Bloomberg, 2019
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-18/PWFULQ6K50XS01, (15 Aralık
2019’da erişildi).
20 (Westcott, Hollingsworth, Hu 2019, https://edition.cnn.com/2019/09/08/asia/hong-kong-usprotests-0809-intl-hnk/index.html, 12 Kasım 2019’da erişildi).
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SONUÇ
Çin, 1997 yılında Hong Kong’u devraldığından beri siyasi reform
sürecini kontrol etmek ve demokratik reformları kısmak için sürekli olarak
harekete geçmiştir. Çin’in baskıları vatandaşı daha da direnmeye zorlamakta,
daha güçlü Çin karşıtlığını ve yerel kimlik yaratma arzusunu
geliştirmektedir. İngiltere 1997 yılına kadar Hong Kong milliyetçiliği ve
kimliği yaratmaya çalışmamıştır. Hong Kong, 2011 yılına kadar kimlik
sorunu yaşamamıştır. Bu döneme kadar Hong Kong’un bir ticari marka
olarak hizmet veren ve nüfusun çoğunluğu için istihdam sunan bir ekonomi
ve ticaret merkezi olma özelliğinden dolayı ekonomik kaygılar toplumun
önceliğini oluşturmuştur. Şemsiye Hareketi’nin ve ardından 2019
protestolarının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şemsiye hareketi ve
2019 protestoları sosyo-ekonomik sorunların yanında toplumun siyasi
kutuplaşmasına aracılık etmiş; ancak beklenildiği gibi Hong Konglu kimliği
yaratamamıştır. Genel olarak Hong Kong kimliğinin ve kültürünün
yaratılması tartışmaları, Çin ile ilişkilerinde çözülemeyen sorunların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Hong Kongluların güçlü ve özel bir kimlik
oluşturmak için çaba harcamaları gerekmektedir.
Çin'in dünya siyasetindeki etkisi, uluslararası medya meseleyi oldukça
kışkırtıcı bir şekilde ele alsa bile, Çin'i uluslararası eleştiriden korumaktadır.
Çin, Hong Kong’da demokratikleşme hareketlerini engellerken Ortak
Deklarasyon, Temel Kanun, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası
Sözleşmesi’nden doğan sorumluluklarını ihlal etmektedir. Çin’in bu
sorumluluklarını ihlal etmesi; uluslararası kamuoyunu, Makao’yu ve
Tayvan’ı da endişelendirmektedir. Hong Kong’un demokratikleşme ve yerel
özerkliğini koruma konusundaki en önemli şansı, uluslararası kamuoyunu
uluslararası hukuk bağlamında harekete geçirme girişimlerine sahip
olmasıdır.
Hong Kong ve Çin arasındaki karşılıklı ekonomik bağımlılık, Çin'in
protestoları bastırmak için Hong Kong'a asker göndermesini
engellemektedir. Çin tek partili bir devlet olarak Hong Kong’un özgür ve
adil seçimlerle tam bir demokrasi geliştirmesine izin verme konusunda da
isteksiz davranmaya niyetlidir ancak bu protestolar Çin’i Hong Kong’un
demokrasi isteğini yeniden gözden geçirmeye zorlamalıdır. Gelecekte Hong
Kong’da ulusal güvenlik mevzuatı ve genel seçimler gibi konularda şiddetli
çatışmaların devamı, ABD’nin Hong Kong’un iç işlerine müdahalesini
arttırma fırsatını elde etmesini sağlayacak ortamın da yaratılmasını sağlar.
Bunun yanında ÇKP iktidarda kaldığı sürece, Hong Kong'un bağımsızlığa
ulaşma ihtimali bulunmamaktadır. Bu protestolar, öngörülebilir gelecekte
Çin’in Tayvan'la barışçıl birleşme umudunu sona erdirecek gibi
görünmektedir.
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KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE
ÇİN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ
Vusal GULİYEV

GİRİŞ
Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları devam ederken, Çin’in büyük
umutlar bağladığı Kuşak ve Yol Girişimi için daha fazla destek sağlamayı
amaçlayan Pekin hükümeti, Avrupa ve Asya'daki ticari ortaklarıyla daha
sağlam bağlar kurmağa çalışıyor olup bu bağlamda, Azerbaycan da Hazar
Havzası ve Güney Kafkasya’daki jeopolitik konumu gereği, Çin için önem arz
eden ülkelerin başında geliyor. İki ülke, gerek coğrafi gerekse de kültürel
olarak birbirinden uzak ve farklı olsalar da ilişkileri, tarihî İpek Yolu
sayesinde çok eski bir döneme dayanmaktadır. Azerbaycan'ın en eski
zamanlardan bugüne kadar olan tarihi tek bir kelime ile karakterize edilecek
olsaydı, en uygun kelime “kavşak” olurdu. Tarih boyu Azerbaycan, Avrupa
ve Asya kıtaları arasında, ticaret yollarının kesişiminde ve göç rotalarının
üzerindeki konumuyla dikkat çekmiştir. Bu durum, Azerbaycan'ın tarihini ve
demografik yapısını şekillendirmekle beraber; gerek tarihi İpek Yolu gerek
Yeni İpek Yolu üzerindeki önemli devletlerden biri olmasına neden olmuştur
(Cornell 2010: 3). Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber, uluslararası
sistem yeni bir oluşum süreci içine girerken bağımsızlığına kavuşan
Azerbaycan, stratejik konumu ve sahip olduğu zengin petrol ve gaz yatakları
ile bu yeni oluşum içinde önemli bir unsur haline gelmiştir. Geçen 30 yıla
yakın zaman içinde, “Yeni Azerbaycan Partisi” (Yeni Azərbaycan
Partiyası/YAP) önderliğinde Azerbaycan ekonomisi, liberal bir bakış açısıyla
serbest piyasa şartlarına göre yeniden yapılandırılmaya çalışılsa da ülkenin
siyasi ve ekonomik gelişimi; üretim, eğitim ve endüstrileşmeden ziyade, daha
çok doğal kaynakları, özellikle ihracatının yüzde 90'ını oluşturan petrol ve gaz
rezervleri sayesinde mümkün olmuştur (Ahrari ve Beal 1996: 13). Bakü
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yönetimi, 90’ların ortasından itibaren Avrupa ve Rusya’yla neredeyse her
alanda kapsamlı işbirliği içerisindeydi ve ülkenin yatırım ve üretim stratejisi
de genelde Batı odaklıydı (Gils 2019: 48-49). Çin, bu durumun aksine,
Azerbaycan’a bağımsızlığının ilk yıllarında mesafeli davranıyor, ufak çaplı
proje ve yatırımlarla Azerbaycan’da varlığını sürdürüyordu. Fakat bu durum,
Kuşak ve Yol girişiminin ilan edilmesinin hemen ardından değişmeye başladı.
Bu projeyle Çin, Azerbaycan’ın komşu ülkelerin pazarlarına açılması için
uygun bir "köprü" görevi teşkil edebileceğinin önemini görmesini sağladı.
2015 ekonomik krizinden sonra Azerbaycan hükümeti de petrole dayalı
ekonominin sürdürülebilir olmadığını ve çok sektörlü ekonomiye geçişin
gerekliliğini anlamış olacak ki yurt dışı yatırım imkânlarına ve petrol dışı
ticaretin gelişmesine odaklanmış durumda. Bu anlamda, dünyanın en büyük
ikinci ekonomisi ve aynı zamanda 450 milyonu aşan orta gelirli tüketici
sınıfına ev sahipliği yapan Çin (Urio 2019: 91), Azerbaycan’ın yurtdışı ticari
açılım ve yatırım projeleri için, ileriki paragraflarda bahsedeceğimiz,
olağanüstü şartları sunuyor. Azerbaycan’ın, Kuşak ve Yol girişiminin de
sunduğu imkânlarla, bu büyüyen kesimin ve ekonominin ihtiyaçlarını
karşılayabilecek avantajlı bir konuma ve potansiyele sahip devletlerden biri
olduğuna inanılıyor.
Batı’nın TRACECA Lojistik Hattından, Doğu’nun Kuşak ve Yol
Girişimine Giden Yol
Avrupa
Birliği, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasının
ardından,
bağımsızlığını kazanan bölge ülkeleriyle 1991'den itibaren ticari ve ekonomik
ilişkilerini geliştirme girişimlerinde bulunmuştu. Bu girişimlerle, 70 yıla
yakın bir süreçte dünyadan izole edilmiş, doğal kaynaklarla zengin, Güney
Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin, piyasa ekonomisi ve küresel pazarlarla
entegrasyonu hedeflenmiştir.
1990’ların başında Brüksel’de duyurulan, “Bağımsız Devletler
Topluluğu'na Teknik Yardım” programı (Technical Aid to the Commonwealth
of Independent States/TACIS) çerçevesinde, Tarihi İpek Yolu’nun Doğu-Batı
koridoru güzergâhında yer alan, Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta
Asya’da uluslararası ulaştırmayı ve siyasi-ekonomik kalkınmayı hedefleyen,
hükümetler arası bir proje olan “Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık
Koridoru”1 da (Transport Corridor Europe Caucasus and Asia/TRACECA)
1

Programın temeli, 1993 yılının Mayıs ayında, 8 TRACECA ülkesinin (Azerbaycan, Gürcistan,
Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) Ticaret ve
Ulaştırma Bakanlarının Avrupa Birliği yetkilileriyle Brüksel’de katıldıkları bir konferansta
atılmıştır.
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bu girişimlere en büyük örneklerden biridir (Kohli, Lin ve Zucker 2019: 217).
TRACECA projesi, konumu ve altyapısı itibarıyla, Azerbaycan’ın da içinde
bulunduğu taraf ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin artmasıyla doğru
orantılı olarak, ticaret ve iletişimi geliştirmek amacıyla uluslararası
taşımacılığı kolaylaştırmak için taşımacılık politikalarının ve bu alandaki
yasal çerçeve ve işlemlerin uyumlaştırılmasını hedefliyordu (Peterson 2016:
148).
Azerbaycan, TRACECA’nın en aktiv üyelerinden biri olmasına karşın,
uygulama aşamasında karşılaşılan çeşitli zorlukların yanı sıra, programın bazı
kısımlarının tam belirlenmemiş stratejisi ve eksik yanları yüzünden göze
çarpacak derecede ilerlemeler kaydedilmemişti (Popescu 2007: 3).
2013 senesinde, Kazakistan’ın başkenti Astana’da (2019’dan itibaren
Nur-sultan), Çin Devlet Başkanı Si Cinpin'in (Xi Jinping) “Kuşak ve Yol”
girişiminin (Belt&Road Inititative/BRI) ilk adımlarını duyurmasına
müteakiben, Azerbaycan hükümeti, yeni yüzyılın bu büyük projesini
destekleyerek, Çin ile olan işbirliğini güçlendirecek büyük adımlar attı. Asya,
Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlamayı amaç edinen tarihi İpek Yolu
hattındaki önemli ekonomiler arasında bir ulaştırma altyapısı, ticaret ve
yatırım bağlantısı kurmakta olan bu girişim, küresel ekonomiye büyük ivme
kazandıracak dönüşümün tarihî bir adımı olarak nitelendiriliyor (Haoguang ve
Yaojun 2019: 3). Bilhassa, Asya ve Afrika kıtalarının gelişmemiş ve
gelişmekte olan ülkelerini kapsayan ve karşılıklı ekonomik fayda sağlamağı
hedefleyen, küresel bir ekonomik işbirliği projesi olan Kuşak ve Yol için Çin,
yaklaşık 1 trilyon dolarlık hükümet fonu ayırdığını duyurdu (Chaisse ve
Gorski 2018: 317).
Azerbaycan, Kuşak ve Yol güzergâhının 6 ana ekonomik koridorundan
biri olan, “Çin-Merkez ve Batı Asya Koridoru” üzerinde yer alıyor2. Hızlı tren
güzergâhları, hava ve deniz limanları, petrol ve doğal gaz boru hatları gibi
projelerin yer aldığı bu koridor tamamlandığında, hem Çin ile Avrupa
arasındaki ticarette sevkiyat süresinin kısalması, hem de bu koridor üzerinde
bulunan ülkeler arasındaki ticaretin artması bekleniyor (OECD 2018: 70).
Projenin devamı niteliğinde, 2016’da Kuşak ve Yol ülkeleri ile işbirliğini
geliştirmek, gerekli altyapı inşasını destekleyebilmek ve özel sektörün banka
imkânlarından faydalanmasını temin etmek amacıyla, toplam sermayesi 100
milyar dolar olan ve Çin’in önderliğinde 57 ülkenin bir araya gelmesiyle

2

Çin-Merkez ve Batı Asya Koridoru,“Orta Koridor” olarak da adlandırılıyor. Bu kapsamda,
Çin’den başlanan demir yolunun sırasıyla Kazakistan, Türkmenistan, (feribot-Hazar Denizi)
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması bekleniyor.

131

kurulan, “Asya Altyapı Yatırım Bankası”nın (Asian Infrastructure Investment
Bank/AIIB) ilk kurucu üyelerinden biri de Azerbaycan oldu (Li ve Taube 2019:
5). Şu an için 75 üyesi bulunan “Asya Altyapı Yatırım Bankası”,
Azerbaycan’ın da içinde bulunduğu toplam 7 ülkenin ulaşım, enerji ve kentsel
gelişim ve altyapı inşasını desteklemeyi amaçlayan 9 proje için, 1,7 milyar
dolarlık kredi desteğini sağlamış durumda. AIIB desteğinin yanı sıra, ÇHC
Merkez Bankası rezervlerinden beslenerek kurulmuş olan “Çin Yatırım Fonu”
(China Investment Corporation/CIC) tarafından gerçekleştirilen dış
yatırımlar 3 da her geçen gün hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu bağlamda,
2014’de Çin’in dört finans kurumunun ortaklaşa kurdukları “İpek Yolu
Fonu” 4 da (Silk Road Fund ya da Silk Road Infrastructure Fund/SRF),
doğrudan doğruya “Kuşak ve Yol Girişimi”nin yatırım finansmanını
sağlamaktadır (Wolf 2019: 185). ÇHC Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Çin,
“Kuşak ve Yol” girişimi çerçevesinde bugüne dek 167 ülke ve uluslararası
kuruluşla, toplam 198 işbirliği sözleşmesi imzalamıştır.
Yeni İpek Yolu Yatırımları ve Ekonomik İlişkiler
İki ülke arasında ticaret hacminin her geçen yıl artmasına ve
Azerbaycan’ın tek başına Güney Kafkasya’da yüzde 55’lik payla Çin’in bir
numaralı ticari ortağı olmasına rağmen, yatırım ve finans alanındaki işbirliği
ne yazık ki çok az gelişmiştir. Vaziyeti daha iyi anlama açısından,
Azerbaycan’la hemen hemen aynı tarihi geçmişe, devlet yapısına, coğrafi
şartlara ve doğal kaynak rezervlerine sahip olan Orta Asya ülkeleri ile
kıyaslayacak olursak; gerek hükümetler arası gerek de finans ve yatırım
alanlarındaki işbirliğinin ne kadar düşük seviyelerde olduğunu kolaylıkla
görebiliriz (Kohli, Lin ve Zucker 2019: 56). “Kuşak ve Yol” girişiminin
duyurulmasının ardından 7 yıl geçmesine ve diğer katılımcı ülke ve
kuruluşlara doğrudan 90 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasına karşın
Çin, Azerbaycan’a yatırım hacmi açısından da diğer büyük oyuncuların çok
gerisinde kalmaktadır.5 Özellikle, finans kuruluşları ve kalkınma kurumları,
pasif faaliyet göstermektedir. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı’nın en son
3

4

5

Asya Kalkınma Bankası’nın (Asian Development Bank/ADB) hesaplamalarına göre, 2030
yılına kadar gelişmekte olan Asya ülkeleri için 26 trilyon dolarlık altyapı gerekliliği
öngörülüyor.
Ticari yöntemle işletilen İpek Yolu Fonu, karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç, açık ve
hoşgörülü olma düşünceleri temelinde; piyasa kurallarına göre altyapı tesisleri, kaynak
geliştirme, sektörel işbirliği ve finansal işbirliği gibi alanlara yatırım yapmayı amaçlıyor.
2004-2018 yılları arasında Azerbaycan ekonomisine 118 milyar dolarlık yabancı yatırım
gelirken, 2019 verilerine göre en çok yatırım yapan ülkeler sırasıyla: Birleşik Krallık, Türkiye,
Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Malezya, Amerika, Japonya, İran ve Rusya olmuştur..
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paylaştığı verilere göre, Azerbaycan’daki Çin yatırımlarının toplam hacmi
832 milyon dolar civarında olup, inşaat, banka, tarım, turizm, komünikasyon
gibi değişik alanlarda 120’ye yakın Çinli şirket faaliyet göstermektedir.
Azerbaycan'daki en büyük Çinli yatırımcıları arasında “HUAWEI Technology”
(Cui ve Liu 2018: 158), “SINOMACH Group”, “China CAMC Engineering”
gibi ulusal şirketler yer alıyor.
Bütün büyük devletler gibi ve son 17 yıldır dünyanın en büyük ham petrol
ithalatçısı olan Çin’in de Azerbaycan’da ilgisini çeken en büyük alan, doğal
olarak enerji sektörüdür. Azerbaycan’ın sahip olduğu petrol ve doğal gaz
kaynakları iki ülke arasındaki işbirliğinin ana alanlarından biri olmaya devam
etmektedir. Çin Ulusal Petrol Şirketi (China National Petroluem
Corporation/CNPC) ve Çin Petrol ve Kimya Şirketi Sinopec, Azerbaycan
Devlet Petrol şirketiyle (State Oil Company of Azerbaijan Republic/SOCAR)
bazı petrol yataklarında ve petrola dayalı dayalı üretim alanlarında ortak
çalışmalar yürütmektedirler.
Şu anki verilere göre Pekin, Azerbaycan’ın en büyük kredi tedarikçileri
arasında yer almasa bile, yukarıda belirttiğimiz üzere enerji sektörüne olan
özel ilgi yüzünden, 2016'da Çin, Orta Asya (Kazakistan ve Türkmenistan) ve
Azerbaycan doğal gazını; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden
Yunanistan ve İtalya’ya taşıyacak Trans-Anadolu Gaz Boru Hattı'nın6 (Trans
Anatolian Natural Gas Pipeline/TANAP) inşası için kendi önderliğinde
kurulan AIIB aracılığıyla, Azerbaycan'a 600 milyon dolarlık bir kredi tahsis
etmiştir (Bin 2018: 18).
Son yıllarda Azerbaycan, petrol dışı ekonominin gelişmesinde az da olsa
ilerlemeler kaydetmektedir. Buna örnek olarak yerel piyasanın endüstri
gelişimi için sağlamaya çalıştığı olanaklar gösterilebilir. Çin’in önde gelen
otomobil ve oto yedek parça üreticilerinden biri olan “Lifan Sanayi Grubu”
(Lifan Industry (Group) Co., Ltd.) ile yapılan anlaşma gereği, 2010'dan
itibaren Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti’nde yerleşik “Nahçıvan Otomobil
Fabrikası”nda (Naxçıvan Avtomobil Zavodu/NAZ) “Nazlifan” markası altında
binek otomobillerinin montajı yapılmaktaydı. Burada üretilen araçların,
yüksek fiyat ve düşük kalitesi yüzünden geniş halk kitleleri tarafından tercih
edilmemesine karşın, 2016’da üretilen araba modellerinin yenilenmesi için
yeniden sözleşme imzalandı. Yeni anlaşmaya göre, Azerbaycan'da Lifan
şirketine ait daha üst segment araçların da üretimi ve garanti süresinin
6

Projenin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki “Şah Deniz 2” gaz sahası ve Hazar
Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından
Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, “Güney Kafkasya Boru Hattı” (SCP) ve “Trans-Adriyatik
Boru Hattı” (TAP) ile birleşerek “Güney Doğal Gaz Koridorunu” oluşturmaktadır.

133

artırılması planlanmışsa da bir sene sonra “yerli” araçların talep görmemesi
üzerine, fabrika üretimi geçici olarak durdurulmuştur. Akabinde
Azerbaycan’ın büyük holdinglerinden “Cahan Holding Grubun”7 üst düzey
yetkililerinin 2019’da Çin’e yaptığı sefer esnasında, Çinli otomotiv üreticileri
“FAW Grubu”8 (FAW Group Corporation) ve “Lifan Sanayi Grubu” (Lifan
Industry (Group) Co., Ltd.) temsilcileri ile görüşülmüş ve 2020 yılı için
yeniden binek araba ve motosiklet üretiminin yapılması için müzakereler
yapılmıştır. Sürdürülen görüşme ve çalışmalara rağmen, Azerbaycan’ın
otomotiv endüstrisinde gerek kalifiye eleman eksikliği ve yüksek maliyetler
gerekse de üretim altyapısının gelişmemiş olması, yeniden imalatın
yapılmasını şimdilik imkânsız kılıyor.
İki ülke arasında “Kuşak ve Yol” girişimi üzerinden geliştirilmeye
çalışılan ekonomik ve siyasi ilişkiler sayesinde ve son yıllarda Azerbaycan
hükümetinin petrol dışı ihracatı desteklemek amacıyla Çin’de yaptığı
yatırımlar 1,7 milyar dolara ulaştı. Çin’in sahip olduğu büyük pazardan pay
almaya çalışan Azerbaycan yönetimi, 2017 senesinden itibaren Pekin'de
ticaret temsilciliği bulundurmakta olup, temsilciliği aracılığıyla Çin’in çeşitli
bölgelerinde gıda sektöründen emlak sektörüne kadar birçok alanda
yatırımlarını sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca, son yıllarda Urumçi
(Urumqi), Luco (Luzhou)9 ve Şanghay (Shanghai) gibi şehirlerde, devletin
desteğiyle ticaret ve şarap evleri açılarak, Çin’in gıda sektöründe, “Made in
Azerbaijan”10 ürünlerini (meyve suları, bitkisel yağlar, reçeller, maden suları,
çay, alköllü içecekler, kuruyemiş) tanıtmak ve pazarlamak hedeflenmektedir.
Azerbaycan temsilcileri neredeyse her ay, Çin’in çeşitli şehir ve bölgelerinde
düzenlenen uluslararası işbirliği toplantılarına, konferans ve seminerlere,
ithal-ihraç malları fuarlarına ve EXPO’lara katılıyorlar.
Bütün bu atılımlar, Çin Devlet Başkanı Si Cinping’in daveti üzerine,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevin, 2015’de Çin Halk
Cumhuriyeti’ne yaptığı diplomatik ziyaret sırasında kurduğu ilişkiler ve art
arda yaptığı görüşmelerin sonucu büyük hız kazanmıştır. Pekin’de
müzakerelerde bulunduğu üst düzey devlet yetkililerine, uluslararası altyapı
7

8

2019 senesinden itibaren “Nazlifan”, birçok sektörde yatırımları bulunan “Cahan Holding
Grubu”nun çatısı altında yer almağa başladı. “Nahçıvan Otomobil Fabrikası” holding
tarafından satın alınarak özelleştirilmişti.
Çin’in dört büyük otomobil üreticisinden (FAW, Dongfeng, SAIC, Chang’an) biri.
Volkswagen, General Motors ve Toyota gibi büyük şirketler ile de ortaklığı bulunmaktadır.

Çin’in Sichuan eyaletinde (四川省泸州市) bulunan en önemli limanlardan biri ve aynı
zamanda alkollü içecek üretimi ile de meşhur olan, bir il düzeyi şehirdir.
10 Petrol dışı ihracatı geliştirme ve yerli üretim ürünlerinin dış pazarlara çıkarılmasını teşvik
etme için 2016’da uygulamaya konulan devlet destekli program.
9
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projelerinde karşılıklı istişarelerde bulunmanın, ortak katkının ve karşılıklı
işbirliğinin önemini aktarmıştır. Görüşmelerin ardından, bakanlıklar
düzeyinde, halklararası dostane ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi, ülkeler
arası suçlu iadesi işlemleri, sivil havacılık, tarım, ekonomi, alternatif enerji,
ulaştırma, lojistik, kültür, eğitim ve bilim gibi alanlardaki işbirliklerine ilişkin
protoköller imzalanmıştır. Yapılan üst düzey diplomatik görüşmelerin yanı
sıra İlham Aliyev, Çin’in kültür ve sanayi kentlerinden biri ve tarihi İpek
Yolu’nun başlanğıç noktası olan Sian’a (Xi’an) (Chong, Pham 2019: 89)
yaptığı ziyaret esnasında, Çin’in ticari araçlar ve ağır taşıt sanayisinin öncü
kuruluşlarından Şansi Otomotiv Grubu’na (Shaanxi Automobile
Group/Shacman Automobile) ait üretim tesislerini incelemiş ve gelecekte bu
alanda işbirliğinin kurulmasına ilgi duyduğunu belirtmiştir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Pekin şehrinde bulunan ve ülkenin önde
gelen üniversitelerinden Renmin Üniversitesi’ne (Renmin University of
China/RUC) yaptığı ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve
kültürel alanların yanı sıra eğitim alanında da işbirliğinin geliştirilmesinin
önemini vurgulamıştır. İlham Aliyev yaptığı konuşma sırasında,
yükseköğretim kurumları arasında akademik ilişkilerin güçlenmesi ve öğrenci
değişimi programlarının önemine dikkat çekmiş ve sonrasında özel bir törenle
üniversitenin rektörü tarafından kendilerine Fahri Doktora Ünvanı tevdi
edilmiştir.
2019’da ikincisi düzenlenen ve 40 ülkenin iştirak ettiği “Uluslararası
Kuşak ve Yol Forumu”na katılan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı Si Cinpin’in özel konuğu olarak ağırlanmış
ve yapılan sefer sırasında, taraflar arasında 821 milyon dolar değerinde 10
yeni anlaşma imzalanmıştır. Özellikle, “Çin Telekom” 11 (China Telecom/
China Telecommunications Corporation) ve “Azer Telekom”un
(AzerTelecom MMC) bilgi ve iletişim teknolojileri alanında imzaladıkları
“Dijital İpek Yolu” adı verilen ve Çin'in internet trafiğinin, Azerbaycan
üzerinden aktarılması konusundaki stratejik işbirliği sözleşmesi önemlidir. Bu
anlaşma Azerbaycan’ın, gelecek yıllarda Avrupa-Asya telekomünikasyon
koridorunda sağlanacak iletişim hatları üzerinde yerleşen dijital bir merkeze
(digital hub) dönüşmesine olanak sağlayacaktır.
Uluslararası Kuşak ve Yol Forum’unda, Çin'in gelecek 5 yılda araştırma
geliştirme (Ar-Ge) sektöründeki 5 bin çalışanı eğitim programları ve araştırma
faaliyetleri yürütmek üzere katılımcı ülkelere göndereceğine işaret eden Si
11

Pekin merkezli “China Telecom”, Çin’in en büyük üç teknolojik iletişim operatör şirketinden
biri olup, 2020 yılı itibarıyla 227 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Diğer ikisi ise “China
Unicom” ve “China Mobile” telekomünikasyon şirketleridir.
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Cinpin, proje kapsamında bilimsel ve kültürel işbirliğinin arttırılacağını, ortak
bilim laboratuvarları ile bilim ve teknoloji parkları kurularak teknoloji
transferi yapılacağını vurgulamıştır. Akabinde, 2014 yılında Azerbaycan
Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakanlığının himayelerinde kurulan,
“Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı”nda (SKSP) ortak otomobil lastiği imalat
tesisinin inşası; Kürdemir bölgesinde, 300 hektar alanda, yüksek teknolojiye
dayalı sera sisteminin geliştirilmesi ve Guba, Göyçay ve Haçmaz gibi
kentlerde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ile ilgili
sözleşmeler yapılmıştır. Bu toplantıda İlham Aliyev, Kuşak ve Yol
güzergâhında coğrafi ve jeopolitik konum açısından büyük öneme sahip bir
ülkenin cumhurbaşkanı olarak, Çin ile birlikte gerçekleştirilecek projelere
duyduğu ilginin devam ettiğini göstermiştir.
Kıtalararası Lojistik ve Ulaşım Projeleri
Azerbaycan’ın, Kuşak ve Yol girişiminin Batı Asya güzergahına önemli
ölçekte katkı sağlayabilecek yatırımlarının başında lojistik ve taşımacılık
gelmektedir. Gerek kara taşımacılığı gerek deniz taşımacılığı hususunda
Azerbaycan büyük maliyetli, bölgenin ulaşım ve lojistik hizmet alanını ileri
düzeye götürecek projelere imza atmaktadır. Çin’in, son yıllarda Avrasya
kıtası boyunca uluslararası ulaştırma ağını geliştirmeye yönelik projeleri
birbiri ardına uygulamaya koyması (Peterson 2017: 139), Azerbaycan’ın
petrol dışı ekonomiyi canlandırmak ve çeşitlendirmek için ülkenin transit
olanaklarını geliştirmeye yönelik çabaları, bölgede uzun yıllardan beri yapım
aşamasında olan ulaştırma ve taşımacılık ağlarının inşasının hızlanmasına
olanak tanıdı. Bunların başında hiç kuşkusuz, Kazakistan ve Azerbaycan’ı
Hazar Denizi üzerinden birbirine bağlayan “Trans-Hazar Uluslararası Taşıma
Güzergahı”nda 12 (Trans-Caspian International Transport Route/TITR)
(OECD 2019: 82), kıtalar arası yük taşımacılığına büyük katkısı olacağı
öngörülen, 2017 senesinde hizmete sunulan Bakü-Tiflis-Kars (Bakı-TiflisQars/BTK) demir yolu hattı geliyor. 15 yılda yapılan yatırımların sonunda
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın ortak projesi kapsamında inşa edilen,
503 kilometresi Azerbaycan, 76 kilometresi Türkiye ve 259 kilometresi
Gürcistan topraklarından geçen ve Çin’le Avrupa’yı, Kafkaslarla Orta Doğu
ve Anadolu’yu, Kara Deniz’le Hazar Denizi’ni birbirine bağlayan BTK, tarihî
“Demir İpekyolu” hattı ile Çin'den yola çıkan yükler Kazakistan, Hazar
Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye rotasını takip ederek Avrupa'ya
12

Kuşak ve Yol girişimi kapsamında, “Çin-Merkez ve Doğu Asya ekonomik koridorunun”
ortasından geçen, Güneydoğu Asya ve Çin'den başlayarak Kazakistan, Hazar Denizi,
Azerbaycan, Gürcistan ve ardından Türkiye, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri ile yapılacak
taşımalarda en kısa, en hızlı, iklim bakımından en uygun rotalardan biridir.
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kadar taşınabilmektedir. Aynı rotayla Avrupa’dan yola çıkan yükler; yeniden
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinden Çin’e
ulaşabilmektedir (Dorsey 2018: 31). Özellikle, Azerbaycan tarafı, BTK demir
yolunun bölgedeki taşıma yollarına önemli bir alternatif olacağını,
Azerbaycan’ın önemli bir transit taşıma merkezi haline geleceğini ve Çin’in
“Kuşak ve Yol” projesinin Batı Asya Ekonomik Koridoru’nun demir yolu
trafiğinde önemli bir rol üstleneceğini öngörmektedir. Şimdilik sadece 1
milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olan BTK
hattının gelecek yıllardaki kapasitesinin, 3 milyon yolcu ve 20 milyon ton
yüke ulaşacağı, bunun da yük taşımacılığında maliyetleri büyük oranda
düşüreceği ve aynı zamanda Çin'den gelen yükün BTK üzerinden 12-15 günde
Avrupa Birliği ülkelerine ulaşılacağı öngörülüyor (Kuchins, Mankoff ve
Backes 2016: 37).
17 Ocak 2019 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen “Trans Hazar
Uluslararası Taşıma Birliği Genel Kurulu”nda, BTK demir yolu hattının
önemli kesimini oluşturduğu Trans-Hazar demir yolu orta koridorunun
daha etkin ve verimli hale getirilmesi yönünde çeşitli konular genel kurul
kapsamında görüşülmüş; ayrıca BTK demir yolu hattı tarifeleri ile TürkiyeRusya taşıma hacminin artırılması için Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye
parkurunu kapsayan yeni tarife protokolü imzalanmıştır.
Genel olarak, Çin’den Avrupa’ya olan bağlantı Rusya üzerinden,
Trans-Sibirya Demir yolu 13 hattıyla sağlanmaktadır; fakat bu güzergah,
BTK demir yolu projesinin gerçekleştirilmesiyle 7 bin kilometre kısalarak
Asya-Avrupa arasındaki ticari ulaşımı hızlandırmış olacaktır. Politik açıdan
bakıldığında da BTK, Rusya ve Ermenistan’ın 14 ulusal sınırları içerisinden
geçmediği için (Geukjian 2016: 45), her iki devletin bölgede etkisini
azaltmakta ve bilhassa Rusya’yla siyasi sorunlar yaşayan bölge
devletlerinin politikalarını olumlu yönde etkilemeye ve bir çok konuda
bağımsız karar almalarına yardımcı olmaktadır.
Sonuç olarak, BTK’nın ve diğer bölgesel kalkınma projelerinin, AsyaAvrupa arasındaki kesintisiz ulaşım ağının temel bölümlerinden biri olacağı
ve aynı zamanda gerek Kuşak ve Yol güzergahı üzerinde yer alan ülkelerin
ve gerek de komşu ülkelerin ekonomisine ve poltikasına doğrudan katkı
sağlayacağı düşünülüyor.
Batı Rusya’yı Sibirya’ya, Uzak Doğu Rusya’ya, Moğolistan’a ve Çin’e bağlayan demir yolu.
Moskova’dan Vladivostok’a 9.288 km’lik uzunluğuyla Dünya’nın en uzun demir yolu
hattıdır.
14 Rusya’nın destek ve yardımıyla Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal
etmesi üzerine Bakü yönetimi, yüksek maliyetlerine karşın, Ermenistan’ı bölgesel kalkınma
projelerinden uzak tutuyor.
13
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Azerbayan iktidarı, “Kuşak ve Yol” girişimi için yalnızca BTK'yı
sunmayıp, onun yanı sıra “Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı” (Bak
Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı QSC) üzerinden de işbirliği yapılmasını
teklif etmektedir. Bakü'den 70 kilometre mesafede, Hazar Denizi’nin batı
kıyısında bulunan Alat kasabasındaki (Ələt qəsəbəsi) “Bakü Limanı” (Elet
portu diye de biliniyor), yapılan genişletilme çalışmalarının ardından,
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla, 2018’de yeniden hizmete
açılmıştı. Alat Limanı, beş ülkenin komşu olduğu (Azerbaycan, Kazakistan,
Türkmenistan, İran ve Rusya) Hazar havzasında bulunan en eski ve en
büyük liman olma niteliğini taşıyor (Peery 2018: 24). Alat kasabası, aynı
zamanda Azerbaycan topraklarından geçen üç uluslararası demir yolu
hattının (Bakü'den Rusya'ya uzanan Kuzey Demir yolu hattı; Gürcistan,
Karadeniz, Türkiye ve ordan da Avrupa’ya uzanan Batı Demir yolu hattı ve
Güneye, yani İran sınırlarına kadar uzanan Güney Demir yolu hattı)
kesiştiği noktada bulunuyor.
Hükümet, çeşitli ulaştırma koridorlarından ülkeye giren yükleri; Alat
Limanı’nda toplamayı, buradan da BTK demir yolu hattı ile Batı'ya ve
komşu ülkelere taşınmayı hedefliyor. Toplam 540 milyon dolara varan
yatırımlar sayesinde kurulan liman, ilk aşamada yıllık 15 milyon ton yük
ile 100 bin konteyner kabul etme kapasitesine ulaşmıştır. Limanın, İkinci
aşamada yıllık 20 milyon ton yük ile 250 bin konteyner; üçüncü aşamada
ise yıllık 25 milyon ton yük ile 1 milyon konteyner taşınması planlanıyor
(Kohli, Lin ve Zucker 2019: 135).
Bakü Limanı, şimdilik iki Ro-Ro iskelesi, 7 genel kullanımlı iskele, iki
feribot iskelesi ile hizmete mahsus deniz araçları iskelesinden oluşmakta
olup, hizmete mahsus deniz araçları için yapılan 155 metrelik iskeleye aynı
anda 11 gemi yanaşabilmektedir. Mayıs 2018’de Bakü’de ilk defa organize
edilen “Dünya Limanlar Konferansı”nda Bakü Limanı yöentimi; Çin’in
Jiangsu eyaletine bağlı Lianyungang şehir limanı, Guangdong eyaletine
bağlı Guangzhou şehir limanı ve dünyanın en büyük gemicilik ve lojistik
şirketlerinden biri olan COSCO şirketi ile (China Ocean Shipping Company)
dostluk ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar imzalamıştır. Çin
Hükümeti de özellikle, “İpek Yolu” güzergahında yer alan ve gelişmekte
olan limanlara altyapı desteği sağlamak amacıyla, Alat Limanı’na 70
milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır.
Bunun yanı sıra, limanın hemen yanı başında çeşitli sektörlerde üretim
yapılabilecek fabrikaların bulunacağı serbest ticaret bölgesi inşa
edilmektedir.15 Bununla Azerbaycan hükümeti kendi topraklarında, transit
15

Uluslararası danışman şirketlerin yardımıyla serbest ticaret bölgeleri hakkındaki yasalar
yeniden düzenlenecek, bölgenin altyapı, yönetim şekli ile burada yapılacak ticarete yönelik
bilgiler, ilgili kurumlar tarafından derlenip incelenecekti.

138

ücretler ve endüstriyel işbirliği fırsatları açısından, değerli fırsatlar getirecek
temel bir lojistik üs oluşturmağa giden yolda büyük bir adım atmıştır.
Kültürel ve Sosyal Etkileşimler
Azerbaycan ve Çin, ikili işbirliği programlarını sadece ticaret ve
yatırımlar gibi ekonomik ilişkiler üzerinden gerçekleştirmeyi hedeflemiyor.
Bu noktada, iki ülke arasında özellikle son yıllarda gerek kültür gerek de
eğitim alanlarında yapılan onlarca sözleşme bunun kanıtı hükmündedir. Fakat
bir az geçmişe gidecek olursak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1992
tarihine dayanmasına karşın; 2010 senesine kadar eğitim ve kültür
alanlarındaki işbirliğinin çok pasif şekilde geliştiği görülür. Öyle ki bu
dönemde, her iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında önemsenmeyecek
kadar az sayıda öğrenci değişim programları yapılıyordu. Azerbaycan
üniversitelerinde Çin dili ve kültürü dersleri yok denilecek kadar azdı.
2002’de Bakü Devlet Üniversitesi’nde (Bakı Dövlet Universiteti/BDU)
Sinoloji bölümü açılmış olsa da ilgi görmemesi üzerine dört sene sonra
kapatılmaya mahkum olmuştu. Pekin yönetiminin dışa açılım politikasını
takiben, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da hızlı değişim ve
gelişmeler kendini göstermeğe başladı. Pekin hükümetinin Azerbaycanlı
gençler için burs programlarını sunmasından ve ÇHC Eğitim Bakanlığı
bünyesinde bulunan Konfüçyus Enstitüsü’nün (Confucius Institute) Bakü’de
merkez kurma kararından sonra işin gidişatı kökten değişti. Kültür ve eğitime
yönelik ilişkilerin kayda değer bir şekilde gelişimi 2010 senesinden itibaren
büyük ivme kazandı.
Bakü Devlet Üniveristesinde kurulan Konfüçyus Enstitüsü
Azerbaycan’daki ilk Konfüçyus Enstitüsü olma unvanını taşımaktadır. Çin
dili ve kültürünü tanıtmak için hizmet veren, aynı zamanda Çin ile dünya
arasında dostluk ve işbirliğini güçlendiren bir köprü görevi üstlenen
Konfüçyus Enstitüsü; 16 Bakü Devlet Üniversitesi, Uluslararası Çin Dili
Konseyi (Confucius Institute Headquaters/HANBAN) ve Anhui
Üniversitesi’nin (Anhui University) ortaklığı ve Bakü Çin Büyükelçiliği’nin
desteğiyle Nisan 2011’de kurulmuştur. Bunu, Haziran 2016 tarihinde
Azerbaycan Diller Üniversitesi (ADU) izlemiş, 17 Nisan 2014’de ADA
Üniversitesi de BDU bünyesindeki Konfüçyus Enstitüsü ile işbirliği
konusunda anlaşmaya varmıştır. Ayrıca ADA Üniversitesi, Şanghay şehrinde
16

Çin iktidarının, dünyanın bi̇r çok ülkesinde kurduğu, ana hedefi Çin dili ve kültürünü yaymak
olan ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir eğitim ve kültür tanıtma kurumudur. Çin ve diğer
ülkeler arasındaki kültür alışverişi için bir köprü niteliğindedir. 2019 yılının sonuna kadar,
100’den fazla ülkede 480 Konfüçyüs Enstitüsü açılmıştır.
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yerleşik Doğu Çin Pedagoji Üniversitesi (East China Normal
University/ECNU) ile gelecekte yapılması planlanan öğrenci değişim
programı için görüşmelerini sürdürmektedir. 2018’de Bakü Devlet
Üniversitesi Rektörlüğü de Çin’in Hefei şehrinde bulunan Anhui
Üniversitesi’ni ziyareti sırasında “Azerbaycan Araştırmalar Merkezi’nin”
resmi açılışını yapmıştır. Burada yetişen uzmanlar, gelecekte iki ülke arasında
gerçekleşecek temaslarda ve işbirliğinin ilerletilmesinde önemli roller
üstlenecekler.
Bütün bunların yanı sıra, 2017’den itibaren, yabancı dil eğitimi alanında
Çin’in önde gelen yükseköğretim kurumlarından “Pekin Yabancı Diller
Üniversitesi’nde” (Beijing Foreign Studies University/BFSU) Azerbaycan
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ve Araştırma Merkezi’nin kurulması, gelecekte
Çin’in, Azerbaycan dilini ve kültürünü bilen uzmanlara olan açığını
kapatmakla kalmayıp, iki ülke toplumunun birbirini tanımasında ve işbirliği
kurmasında elçi olacaktır. Aynı şeyi, az sayıda yetişen Azerbaycanlı Sinoloji
uzmanları için de söyleyebiliriz. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi, bütün
Asya-Pasifik bölgesinde, Azerbaycan Dili ve Edebiyatını Ana Bilim Dalı
olarak lisans eğitimi sunan yegane eğitim kuruluşu olma özelliğine sahiptir.
Bu bağlamda, Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi
(Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası/AMEA) ve Azerbaycan’ın Pekin
Büyükelçiliği’nin ortak çalışma sonucu düzenledikleri “Azerbaycan Dili ve
Edebiyatı Günleri” etkinliğine ve büyük divan şairi İmadeddin Nesimi’nin17
(İmadəddin Nəsimi 1369-1417) 650’nci yıldönümü anısına kurulan sergiye de
Pekin Yabancı Diller Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır.
Tüm bunlara ek olarak, 2018’de BFSU rektörlüğünün AMEA’ya yaptığı
ziyaret sırasında, Akademi bünyesinde yer alan Nizami Gencevi Edebiyat
Enstitüsü ile BFSU arasında, sosyal bilimler dalında ortak araştırma ve
etkinlikler düzenleme amaçlı işbirliği sözleşmesi imzalanmış ve bunları
takiben, ADU ve BDU rektörlükleri ile de görüşmeler gerçekleştirilerk,
akademik birimler arası öğrenci ve öğretmen değişimi, ortak akademik
araştırma projeleri ve bilimsel yayınların yapılması gibi konulara yönelik bir
dizi anlaşma yapılmıştır.
Pekin yönetimi, özellikle son yıllarda yüzlerce Azerbaycanlı gencin
ülkenin çeşitli eğitim kuruluşlarında burslu öğrenim görmeleri için büyük
imkânlar sağlamağa başlamıştır. Bakü’de bulunan ÇHC Büyükelçiliği, ÇHC
17

Azerbaycan Türkçesinde şiirin ilk güzel örneklerini veren, düşüncelerini yüksek edebî bir
dille ifade etmeyi başaran güçlü bir divan şairi. Doğumunun 650’nci yıl dönümü anısına,
2019 yılı Azerbaycan’da “Nesimi Yılı” ilan edilmiş ve devamında hem yurt içinde hem de
yurtdışında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
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Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Çin Burs Konseyi (China Scholarship
Council/CSC) ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu,
2016-2019 senelerini kapsayan devlet bursu programı (Chinese Government
Scholarship) sayesinde şu ana kadar 100’ün üzerinde genç, Çin’in değişik
şehir ve üniversitelerinde kısa dönem dil hazırlığı programından, doktora
programına kadar bir çok bilim dalında öğrenci olarak bulunmuştur.
Azerbaycanlı öğrenciler; Çin’de ilk başta daha çok Çin Dili ve Edebiyatı, Çin
Kültürü ve Tarihi ve Geleneksel Çin Tıbbı gibi Çin’e özgü branşları tercih
etseler de son yıllarda ekonomi, hukuk, finans, muhasebe ve mühendislik
bilimleri ile ilgili branşlar da tercihler arasında ön sıralarda yer almaya
başlamıştır.
Burs programına olan yoğun ilgi nedeniyle, bakanlıklar düzeyinde
imzalanan yeni protokol gereği, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 2020-2021
Öğretim Yılı için Azerbaycan’dan 25 yeni adaya lisans ve yüksek lisans;
akademisyen veya kıdemli akademisyene burs tahsis edilecektir. Ayrıca,
Şanghay’da bulunan yükseköğretim kurumlarında eğitim almak arzusunda
olan adaylar için Şanghay Büyükşehir Belediyesi 18 (Shanghai Municipal
Government Scholarship/SGS) de eğitim masrafları, konaklama, harç ve
kapsamlı bir sağlık sigortasını içeren eksiksiz burs (Category A) imkânı
sağlamaktadır.
Eğitim Bakanlığı’nın son verilere göre, Azerbaycan üniversitelerinde 94
Çin uyruklu öğrenci habercilik, tarih, mühendislik gibi çeşitli branşlarda
burslu olarak öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin bursu da genelde Çin’in
Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Kültürel ilişkilerin bir diğer
cephesini turizm endüstrisi oluşturmaktadır. Çin, uluslararası turizm
pazarında da hızlı büyüme gösteren bir ülke olarak, 2016 yılından itibaren en
çok turizm harcaması yapan ülke konumuna gelmiştir. 19 Doğal olarak,
Azerbaycan da turizm endüstrisini geliştirmeye gayret gösteren pek çok ülke
gibi bu pazardan pay alma çabası içine girmiştir.
Bakü yönetiminin, özellikle son iki senedir uygulamaya koyduğu
“Azerbaijan: Take Another Look” isimli ülke tanıtım programının bir parçası
olarak, Çin vatandaşları için vize kolaylığı sağlaması, iki ülke arasındaki
doğrudan uçuş sayısında kayda değer artışların yaşanmasına ve Çin’den gelen

Şanghay Halk Eğitimi Komisyonu’nun uluslararası öğrencilerin eğitimini Şanghay’da
bulunan yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirebilmeleri için tesis ettiği bir fondur.
19 Çin, 2012 yılından bu yana uluslararası turizmde en çok harcama yapan ülke konumuna
gelmiştir. Çin Dış Turizm Araştırma Enstitüsü'ne göre 2030 yılında 400 milyon Çinli’nin
seyahate çıkacağı öngörülmektedir.
18

141

turist sayısında güçlü bir büyüme ivmesinin yakalanmasına sebep olmuştur.20
Azerbaycan Devlet Turizm Kurumu’nun en son paylaştığı verilere göre,
2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen turist sayısı yıllık yüzde 65
artışla 25.000’e ulaşmış durumda olup, bu sayı her geçen gün artmağa devam
etmektedir. Uygulamaya konulan yeni e-vize hizmeti de Çin’li turistlerin
Azerbaycan’ı ve bölgelerini keşfetmeleri açısından akıllıca atılmış adımlardan
biridir. Projenin devamı olarak, Aralık 2018 de, Pekin’de “Azerbaycan
Turizm Bürosu” resmi olarak faaliyete başlamış ve Şanghay, Guangzhou ve
Pekin gibi büyük metropollerde turizm ilişkilerinin iş birlikleriyle
güçlendirilmesi amacıyla ülke tanıtım sunumları yapılmıştır.
Azerbaycan ve Çin’de sivil toplum ve eğitim kurumları arasında pozitif
yönde gelişen medeni ilişkilerin kurulmasında, Haydar Aliyev Vakfı (Heydər
Əliyev Fondu) özel bir yere sahiptir. Vakıf, yurt dışında özellikle Azerbaycan
kültürünün, müziğinin ve diğer geleneksel zenginliklerinin uluslararası alanda
tanıtımını yapmakta ve bu çerçevede etkinliklerle tanıtım programları
düzenlemektedir (Elgie ve Moestrup 2016: 113).
Halklar arası bağların ve iletişimin güçlenmesiyle düz orantılı olararak,
Aralık 2018'de Pekin'de Haydar Aliyev Vakfı, Çin HalkıYabancı Ülkeler
Dostluk Derneği (The Chinese People's Association for Friendship with
Foreign Countries) ile birlikte Azerbaycan-Çin Dostluk Konseri; Şanghay
İşbirliği Örgütü’nün (Shanghai Cooperation Organization/SCO) başkentte
bulunan merkezinde ise “Azerbaycan Kültür Günü” gibi tanıtım amaçlı
etkinlikler düzenlemiştir. Vakıf, ayrıca Eylül 2019 tarihinden itibaren
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde, (Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat
Universiteti/UNEC) Azerbaycan Diller Üniversitesi bünyesinde bulunan
Konfüçyus Enstitüsü ve Pekin Yabancı Diller Üniversitesi’nin destek ve
katkılarıyla düzenlenen ve özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören online
Çince ders eğitim programının ana sponsorluğunu üstlenmiştir.
Kurulan bu ilişkilerin bir uzantısı olarak Haydar Aliyev Vakfı, Çin’in
yoksullukla mücadele programını21 desteklemek ve aynı zamanda iyi niyetini

2018 yılında Azerbaycan Devlet Turizm Kurulu, 2023 yılına kadar ülkeye gelen turist
sayısını iki katına çıkarmayı amaçlayan, “Azerbaijan: Take Another Look” isimli turizm
projesini lanse etmiş ve devamında, vize muafiyetinden yararlanabilecekler haricinde, içinde
Çin’in de bulunduğu Azerbaycan’a seyahat edecek 81 ülkenin vatandaşı için e-vize hizmetini
duyurmuştur.
21 2015 yılında Çin hükümeti, 2020 yılına kadar yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak için
taahhütte bulundu ve bununla birlikte, ulusun, özellikle kırsal alanlarda yoksulluk sınırının
altında yaşayan insanlara sosyal refah sağlamak için ciddi önlemler aldı.
20
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göstermek amacıyla Yunnan eyaletine bağlı Malipo ilçesinde 22 1.500
öğrencinin eğitim aldığı ilkokulun spor sahasının onarımını üstlenmiştir.
Dolayısıyla, toplumsal etkileşmede bahsi geçen sosyal sorumluluk projeleri
ile eğitim alanındakı ortak çalışmalar, kültürel bağların güçlenmesinde ve
iletişimin tesisinde önemli yere sahip olacaktır.
SONUÇ
Ekonomik çeşitliliği sağlamakla beraber, geniş bir pazara ulaşmak
isteyen, petrol ve doğalgaz ülkesi Azerbaycan ile dünyaya, yeni pazarlara daha
çok açılmaya gayret gösteren dev bir ekonomik ülke olan Çin’i ortak noktada
buluşturan bir çok etken mevcut durumdadır.
Hiç kuşku yok ki Azerbaycan’ın, “Kuşak ve Yol” projesinin tam
ortasında yer alması ve projenin başından beri Avrasya’nın altyapı gelişimi ile
ekonomik kalkınması için önemli ölçekte katkı sağlayabilecek ulaştırma
projelerinde aktif rol oynaması, Azerbaycan-Çin ilişkilerinin dinamik bir
nitelik kazanmasında etkili olmuştur. Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin
dinamizminde, Azerbaycan yönetiminin petrol dışı ekonominin büyümesi için
mal ve hizmet üretilmesinin teşvik edilmesine dayalı bir açılım politikası
izlemesi de büyük sürat kazandırmıştır. Bahsi geçen projeler üzerinden
geliştirilmeye çalışılan ekonomik ilişkiler, Azerbaycan’ın yalnızca bölgesel
açılımına değil, aynı zamanda global ekonomiye daha hızlı entegrasyonuna
olanak tanıyacaktır. Proje, Azerbaycan-Çin ilişkilerini yeniden belirlemeye ve
kurmaya matuf bir yönü içermektedir; fakat bunların yanı sıra, her iki ülke
için aşılması gereken bazı zorluklar da vardır.
İki ülke arasında daha yakın ve etkili bir koordinasyonun oluşması için
süreklilik arz eden nitelikte projelere katılımların gerçekleşmesi, uluslararası
ticaret ve ikili işbirliğinin başarılı bir şekilde gelişmesi açısından büyük önem
arz ediyor. Bu bağlamda, devletlerarası ilişkiler ve meseleler, kurumlararası
dikkatli yaklaşım ve yakın istişare yoluyla çözüme ulaşabilecek ortak
projelere dayandırılmalıdır. Her iki ülkenin ortak çalışma ve çıkarlarını
yalnızca, “Kuşak ve Yol” girişimi üzerinden tanımlamaması ve Çin’in,
Azerbaycan’a olan ilgisinin sadece enerji sektörü ve ulaştırma-taşımacılık
altyapısına bağlı kalmaması ve en önemlisi ikili ilişkilerin gelişmesine yarar
sağlayabilecek hususların yalnızca transit ve ticari koridorların gelişimi ile
sınırlı kalmaması için kültür, güvenlik, eğitim ve bilim gibi konuları da ele

22

Çin’in güneybatısında, Vietnam sınırında bulunan Yunnan eyaletine bağlı (云南省麻栗坡县
) Miao (苗族) ve Zhuang (壮族) gibi bir çok etnik azınlığın yaşadığı ilçe.
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alan çalışmalarda daha fazla iş birliği kurulmasının gerekliliği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Ortak işbirliği ve proje alanında olumlu anlamdaki bütün ilerlemelere
rağmen; Azerbaycan’da bir çok alanda stratejik yönetim düşüncesinin
eksikliği, kamu kurumları içerisinde örgütsel büyüklük ve verimsiz bürokratik
yapı, serbest piyasave açık pazar ekonomisinde ticari ve ekonomik yaşamın
gelişimini sağlayan en temel faktör olan serbest rekabet düzenin korunmaması,
yapım aşamasındaki altyapı ve kalkınma projelerinin zamanında
tamamlanamaması, zayıf endüstrileşme ve üretimdeki teknik bilgi ve kalite
eksikliği, proje bütçelerinin şeffaflığını ve doğruluğunu sağlayacak kural ve
uygulamaların dikkate alınmaması, yıllardır yüksek öğretim ve akademik
camiada kayda değer başarının yakalanmamış olması gibi faktörler, ülkenin
girişimcilik üssü ve cazibe merkezine dönüşüm imkânlarını kısıtlayan
etkenlerin başında gelmektedir. Bunların yanı sıra, özellikle son yıllarda beyin
göçünün katlanarak artması, bir çok sektörde insan kaynağı ve teknik altyapı
alanlarının gerilemesine neden olmaktadır.
Bunlardan dolayı, bahsi geçen sorunlar, Çin’in bir çok alanda katılım ve
etki imkânlarını yavaşlatarak ileride yapılması planlanan faaliyetlerin önünü
kestiğini söylemek mümkündür.
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ÇİN-ENDONEZYA İLİŞKİLERİ: KIRILMALAR VE
YAPILAŞMALAR
Mehmet ÖZAY

GİRİŞ
Asya-Pasifik bölgesinde biri Doğu Asya, diğeri Güneydoğu Asya’da yer
alan Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler,1
modern dönemde inişli çıkışlı bir seyir takip ederken, 21. yüzyılın başlarından
itibaren gelişen yeni siyasi ve ekonomik evren içerisinde yeni bir yönelim
seyretmesiyle dikkat çekmektedir.
Demografik anlamda dünyada ilk sırada yer alan Çin ile yine nüfus
büyüklüğü bakımından dördüncü sırada bulunan Endonezya arasındaki
ilişkiler, Güney-Güney ilişkisinin bir örneği olarak değerlendirilmeyi hak
etmektedir. Bu iki Asya ülkesinin tarihte farklı bağlamlarda karşılaşmalarına
karşılık, modern dönemde sömürge karşıtlığı, bağımsızlık süreçleri ve
uluslararası siyaset sahnesinde alternatif güç yapısı içerisinde yer alma
iradeleri bu ülkeleri yakınlaştıran unsurlar olmuştur. Bu sürecin bir devamı
olarak 21. yüzyıl başlarında stratejik işbirliği anlaşması ile yeni dönemde de
yakınlaşmayı hedefleyen bu iki ülke, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (AsiaPacific Economic Cooperation-APEC), ASEAN+China, ASEAN+3 ve G-20
gibi uluslararası ekonomi işbirlikleri vasıtasıyla da benzer hedefler
bağlamında yan yana gelmektedirler.
2020 yılı, Asya-Pasifik bölgesinin jeo-politik ve demografik olarak iki
önemli ülkesi Çin-Endonezya arasındaki ilişkilerin 70 yılına tekabül
etmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan uluslararası gelişmeler
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Metinde, iki ülkeye Çin ve Endonezya olarak atıfta bulunulacaktır.

bu iki ülkenin birbirlerinin siyasi egemenliklerini tanımalarına imkân verecek
bir ortam sunuyordu. Özellikle, sömürgecilik sonrası ve ulus-devlet
yapılaşması anlamında, son derece yeni bir dönem olan 1940’lı yılların ikinci
yarısı ve devamı, iki ülkenin ihtiyaç duydukları bölgesel ve küresel siyasi
meşruiyet ve tanınırlık için oldukça önemliydi. Bu olgu, Çin Dışişleri
Bakanlığı tarafından 70. yıl münasebetiyle yapılan açıklamada,
Endonezya’nın Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk birkaç ülkeden biri
olduğuna dikkat çekilmesiyle bir kez daha hatırlanmıştır (Sukma 2009a:
140).2
İki ülkenin bağımsızlık süreçlerinin aynı döneme denk gelmesi ve benzer
süreçlere konu olması nedeniyle, siyasi olarak birbirlerini tanımalarının doğal
bir bağlam olduğu ileri sürülebilir. Bu durum, bir yandan iki ülkeyi birbirine
yakınlaştırmanın nedeni olurken, aynı zamanda bölge ülkelerince özellikle,
Endonezya’nın komünist Çin’i tanıması şaşkınlıkla karşılanan bir gelişme
olmuştur (Ku 2002: 230, 231).
Aradan geçen 70 yıllık sürenin ardından, bugün gelinen noktada iki
ülkenin stratejik ortaklık düzeyinde ilişkileri geliştirmekte olmaları, hiç kuşku
yok ki bir devamlılığın eseridir. Bu gelişme, aynı zamanda yeni küresel
gelişmeler karşısında da, iki ülkenin uluslararası ilişkiler bağlamına verdikleri
önemi ortaya koymaktadır.3
Tarihi Bağlama Dair
İki ülke arasında modern dönemde kurulan ilişkiler tarihe referanslarla
temellendirilmeye çalışılsa da, bugünkü ulus-devlet sınırları ele alındığında
özellikle, Endonezya adı verilen ülkenin üzerinde yükseldiği coğrafyada
bütünlüklü bir yapının olduğu söylenemez. Her ne kadar, bu tür yaklaşımlarla,
günümüz uluslararası ilişkilerini temellendirme gibi bir işlevsellik güdülmüş
olsa da, bunun bir tür imajinatif yönü bulunduğu ve tarihe referansta zorlayıcı
bir bağlama gerek olmadığını söylemek gerekir.
Bununla birlikte, Endonezya’nın bugünkü sınırları üzerinde çeşitli
coğrafyalarda hâkimiyet kurduğu ileri sürülen, ağırlık merkezi Sumatra

2
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Adası’nın güneyi olan, Srivijaya (8-12. yüzyıllar) ve Cava Adası merkezli
gelişme kaydeden Majapahit (13-16. yüzyıllar) denizci devletlerinin, Sumatra
Adası’nda Samudra-Pasai Sultanlığı’nın (13-16. yüzyıllar), 4 Malay
Yarımadası’nda Malaka Sultanlığı’nın (15. yüzyıl) varlığını ve bu bölgesel
siyasi yapıların dönemin Çin hanedanlıklarıyla ilişkilerini dikkate almak
gerekmektedir. 5 Öte yandan, Takımadalar özelinde Çin’le yaşanan
ilişkilerde, 13. yüzyılda Çin’de Kubilay Han’ın Cava Adası’na yönelik
başarısız da olsa gerçekleştirdiği teşebbüs bir veri olarak yakın döneme kadar
karşılık bulmaktadır (Berg 2007: 98-99; Hucker 1975: 278-79).
Bu ilişkiler çerçevesinde dikkat çekilmesi gereken husus, tarih boyunca
çeşitli Çin hanedanlıklarının, Batı Avrupa denizci uluslarının 16. yüzyıl
başından itibaren bölgede sergiledikleri sömürgeciliğe benzer bir yapılanma
içinde olmadıklarıdır. Bu durum sömürgecilik bağlamı içermeyen, ancak
Takımadalar siyasi yapıları ve toplumlarıyla ilişkileri karşılıklı siyasi ve ticari
yapılaşmalarda barışçıl bir bağlamda gelişme göstermiştir (Kissinger 2012:
18, 20). Bu noktada, özellikle Ming Hanedanlığı’nda imparator Yung-lo
hükümdarlığı, Çin’in okyanuslara açıldığı ve yakın çevresinden başlayarak,
geniş Hint Okyanusu’nda barışçıl ilişkileri tecrübe ettiği bir döneme tekabül
etmektedir. Ming Hanedanlığı ile Takımadalar’da hüküm süren, Cava Adası
merkezli Majapahit Krallığı arasındaki ilişkilerin varlığına dair arkeolojik
veriler kadar, bu dönemde kaleme alınan bazı eserler söz konusudur (Nastiti
2015: 122). 6 Amiral Cheng-Ho’nun başında bulunduğu imparatorluk
dononmasınca gerçekleştirilen deniz seferleri, Çin’in dönemin küresel bir
gücü olmaya doğru attığı adımlar olarak da anılmayı hak etmektedir (Wade
2009: 77).
Bu seferler, 13. yüzyıl ortalarında Orta Asya topraklarından batıya
Akdeniz ve Doğu Avrupa’ya yönelik dev orduların saldırıları nedeniyle
akamete uğrayan Çin-Avrupa, Çin-Akdeniz ticaretinin, bir süre sonra, 14.
yüzyıl ortalarında deniz seferleri ile yeniden hayata geçirilmesi anlamı

4

5

6

Ming Hanedanlığı döneminde Amiral Cheng Ho’nun meşhur seferleri sırasında, Sumatra
Adası’nın kuzeyine Meureudu ile Lamuri (Lambri) adlı yerleşimler hakkında bazı bilgiler
verdiği bilinmektedir (Huan 1970: 20).
Çin kaynaklarının örneğin, Sung Hanedanlığı dönemine (960-1279) ait referanslar, Açe
bölgesinin ticarî anlamda gelişmiş bir bölge olduğu ve bunun göstergelerinin de, bölgenin
altın, gümüş ve ipek gibi metalar bakımından zenginliği olduğuna dikkat çekilmektedir
(Groeneveldt 1960: 93).
Söz konusu bu dönemle ilgili detaylı bilgi için Bkz.: Ma Huan, (1970). Ying-Yai Sheng-Lan
The, (Çev.: J. V. G. Mills), Overall Survey of The Ocean’s Shores, Bangkok: White Lotus
Press.
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taşımaktadır. Öyle ki, Güney Çin Denizi, Malaka Boğazı, Hint Okyanusu
üzerinden Arap Yarımadası ve Doğu ve Güney Afrika sahillerine değin ulaşan
bu seferler sayesinde, Çin bu güzergâh üzerindeki çeşitli din ve kültürlere
mensup topluluklarla karşılıklı ilişkilerini geliştirmeyi ve bunu bir ritüel
boyutuna taşıyarak belirleyici olmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, bugün
Güneydoğu Asya adı verilen coğrafyaya gönderdiği elçilerle, bölge ile
ilişkileri geliştirmeye önem verdiği anlaşılmaktadır (Dawson 1972: 232).
Çin-Endonezya ilişkilerini ulus-devletler yapılaşması bağlamında ele
almadan önce, sömürgecilik döneminde iki bölge arasında gerçekleşen
etkileşimlerin önemli olduğuna dikkat çekilmelidir. Bu erken dönemlerde Çin
ve Hindistan arasındaki deniz yolu güzergâhı, Takımadalar coğrafyasıyla
bağların kurulması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır (Bose 2006:
30). Bu süreç, söz konusu bu iki kadim medeniyetin, Sumatra ve Cava Adaları
başta olmak üzere, bölgede dini-kültürel yayılmasının ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Bu noktada, halkların doğa ile bütünlüklü yaşam felsefeleri farklı
dini yapıların birbiri ardına ortaya çıkmasına ve toplumsal karşılık
bulmalarına olanak tanımıştır. Bu dönemde gelişme gösteren ilişkiler temelde,
Takımadalar’da hâkimiyet süren Hollanda sömürge yönetiminin Çin ile olan
ticaretine dayanmaktadır.
17. yüzyıl başlarında Hollanda ve İngiltere krallıklarının sömürgecilik
faaliyetlerinin Takımadalar üzerinde giderek varlığını ortaya koyması, yine
deniz yolları üzerinde gerçekleştirilen ticaret yapılaşmasında sömürge
yönetimi ve Çin Hanlıkları arasında çeşitli anlaşmalar ve çatışmalarla anılan
süreçlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çerçevede, erken sömürgecilik
sürecinde, 1641 yılında Batavya’yı sömürge başkenti yapan Hollandalılar
Çin’le ticari ilişkilere başlaması, Çin ve Takımadalar arasında modern
dönemdeki ilk etkileşimler olarak dikkat çekmektedir (Spence 1990: 54).
Sömürge döneminde, özellikle Çin’in güneydoğu bölgesinden göçlerin
Takımadalar’ın belirli merkezlerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Tarım ve
zanaatkârlık gibi iş kollarında rol alan Çinliler, zamanla Hollanda sömürge
yönetiminde vergi toplayıcıları, afyon ticaretinde yönetici gibi alanlarda
hizmet vermişlerdir (Spence 1990: 211). Bu dönemin bir diğer özelliği, 1911
yılında Çin milliyetçilerinin imparatorluk dönemine son vermesi ve
sömürgecilik karşıtı bir yönelim sergilemelerinde Sun Yat Sen, oynadığı rol
nedeniyle, başta Cava Adası olmak üzere Takımadalar’daki Hollanda karşıtı
milliyetçi hareket içerisinde model alınan bir lider olmuştur. O dönem,
Takımadalar’ın değişik yerlerinde yayınlanan gazetelerde Sun Yut Sen’e
yapılan atıflar ve hakkında kaleme alınan yazılar, onun üzerinden milliyetçilik
hareketine güç kazandırmanın aracı olmuştur. Bu noktada, Takımadalarda
milliyetçi hareketlerin, özellikle Asya’daki benzeri sömürgeleştirilmiş
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ülkelerdeki milliyetçi hareketlerden haberdar oldukları anlaşılmaktadır.
Özellikle, Sukarno gibi milliyetçi hareket liderlerinin Mısır, Hindistan,
Filipinler ve Çin’deki milliyetçi ve bağımsızlıkçı çevreleri izlediğini
söylemek mümkündür (Persatoean Indonesia 1932: 3; Semangat Pemoeda
1932: 158).
20. yüzyıl başlarında (1930), Çin’in özellikle Mançurya bölgesinin
Japonlar tarafından işgal edildiği ve Doğu Hint Takımadaları olarak
adlandırılan bugünkü Endonezya’nın Hollanda sömürgeciliğine maruz kaldığı
bir dönemde, Hollanda Krallığı’nın bölgedeki yaygın ticari faaliyetleri
nedeniyle Çin’le ilişkilerin bir başka sürecine tekabül eder.
Ulus-Devlet Süreci
Sömürge dönemi ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan göç
süreçleriyle, sayısı üç milyonu aşan Çinlinin, özellikle Endonezya’nın şehir
ve kasabalarındaki varlığı, modern dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde
yakınlaşmalar kadar çatışmalara da kaynaklık teşkil etmiştir. Komünist Çin
rejiminin diaspora Çinlilerini kendi vatandaşı kabul etmesi ve dil ve kültür
bağının korunması konusundaki talebi, siyasi ilişkilerin gerginleştiği
dönemde, bu kitlenin Endonezya’da hedef haline gelmesine neden olmuştur.
Bu bağlamda örneğin, 1955 yılında yapılan Bandung Konferansı sürecinde,
Çin ve Endonezya arasında çifte vatandaşlık anlaşması gündeme gelmiş olsa
da, ilerleyen yıllarda bu konuda sağlıklı bir gelişme olmadığı gibi, 1959
yılında yaşanan toplumsal tepkiler Çinli azınlığa karşı saldırılara neden
olmuştur (Spence 1990: 555; Ku 2002: 232).
Bu bağlamda, Çinli azınlığın ticari faaliyetleri, ülke içerisinde
mobilizasyonu gibi süreçler bazı yasalarla sınırlandırılırken; bu süreçte
özellikle, Endonezya halkı arasında Çinli azınlığın ekonomik varsıllığı
karşısında ortaya çıkan toplumsal tepkinin belirleyici olduğu söylenebilir.
Öyle ki, Sukarno gibi Çin’le yakınlaşma eğilimi sergileyen bir lider
döneminde gündeme gelen bu yasal düzenlemeler karşısında on binlerce Çin
vatandaşı ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır (Anwar 2019: 3).
Çin’de 1949 yılında komünist rejimin egemenlik kurmasının, ÇinTakımadalar ilişkilerinin gerilemesine neden olduğu konusunda bazı görüşler
olsa da (Booth 2011: 142), dönemin ilişkileri dikkate alındığında, aslında bir
yakınlaşmadan bahsetmek daha gerçekçi bir yaklaşım olarak dikkat
çekmektedir. 1949 yılında Çin’de Mao Zedong önderliğinde komünist rejime
geçilmesinin, Batı sömürgeciliği karşısında bağımsızlık olarak yorumlanması
ve Endonezya’nın benzer bir süreci tecrübe etmesi yakınlaşmanın temel
155

sebeplerinden sayılmalıdır. Bu noktada, Çin’in bağımsızlığı Endonezya ile
ilişkilerde bir başka aşamaya geçilmesi anlamı taşımaktadır. Bu dönemin hiç
kuşku yok ki, en önemli yapılaşması, Endonezya’nın Çin Halk Cumhuriyeti
ve Tayvan (Çin Cumhuriyeti) ayrışmasında sürekli olarak Çin Halk
Cumhuriyeti’nin ‘Tek Çin Politikası’nı benimsemiş olmasında karşılık
bulmaktadır (Ku 2002: 228).Modern ulus-devlet döneminde, Çin-Endonezya
ilişkilerini dört farklı dönemde ele almak mümkün. Bu dönemlendirmeler
şöyledir: Birincisi, 1950-1965 yıllarını kapsamaktadır. Endonezya’nın
Hollanda sömürgeciliği karşısında ilân ettiği bağımsızlığın, BM tarafından
resmen tanındığı 1949 yılının hemen ardından ve aynı zamanda Çin’de 22 yıl
süren iç savaşın sonrasında komünistlerin yönetimi ele geçirdikleri 1 Ekim
1949 tarihinden kısa bir süre sonra, Çin’le 13 Nisan 1950’de başlayan
diplomatik ilişkilere konu olan ilk 15 yıllık dönemdir (Anwar 2019: 2; Sukma
2009b: 591).
Endonezya kurucu devlet başkanı Sukarno’nun komünist Çin’le
yakınlaşma politikalarını, daha gençlik yıllarında, Hollanda sömürgeciliğine
karşı mücadeleci kişiliğiyle ortaya çıkan siyasi eğilimleri ile anlamak gerekir
(Hering 2003: 79). 7 Bu noktada, gerek Sukarno’nun başkanlığı döneminde
Çin’le yakınlaşmasının, hem de Endonezya’daki komünist partisinin
varlığının dayanak noktası olarak birkaç hususa değinmekte fayda var.
Endonezya’da komünist ideolojinin varlığı, sömürge döneminde
Hollanda yönetimine karşı verilen mücadelelerde ortaya çıkmıştır. Bu süreçte,
bir yandan sömürge yönetiminde görevli bazı Hollandalıların ve ardından
Hollanda’da eğitim gören, Takımadalar’ın farklı etnik kesimlerine mensup
bireylerin siyasi faaliyetleri, bu ideolojinin toplum tabanında yer etmesinde
rol oynamıştır. Gerek sömürge döneminde, gerekse sömürge sonrasında
Takımadalar’da endüstriyel modernleşmenin çok az gerçekleştiği; ancak bu
ideolojinin varlığını sömürge yönetimi ve kır toplumundaki özellikler üzerine
inşa ettiği ileri sürülebilir. Burada özellikle, Sukarno’nun daha 1920’li
yıllarda, Batı’da proleterya ve/ya işçi sınıfı karşılığı olacak şekilde, kendi
kendine üretim yapan küçük toprak sahibi geniş kitleleri içeren ‘marhaenism’
kavramını icat etmesinin, sömürgeciliğe karşı toplumsal dayanak noktasını
temsil ettiği söylenebilir (Cahyadi 2018: 39, 40).
Öyle ki, sömürge topraklarda, özellikle Cava Adası’nda yoğun nüfusun
olması, sömürge gücüne karşı mücadelede ideolojik yaklaşımların ulaşacağı
geniş bir kitleyi ortaya çıkarmıştır. 1921’de kurulan komünist partisi, bir

7

Sukarno, 1917 yılında daha 16 yaşında bir lise öğrencisiyken, sağ ve sol ideolojilerle ilk
tanışmıştır. Bkz.: A.g.e., p. 84).
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isyana neden olması nedeniyle, Hollanda sömürgeciliği tarafından
yasaklanmıştır. Bağımsızlık sonrasında yeniden kurulan parti, Çin’den sonra
en çok komünist üyeye sahip olması ve Endonezya siyasetinde dönem dönem
Sukarno’nun da desteğini almasıyla önemli bir siyasi hareket olarak
bilinmektedir (Taylor 1976: 85; Vatikiotis 1997: 32). Bu gelişmelere karşın,
Sukarno’nun sömürge öncesi komünist hareket içerisinde bir lider olarak
görünmemesi dikkat çekmektedir. Aksine, 1920’lerin başından itibaren
ülkede çeşitli dini-toplumsal ideolojilerin içinde yer alan ve karizmatik
kişiliğiyle öne çıkan Sukarno, yakın arkadaşlarıyla birlikte 1927 yılında
Endonezya Milliyetçi Partisi’ni kurmuştur (Cahyadi 2018: 50-1).8 Sukarno,
Hollanda sömürgeciliği karşısındaki mücadelesini, 17 Ağustos 1945 yılında
ilân edilen bağımsızlıktan sonra da sergilemiştir.
Özellikle, o dönem Asya ve Afrika uluslarının bağımsızlık
mücadelelerine verdiği destek sayesinde, diğer bazı öncü isimlerle birlikte,
Sovyet Birliği öncülüğündeki Doğu ve ABD öncülüğündeki Batı arasındaki
Soğuk Savaş sürecinin dışında kalan Bağlantısızlar Hareketi’nin (Nonalignment Movement) oluşumunda rol sahibi bir aktör haline getirmiştir
(Mackie 2010: 12; Owen 2005: 310).
Çin-Endonezya yakınlaşmasında önemli bir aşama da Sukarno
döneminde, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung Konferansı olmuştur.
Hindistan, Burma, Pakistan ve Sri Lanka’nın öncülüğünde başlatılan ve
bağlantısızlar sürecinin önemli bir aşaması olan Bandung Konferansı’na
Çin’in davet edilmesi, dönemin küresel ilişkileri içerisinde kayda değer bir
önem arz etmektedir. Bu davetle, 1949 yılında komünist devrimi
gerçekleştiren Çin, kendini uluslararası arenada ilk defa tanıtma ve işbirliği
fırsatını da yakalamış oldu (Spence 1990: 554).
Çin’in bu süreçte Endonezya ile yakınlaşması, dönemin küresel
ilişkilerinde yalnızlaşırken bağlantısızlar grubu ile kurulan ilişkiler, Çin
yönetimi için, hiç kuşku yok ki, yeni bir siyaset yapma biçimiydi ve tanınırlık
açısından önem taşıyordu. Bunun en açık göstergelerinden biri, iki ülke
arasında diplomatik ilişkilerin başlamasından kısa bir süre sonra, 1955 yılında
Bandung şehrinde yapılan toplantıya Çin’in de davet edilmesi olmuştur.
Çin’in, devrimden oldukça kısa bir süre sonra Konferans’a katılmak suretiyle,
Asya-Afrika ülkeleri nezdinde siyasi meşruiyet kazanması oldukça önemli bir
gelişmedir. Her ne kadar, bu uluslararası etkinliğin mimarları başta
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Bu süreçte, örneğin Sukarno’nun, 1918 yılında daha 17 yaşındayken Çinli milliyetçi lider Dr.
Sun Yat Sen’in, “Üç Halkın İlkesi” (The Three People’s Principle) adlı eserini okumasıyla
milliyetçilik ideolojisine yöneldiği ifade edilmektedir (Hering 2003: 84).
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Endonezya Devlet Başkanı Sukarno gibi diğer liderler olsa da, Çin Başbakanı
Chou en-Lai’nin ‘uzlaştırıcı’ politikasının Çin’i öne çıkaran bir rolü olduğuna
da dikkat çekilmektedir (Schwartz 1996: 155; Acharya, Tan 2008: 5).
2. Dünya Savaşı sonrasında Güneydoğu Asya bölgesinde çeşitli ulusların
ortaya koyduğu bağımsızlık süreçlerinde, özellikle İngilizlerin eski sömürge
topraklarını 1963 yılında, Malezya Federasyonu çatısı altında birleştirme
düşüncesi Sukarno tarafından yeni kolonyalizm olarak adlandırılarak, buna
karşı çıkılmış; bu süreçte Pekin rejimi Sukarno’nun yanında yer almıştır
(Anwar 2019: 2).
İkincisi; 30 Eylül 1965’de gerçekleşen darbede, Çin’in doğrudan veya
dolaylı etkisi olduğu yolundaki iddialar üzerine, 23 Ekim 1967’den 1990
yılına kadar iki ülke ilişkilerinin dondurulduğu 23 yıllık dönemdir. Bu
noktada, Mao Zedong döneminde Güneydoğu Asya topraklarına komünizm
ithali olgusu öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, Kamboçya, Laos ve Vietnam gibi
Hint-Çin’i ülkeleri ile Singapur, Malezya ve Endonezya’da varlık gösteren
komünist partiler, Çin yönetimi için bu ülkelere nüfuz etmenin bir aracı olarak
kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra, yine ilgili ülkelerdeki Çin diasporasınınÇin
rejimi için bir tür siyasal ve toplumsal nüfuz aracı olması, bunların ekonomik
yaşamdaki varsıllıkları gibi faktörler de çeşitli kesimlerde Çin’e karşı olumsuz
bir algının gelişmesinde rol oynamıştır. Bu noktada Endonezya komünist
partisinin, Çin’den sonra ikinci büyük parti konumunda olmasının, hem
demografik hem ideolojik etki ve nüfuz açısından önemi göz ardı edilemez.
İki temel konu, yani komünist partisinin büyüklüğü ve Çin’in rejim ithali ile
Çin diasporasının varlığı Endonezya siyasi ve ordu çevrelerinde ulusal
güvenliğin tehdidi algısına yol açıyordu (Sukma 2009b: 591, 593; Ku 2002:
231).
Üçüncü dönem, ilişkilerin yeniden başlatılmasına karar verilen ve düşük
yoğunluklu etkileşimlere konu olan 1990-1998 yılları arasını kapsamaktadır
(Sukma 2009b: 591). ABD yönetiminin Çin’i dönemin küresel ilişkilerine
dâhil etme siyasetinin bir sonucu olarak 1976’dan itibaren Çin kapılarını dışa
açarken; Endonezya kendi bölgesinde Çin’le siyasi ilişkiler kurmakta
zorlanan bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Her ne kadar, Endonezya’da
1965 darbesinde ABD’nin rolü olduğu ve bu anlamda Endonezya’nın ABD
ile siyasi bir yakınlaşma içine girdiği söylense de, tarihsel ilişkiler ve yaşanan
darbenin Endonezya siyaseti ve toplumsal yapısı üzerinde bıraktığı etkinin,
Çin ve Endonezya ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki en büyük engel
olduğu ileri sürülebilir. Bu dönemde, yani 1990’lı yıllarda ASEAN üyesi bazı
ülkelerin Çin’le giderek güçlü ilişkiler kurmalarına tanık olunurken; Cakarta
yönetimi, 1990’ların başlarında Çin’le doğrudan ilişki kurmak yerine,
ASEAN bünyesinde faaliyet gösteren ASEAN Bölge Forumu’nu (ASEAN
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Regional Forum-ARF) işlevsel kılmak suretiyle dolaylı bir yol izlemiştir
(Sukma 2009b: 595; Sukma 2009a: 143).
Bu noktada, 1940’lı yılların ikinci yarısında sömürgecilik karşıtlığıyla
ortaya çıkan siyasi yakınlaşmanın yerini, 1990’lara doğru Çin’in artık
kapılarını dünyaya açıp, ekonomik modernleşme süreçlerine dâhil olması
almış ve benzer bir gelişmeye konu olan Endonezya ile yakınlaşmanın nedeni
olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki Çin’in ekonomi alanında ve diğer ülkelerle
ilişkilerinde piyasa ekonomisine dayalı etkileşimleriyle birlikte, kalkınmacı
modernleşme sürecinde katetmekte olduğu mesafenin, Endonezya’nın ihtiyaç
duyduğu benzer ekonomik modernleşme süreçleriyle benzerlik gösterdiğini
söylemek mümkündür (Husin 2004: 16).
Hint-Çin’indeki Vietnam Savaşı’nın sona ermesi ve ABD-Çin
yakınlaşması gibi gelişmelerin de etkisiyle, Çin ve Endonezya arasında
1980’li yıllarda ekonomik ilişkilerin kurulmasının alt yapısı atılmıştır. Bu
çerçevede, 1985’de Endonezya Ticaret Odası (Kamar Dagang dan Industri
Indonesia-KADIN) ve Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Kurulu (China
Council for the Promotion of International Trade-CCPIT) arasında imzalanan
anlaşma ile iki ülke ticari ilişkilerinin yeniden başlamıştır. Bazı farklı
görüşlere rağmen, bu gelişmenin siyasi ilişkilerde yakınlaşmayı sağlamada
önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkündür (Atje; Gaduh 1999: 2, 3;
Sukma 2009b: 594). 1990’lı yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminin
artmasında, Endonezya’da yeni petrol kaynaklarının bulunması ile Çin’in
endüstrileşme sürecindeki enerji ihtiyacının ortak bir çıkar ilişkisinde
buluşmasının etkili olduğu görülmektedir (Sukma 2009b: 596).9
1990’lı yıllar Çin’in ASEAN ile ilişkilerini geliştirmeye başladığı dönem
olarak alındığında, Endonezya ile kurulmak istenen ilişkiler daha da önem
kazanmaktadır. Öyle ki Endonezya, Çin’in gelişmekte olan küçük ve orta
ölçekli işletmeleri için hammadde kaynakları açısından oldukça önemli bir
ülke olarak dikkat çekmektedir. Çin kökenli azınlık ve komünist partisi sorunu
üzerinden bazı köklü engeller bulunmakla birlikte (Ross 1996: 155), bu
dönemde her iki taraf için, bir anlamda zorunlu ilişkiler geliştirmeye imkân
tanıyacak bazı dış faktörlerin de var olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada,
özellikle Çin-Singapur yakınlaşması karşısında, kendini Güneydoğu Asya’nın
doğal bir lideri konumunda gören Endonezya’nın siyasi elit çevrelerinde
uyandırdığı tepkinin rolü olduğuna dikkat çekilmelidir (Ross 1996: 147).

9

1997 yılına gelindiğinde, Endonezya’nın petrol ve gaz ihracatı, 1.32 milyar dolara çıkarken,
Çin’den yaptığı ithalatı, 1.27 milyar dolara ulaşmıştır. Bkz.: A.g.m., s. 596.
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Dördüncü dönem, Endonezya’da reform dönemiyle birlikte dışa açılma
politikalarına paralel olarak gelişme gösteren 1998 ve sonrasını içeren
süreçtir. Endonezya, Güneydoğu Asya ülkelerini vuran ekonomik krizle baş
ederken, Çin’le ilişkilerde yeni bir bağlama işaret etmektedir. Söz konusu
ekonomik krizde Batılı ve diğer uluslararası kuruluşların aksine, Çin’in
finansal desteği söz konusu olmuştur. Bu süreçte Endonezya’da, 32 yıllık
Suharto rejiminin sona ermesiyle iç siyasetteki değişimler reform sürecine
dönüşürken (Sukma 2009b: 592, 599) 10 , Çin’in ekonomik kalkınmada o
döneme kadar sergilediği süreçler neticesinde liberal ekonomi dünyası ile
barışık bir döneme girmesi dikkat çekmektedir.
Bununla birlikte, 1990’ların ikinci yarısında, Çin’in Endonezya’ya
doğrudan yatırımlarının diğer ASEAN ülkeleriyle kıyaslandığında kayda
değer bir düzeyde olmadığı da görülmektedir. Bunda, Endonezya’da siyasi ve
hukuki reformların başlamış olmasına rağmen, sürdürülebilir bir ortamın
oluşmamasının rolü büyüktür (Husin 2004: 21).11 Aynı dönemde, benzer bir
durumun, ikili ticari ilişkilerde de ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Öyle ki
Malezya ve Tayland Çin’le ikili ticaretlerinde artı konumunda bulunurken;
imalât sanayiinde ortaya çıkan teknolojik yetersizlik, insan kaynaklarındaki
sınırlılıklar vb. gibi olumsuzluklar Endonezya’nın Çin’le ticaretinin
gerilemesine neden olmuştur. Burada özellikle, Çin’e ihraç edilen petrol, gaz
ve orman ürünleri arasında özellikle petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda
gerilemesi, Endonezya’nın gelirlerindeki azalmanın temel nedenidir (Husin
2004: 23).
Sukarno Dönemi
Sukarno döneminde gelişme gösteren Endonezya-Çin ilişkileri, sömürge
sonrasının Batı karşıtlığı ile Soğuk Savaş yıllarının ilk yıllarındaki iki kutuplu
dünya anlayışına alternatif arayışlarının bir ürünüdür. Karizmatik liderliği ile
ülkesinde sevilen Sukarno, uluslararası arenada Asya ve Afrika uluslarının
bağımsızlık mücadelesini desteklemesi ve Bağlantısızlar ekolü içerisinde
önemli bir yer almasıyla dikkat çekmektedir. Batılı ülkelere karşı mesafeli
durulmasında, kuşkusuz kiSukarno’nun bizzat içinde yer aldığı, Batılı bir ülke
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Bu çerçevede Çin, Endonezya’ya 50 bin ton pirinç satmış, 3 milyon dolarlık ilâç yardımında
bulunmuş ve IMF bünyesinde 200 milyon dolarlık mali borç sağlamıştır. Bkz.: A.g.m., s. 599.
11 1999 yılında Çin’in Endonezya’ya doğrudan yatırımı 230 milyon dolar ile tüm ülkeler
arasında 27. sırada bulunuyordu. Söz konusu yatırım düşük olmakla birlikte, bu yatırımların
Çin’in kendi kalkınma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu örneğin, maden ve kimya sektörü gibi
stratejik sektörlere yönelik olduğu dikkat çekmektedir. Bkz.: A.g.m., s. 21).
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olan Hollanda’ya karşı sergilenen bağımsızlık mücadelesinin rolü büyüktür.
Tüm bu bağlamlar içerisinde, Sukarno’nun iktidarı boyunca Endonezya dış
politikası, Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkacak kadar Batı karşıtıdır ve
komünist Çin’le, Asya’da yeni bir güç ekseni oluşturma niyetine sahip olacak
kadar alternatif uluslararası politikalar güdecek cesarete sahiptir (Keller 2011:
25; Tan 2007: 155).
Sukarno döneminin bu siyasi yapılaşması, Çin’le ilişkilerde özellikle
1960’lı yılların ortalarına doğru, Yeni Ortaya Çıkan Güçler Konferansı’nı
(Conference of New Emerging Forces-CONEFO) gerçekleştirmeye kadar
varmıştır. Bu başlıkla yer alan Konferans bir kere gerçekleştirilen bir etkinlik
değildir; aksine Asya ve Afrika uluslarının bağlı olduğu, birlik olma vasfını
taşıyan bir uluslararası yapı hüviyeti olmaya adaydı (Suryadinata 1990: 682).
Bu yapının hayata geçirilmesi, 1955 yılında gerçekleştirilen Bandung
Konferansı ruhunun devam ettiğinin bir göstergesidir. O dönemki uluslararası
gelişmelere karşı ve özellikle de Güneydoğu Asya’da yeni bir devletin, yani
Malezya Federasyonu’nun kuruluşuna tepki olarak gündeme geldiği de
görülür.12 Bu gelişmeyi yeni bir tür sömürgeci yayılma olarak değerlendiren
Sukarno, Malezya Federasyonu’nun kuruluşuna yönelik tepkisini
Endonezya’yı Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkararak ortaya koymuştur
(Hendrajit 2015).13
Bununla birlikte, Sukarno’nun Çin’le yakınlaşma anlamı taşıyan bu
siyasi yaklaşımının, Endonezya’da özellikle ordu başta olmak üzere, bazı
çevrelerde memnuniyetsizlikle karşılanmaya devam ettiği de bir gerçektir. Bu
ve benzeri süreçlerde Sukarno’nun orduyu kendisine bir rakip olarak görmesi
önemlidir. 1930’lu ve 40’lı yıllardaki rolü kısa süreli ve düşük yoğunlukla da
olsa, Hollanda sömürgeciliğine karşı verilen bağımsızlık mücadelesindeki
yeri ile ordu üzerinde belirleyici bir rolü olan Sukarno’nun, zamanla ordu ile
yaşadığı görüş ayrılığı, ordu içerisinde yeni bir lider kadronun çıkması ile
açıklanabilir. Ordu’nun, Sukarno’dan bağımsız bir güç merkezi olarak ortaya
çıkmasını, bizatihi ordunun kendi varlığı ve yapısı ile açıklamak mümkündür.
Kısaca değinilen bu süreçler çerçevesinde, Sukarno döneminde Çin’le
kurulmak istenen siyasi yakınlaşmanın, Endonezya iç siyasetinde bir tür kaosa
ve değişim taleplerinin gündeme gelmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. Öyle ki
12

1957 yılında, Malaya Federasyonu adıyla İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlığını elde eden
Malay Yarımadası’ndaki 9 sultanlığın oluşturduğu federasyon, 1963 yılında Borneo
Adası’ndaki Sabah ve Sarawak ile Singapur Adası’nın birleşmesiyle Malezya Federasyonu
adını almıştır. Singapur, 1965 yılında birlikten ayrılarak bağımsız devlet statüsü kazanmıştır.
13 Detaylar için Bkz.: “Indonezia, Russia and the New Emerging Forces”. http://theglobalreview.com/lama/content_detail.php?lang=en&id=18210&type=101#.Xd5Db-gzY2w
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30 Eylül 1965 tarihinde Endonezya Komünist Partisi’nin (Partai Komunist
Indonesia-PKI) düzenlediği ileri sürülen darbe girişiminde, üst düzey altı
general kaçırılıp öldürülürken; dönemin askerî istihbarat biriminin başında
bulunan Suharto’nun kaçırılanlar listesinde yer almaması, akabindeki
gelişmelerde öne çıkan ve darbe sonrası dönemin yeni lideri olarak anılan kişi
olması, farklı yorumları gündeme getirmiştir. Bunlar arasında, bu süreçte
ABD istihbaratının, yani CIA’nın rolünün olduğu görüşü özellikle öne
çıkmaktadır. Endonezya resmi açıklamalarındaki Çin müdahalesi yönündeki
bu ifadelere karşılık, bağımsız araştırmacılar darbeyi Endonezya Ulusal
Ordusu içerisindeki çatışmanın bir sonucu olarak değerlendirmektedirler (Ku
2002: 228). Endonezya’da Soğuk Savaş yıllarının önemli bir döneminde
meydana gelen ve siyasi değişim anlamı taşıyan darbe ve sonrasındaki
gelişmelerle Sukarno döneminde ortaya konulan politikalar dikkate
alındığında, salt Endonezya iç siyaseti ile açıklanamayacak boyutlar
içermektedir.
Pekin yönetiminin, Endonezya Komünist Partisi’ne yakınlığı nedeniyle,
Endonezya’nın modern tarihinde silinmez bir iz bırakan, 30 Eylül 1965
tarihindeki darbe girişiminin ardında Çin’in olduğu yolundaki görüşler
gündeme taşınmıştır. Söz konusu bu darbede, Çin Halk Cumhuriyeti’nin rolü
ve desteği olduğu konusundaki görüşler ve bunları destekleyecek çeşitli
veriler, Endonezya açısından Çin’le ilişkilerin temkinli olarak ele alınması
gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır (Suryadinata 1990: 693; Ross 1996:
152).
Darbe, Sukarno’nun siyasi yaşamının sonu anlamına gelirken, Çin’in
Endonezya Komünist Partisi’ne (Partai Komunis Indonesia-PKI) verdiği
destek ve ülkeye kaçak yollardan silah sokulduğu iddiası üzerine iki ülke
arasındaki ilişkiler, 1967 yılı Ekim ayından itibaren kesilmiştir. Bu durum,
1990 yılına kadar devam etmesiyle dikkat çekerken; bu süreçte, sadece siyasi
ilişkilerin değil, karşılıklı ticari faaliyetlerin de en azından doğrudan
yapılamayacak şekilde, dondurulması anlamı taşımaktadır (Suryadinata 1990:
684; Ku 2002: 229). Darbeyi takip eden dönemde, Endonezya’daki Çinli
azınlık, ülkenin farklı bölgelerinde saldırıya maruz kalmıştır. Bu süreçte,
bazıları ülkeyi terk etmeye zorlanırken; mal ve mülklerine el konulması, etnik
ayrışmanın ve dışlamanın örneğini teşkil etmektedir (Spence 1990: 587-8).
Darbe sürecinde, Çin’in nasıl bir rolü olduğu konusu halen tartışmalıdır.
Bununla birlikte, komünist rejime geçilmesinin ardından, Pekin yönetiminin
1949 ilâ 1951 yılları arasında güttüğü militarist politikanın, ASEAN
içerisindeki etnik Çinlilerin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği
yönünde bir endişeyi gündeme getirdiği de bir gerçektir (Fitzgerald 1970: 89). Bunun yanı sıra, 1949 yılında yayımlanan bir makaleye atıfla yapılan
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değerlendirmelerde Çin’in Asya ve Afrika ülkelerinde Çin’dekine benzer halk
devrimleri peşinde olduğu iddiası da yine dikkate alınabilecek özellikler
taşımaktadır (Shwartz 1996: 158). Bu bağlamda, Endonezya’da dönemin önde
gelen sosyal bilimcilerinden Sultan Alisjahbana (1984: 177), Çin Halk
Cumhuriyeti’nin 1965 yılında Endonezya Komünist Partisi’nin darbe
girişimini açıkça desteklediği görüşünde olsa da diğer bazı araştırmacılar
Çin’in bu süreçteki rolü konusunun belirsizliğine vurgu yaparlar (Keller 2011:
25).
Ancak, darbenin gerçekleştiği 1965 yılına gelindiğinde, böylesi bir
tehdidin ne kadar gerçekçi temellere dayandığı veya Cakarta yönetiminin
iddia ettiği üzere kayda değer bir boyutta olup olmadığı üzerinde
düşünülmeye değer bir konudur. Çin’de komünist devrimin ardından, güney
komşularla ilişkilerde bu ülkelerdeki Çinli azınlık ve komünist partilerle
yakınlaşma dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, Endonezya’daki Çinli azınlık
kültürel ve dilsel özellikleri ile Çin’e yakınlaşırken, komünist partisi
aracılığıyla ideolojik ve siyasi etkileşim söz konusu olmuştur. Geleneksel
olarak Çinli ailelerin çocuklarının eğitimine verdikleri önem, kültürel ve dilsel
bağın devamı amacıyla eğitim sürecinin en azından bir bölümünü Çin’de
sürdürme arzusu, Endonezya’dan Çin’e doğru bir eğitim göçü olgusunu
gündeme getirmiştir. Bu süreç, komünist Çin yönetimi için ideoloji ihracına
olanak tanıyan bir kanal olmasıyla dikkat çekmektedir (Latourette 1956: 212).
Öte yandan, Çin yönetiminin Endonezya’daki Çinli azınlık üzerinden ve
komünist partisi vasıtasıyla siyasi bir girişimde bulunup bulunamayacağı
konusu, 1950’li yıllarda Malaya topraklarında Malaya Komunist Partisi’nin
gerilla faaliyetlerinde yaşanan başarısızlık ve Pekin yönetiminin bu yapıyı
desteklememe kararı, dış politikada Çinli azınlık üzerinden daha dikkatli
politikalar sergilemeye sevk etmiş olmalıdır (Fitzgerald 1970: 9-10, 11). Çin
yönetiminin, Endonezya’daki Çin azınlığı üzerinden bir siyasi faaliyete
girişebileceğine dair olasılık konusunda şüphelerin oluşmasına yol açan bir
diğer gelişme ise sömürge döneminde yaşanan göç hadiseleriyle bölgeye gelip
yerleşmiş olan bu kitlenin, Çin’deki komünist rejime sıcak bakmamalarıdır
(Booth 2011: 142).
Tartışmanın bir diğer yanında ise dönemin Asya ve Afrika ülkeleri ile
ilişkiler noktasında, 1965 darbesiyle Çin yönetiminin en yakınında
hissedebileceği Endonezya Komünist Partisi’nin, mensuplarıyla birlikte
ortadan kaldırılmasının doğurduğu olumsuz bir durum vardır (Brugger 1977:
272). Darbe döneminde Endonezya Komünist Partisi’ne (PKI) yönelik
girişimde, sayıları yarım milyon ile bir milyon arasında olduğu belirtilen
kitlenin hayatını kaybetmesi (Smith 2001: 77; Peacock 1973: 91), partinin
yasaklanması kadar, insan kaynaklarının da neredeyse tamamıyla ortadan
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kaldırılması anlamı taşımaktadır. Darbe sürecinin ardından Endonezya siyasi
elitinin ortaya koyduğu Çin karşıtı söylem, Çin’de yeni bir tür politikanın
geliştirilmesine neden olmuştur. Bu noktada, emperyalizme karşı mücadelede,
ilgili ülkelerin “ulusal özgürlük savaşlarına” sözlü destek verilmesi yönünde
görüşler dile getirilmiştir (Brugger 1977: 398). İki ülke arasındaki ilişkilerdeki
gelişmeler, uluslararası arenaya da yansımıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Birleşmiş Milletler’e üyeliği gündeme geldiği dönemde, Endonezya heyeti
görüşmelere katılmayarak tepkisini ortaya koymuştur (Suryadinata 1990: 6845).
Suharto Dönemi Dış Politikasında Çin’in Yeri
Çin-Endonezya ilişkilerinin dönüm noktalarından biri hiç kuşku yok ki
Suharto döneminin ilerleyen yıllarında gündeme gelmiştir. Bu süreçte
değişime konu olan gelişmelere kısaca bakmakta fayda vardır. Yeni Düzen
(Orde Baru) olarak adlandırılan, Suharto döneminin ilk yirmi üç yılı
boyunca,Cakarta siyasi elitinin taşıdığı “Patolojik Çin korkusu” nedeniyle,
Çin’le siyasi ilişkiler ancak 1990 yılı Ağustos ayından itibaren normalleşme
sürecine konu olmuştur (Keller 2011: 26; Leifer 1990/91: 146; Tan 2007:
160). Bu gelişme, Soğuk Savaş döneminin de etkisini yitirmesine paralel
olarak, bir anlamda Endonezya’nın ulusal güvenliği için Çin’i bir dış tehdit
olarak algılamaktan vazgeçildiğinin göstergesi kabul edilebilir (Sukma 1995:
313).
Cakarta yönetiminde bu tehdit algısı devam ederken; Çin yönetiminde,
Mao Zedong’un ölümünün ardından yeni bir dönem başladığı da gözlerden
kaçmamaktadır. Bu nokta, iki ülke ilişkilerinin Deng Xiaoping hükümeti ile
yeni bir döneme girmekte olduğuna dair bazı işaretler vermektedir. Bu
dönemde Çin kapılarını dünyaya açarken, Güneydoğu Asya ile ilişkiler ve
özellikle de 1967 yılında kurulan ASEAN’ın en büyük ülkesi olan Endonezya
ile yakınlaşma adımları gündeme gelirken (Suryadinata 1990: 685),
Endonezya siyaseti elitinin hala komünist tehdit algısına sahip olması,
Xiaoping’in Malezya, Singapur ve Tayland gibi komşu ülkeleri ziyaret
ederken, Cakarta’ya ziyarette bulunması önündeengel teşkil etmiştir (To
1981: 60).
Ancak, Çin yönetiminin ASEAN ile yakınlaşma sürecinin
Endonezya’dan bağımsız olamayacağı da bir gerçektir. Öyle ki, ASEAN genel
sekreterliğinin Cakarta’da olması, ASEAN içerisinde -bir anlamda- doğal
liderlik kadar, sahip olduğu doğal kaynaklar nedeniyle de Çin’in yeni
dönemde ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyacağı kaynaklara erişimi için
stratejik bir girişim niteliği taşıyordu. 1985 yılında iki ülke arasındaki ticari
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ilişkileri başlatmaya yönelik anlaşma, dönemin Çin Dışişleri Bakanı’nın
Cakarta ziyareti ve ardından 1989 yılında Tokyo’da Devlet Başkanı
Suharto’nun, Çin Dışişleri Bakanı Qian Qichen ile görüşmesi, 1990 yılı
öncesindeki hazırlık safhasını oluşturmuştur.
İki ülke arasında darbe nedeniyle yaşanan sorun ve siyasi ilişkilerin
akamete uğraması ve 1990’dan sonra yeniden yapılaştırılması süreçleri,
Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelerin siyasetlerinde de belirleyici olmuştur.
Bununla birlikte, 1990’dan sonra Çin, ASEAN’ın genel sekreterliğinin
bulunduğu ve aynı zamanda birliğin bir numaralı ekonomisi olan Endonezya
ile ilişkileri üzerinden ASEAN’a yakınlaşma eğilimi sergilemiştir (Vatikiotis
1997: 183; Keller 2011: 25). Bu sürecin, özellikle 1980’li yıllar boyunca,
Endonezya’nın ekonomik modernleşmede önemli adımlar atması,
küreselleşme gibi dünya ölçeğinde ikili ve uluslararası ilişkilerin yeniden
yapılandırılmaya başlanması; Çin’in 1970’lerin ikinci yarısından itibaren
başlattığı, kapılarını dünyaya açma ve özellikle ABD yönetiminin desteğiyle
kalkınma çabası içerisine girmesinin kayda değer bir rolü vardır. İki ülke
arasında ilişkilerin yeniden normalleşmesi sürecinde istekli olan taraf Çin
iken, Endonezya bu talebe geç karşılık vermiştir. Bu gecikmenin
nedenlerinden biri, yukarıda dikkat çekildiği üzere, Endonezya ordusunda
komünizm tehdidine karşı beslenen tepkidir (Keller 2011: 30; Vatikiotis 1997:
106, 184).
Ancak, yukarıda dikkat çekilen bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bir
anlamda Endonezya’nın kaçınılmaz olarak Çin’le yeniden masaya oturmasına
olanak tanımıştır. Bu gelişme, bir anlamda Suharto’nun Endonezya
siyasetinde orduyla ilişkisinde bir adım önde olduğunun da göstergesi kabul
edilmelidir.
İki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesinde, 1970’lerin başında, daha Mao
dönemi bitmeden Çin’indışa açılma politikalarının yanısıra (Kissinger 2012:
223; Ku 2002: 235); Endonezya siyasal ve toplumsal çevrelerinin de farklı
görüşler içeren yaklaşımlarının belirleyici bir rolü olduğu görülmektedir. Bu
durum, ideolojik nedenler kadar, ekonomik bağlamları da içermektedir. ÇinEndonezya ticaretinin üçüncü ülke/ler vasıtasıyla yürütül-mesinde öne çıkan
Endonezya ordusu; Çin’le politik yakınlaşma neticesinde, azınlık
konumundaki Çin kökenlilere verilecek vatandaşlık ve bunun, bu kitlenin
ekonomik faaliyetlerinin önünü açmasının Endonezyalı iş çevreleri üzerinde
doğurduğu çekince gibi nedenleri saymak mümkün (Suryadinata 1990: 686).
1980’lerin başında küreselleşme kavramının giderek daha çok yer
bulması, o döneme kadar Çin’le ilişkilerin geliştirilmesi noktasında çekingen
davranan Endonezya yönetiminin, küreselleşmenin ekonomik kazanımları
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konusunda yaklaşımının değişmesine neden olmuştur. 1980’lerin ikinci
yarısına kadar dış ticaret hacminde, petrol ihracatının yeri yüzde ellilerin
üzerinde olduğu Endonezya, bir yandan dış ticaretini farklı sektörler
üzerinden yeniden yapılandırma politikaları güderken, diğer yandan da Çin
gibi önemli bir pazarı gündeme almaya başlamıştır (Ku 2002: 235). 1985 yılı
ortalarında varılan ticaret anlaşmasına rağmen, Endonezya’da bu gelişmeden
ekonomik anlamda zarar görecek çevreler ve ideolojik karşı çıkışlar
nedeniyle, karşılıklı ticaretin arzu edilen hız ve etkinlikte gerçekleştirildiğini
söylemek mümkün değildir (Suryadinata, 1990, 687-8).
Bu süreçte dikkat çeken gelişmelerden biri, Bandung Konferansı’nın 30.
yılı münasebetiyle 1985 yılında yapılması plânlanan toplantılar ile bunun
devamında Cakarta yönetiminin Bağlantısızlar Hareketi (Non-Alignment
Movement) toplantısına ev sahipliği yapmak istemesidir (Suryadinata 1990:
691). Bu gelişme, aslında 1955 yılında Sukarno’nun Endonezya’yı,
Tarafsızlar Birliğinin belki de lideri yapma politikalarına ve Çin’le giderek
yakınlaşma politikalarına bir başka bağlamda dönüş anlamı taşımaktadır.Bu
noktada, özellikle Pekin yönetiminin iki ülke ilişkilerini yeniden yapılandırma
konusundaki kararlılığına karşılık, Cakarta’da siyasi ve ekonomik hayatta söz
sahibi çevrelerin, Çin’e yönelik çekinceleri nedeniyle ikili ilişkiler ancak,
Soğuk Savaş’ın fiilen sona erdiği 1989 yılında normalleşme sürecine girmeye
başlamıştır (Suryadinata 1990: 689).
1980’lerden başlayarak Çin yönetiminin piyasa ekonomisine yönelmesi,
Endonezya’daki Çinli azınlık tarafından olumlu bir gelişme olarak
algılanmıştır (Gungwu 1993: 932). Bu durum, bir yandan Cakarta yönetiminin
Çin’in komünizm ithalinde maşa oldukları yönündeki düşüncesinin
değişmesine, diğer yandan da sahip oldukları ekonomik etkinlik alanının
Çin’e doğru genişlemesi anlamına gelmektedir.

1998 Sonrası Dönem: Habibie ve Reform Hazırlıkları
Yüzyıl dönümünde, her iki ülkede yaşanan köklü değişiklikler, ikili
ilişkilerde bir başka tarihi süreç olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.
Endonezya’da, Suharto’nun 32 yıllık iktidarının 1998 yılında sona ermesi,
tedrici olarak demokratikleşme ve reform sürecinin başlaması anlamına
gelmektedir. Çin ise 1970’lerin sonlarından itibaren başladığı dışa açılma
politikaları ve kalkınmacı modernleşme çabalarının bir ürünü olarak, 2001
yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (World Trade Organization-WTO) üye
olmuştur.
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Bu çerçevede, Endonezya’da Suharto’nun iktidarının devrilmesinden,
2004 yılında ilk serbest demokratik seçimlerin yapılmasına kadar geçen süreci
geçiş dönemi olarak adlandırmak mümkündür. Bu dönem, aynı zamanda
Çin’le ilişkilerin ekonomik boyutu kadar, siyasi içeriğiyle de gelişmeye yüz
tuttuğu bir süreçtir. Endonezya’da 1998 yılı reform döneminin başlangıcına
işaret ederken, dış ilişkilerde de yeniden yapılanma anlamı taşımaktadır. Bu
değişimin bir ifadesi olarak pek çok siyasi parti toplumun farklı kesimlerinin
temsilcisi olarak ortaya çıkarken; bu durum aynı zamanda bu farklılıkların
sağlıklı birlikteliği için zamana ihtiyacı olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu
anlamda, geçiş dönemi olarak ifade edilen bu süreçte öne çıkan siyasi aktör,
Suharto iktidarı döneminde danışmanlık ve ardından Teknoloji ve Araştırma
Bakanlığı yapan Baharuddin Yusuf Habibie olmuştur.
Baharuddin Yusuf Habibie, 21 Mayıs 1998 ilâ 20 Ekim 1999 tarihleri
arasındaki kısa dönemde oynadığı rolle, geçici devlet başkanı sıfatıyla ülkeyi
otokratik yönetimden demokratikleşmeye taşıyan sürecin mimarı olarak kabul
edilmektedir. Bu dönemin, aynı zamanda Çin’le ilişkilerin yeniden
yapılandırılması açısından da kayda değer bir önemi olduğuna vurgu
yapmakta fayda var. Öyle ki 1998 yılında Suharto yönetimine karşı yapılan
gösteriler sırasında, Çin kökenli azınlığa yönelik şiddet olayları karşısında Çin
Halk Cumhuriyeti’nden gelen bazı eleştirilere karşın, iki ülke yönetiminin örneğin 1994 yılında olduğu gibi daha önceki süreçlerden farklı olarak- Çinli
azınlık konusunda yapıcı bir tutum takınma yolunu seçtikleri görülmektedir
(Sukma 2009b: 599).
Bu bağlamda, Baharuddin Yusuf Habibie’nin geçici devlet başkanlığı ve
ardından iki yıla yakın devlet başkanı olan ve liberal görüşleriyle gündeme
gelen Abdurrahman Vahid’in 1999 Ekim ile 2001 Temuz ayı arasındaki kısa
başkanlık döneminde; ulusal barışın tesisi ve Doğu Timor’a bağımsızlığın
verilmesine, aynı dönemde Çin’in küresel ekonomi çevrelerine
adaptasyonuna tanık olunmuştur. Bu çerçevede, Çin’in 2001 yılında Dünya
Ticaret Örgütü’ne üye olması, aynı zamanda bölgesindeki ülkelerle
ilişkilerinin de yapılandırılması anlamına gelmektedir. Bu noktada,
Endonezya’da reform dönemi ve Çin’in kapılarını giderek daha fazla küresel
ortama açma gayretinin, ortak çıkarlar çerçevesinde yapılandırılmasının
yolunu açtığı ileri sürülebilir Zheng 2014: 63-4).
Abdurrahman Wahid’in, devlet başkanlığı koltuğuna oturmasının
ardından ilk dış ziyaretini Çin’e yapması dikkat çekicidir (Sukma 2009b: 596;
Ku 2002: 243, 246). Bir dönem ülkenin en önemli sivil-dini yapısı kabul
edilen Âlimler Hareketi’nin (Nahd’at-ul Ulama-NU) başkanlığını da yapmış
olan Wahid’in, Çin’le yakınlaşmasında bölgesel barışın tesisi, iki ülke
arasında, özellikle Çin diasporası bağlamında yakın geçmişte yaşanan
sorunların halledilmesi ve ekonomik kalkınma konusunda ikili işbirliğinin
yolunu açma çabalarının olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, dönemin
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özelliği göz önünde bulundurulduğunda bir başka sebebin de 1997
Güneydoğu Asya krizi sürecinde Endonezya’nın mali konularda IMF
kontrolüne girmesinin doğurduğu sorunları aşmaya yönelik olduğunu da ifade
etmek gerekir (Ku 2002: 244).
Wahid’in, Doğu Timor’da referanduma izin vermesi ve ardından bu
toprakların Endonezya siyasi egemenliğinden çıkması ve Açe toplumunun
benzer bir referandum süreci talebine onay verme konusundaki eğilimleri gibi
siyasi tercihleri, özellikle ordu içerisindeki memnuniyetsizler tarafından
görevden alınmasındaki ana nedenler olarak zikredilebilir.Ancak Çin’le
yakınlaşmaya temkinli bir duruş sergilediği bilinen ordunun bu girişimine
karşın, Wahid’den sonra devlet başkanı olan yardımcısı, Megawati
Sukarnoputro’nun Çin’le yakınlaşma sürecine devam etmesi oldukça
manidardır. Megawati ile 2001 yılı ortalarından itibaren, Endonezya’nın dış
politikasında Çin ile ilişkilerin yeniden yapılandırılma sürecine devam
edildiği görülmektedir. Bu noktada, Megawati’nin ülkenin kurucu babası
Sukarno’nun kızı olması dolayısıyla da bir anlamda tarihsel olarak Çin’le
ilişkilerin kurulmasında, dönemin getirdiği farklı tercih ve zorunluluklarla
birlikte, babasının izinden gittiğini söylemek mümkündür.
Söz konusu bu yakınlaşmanın siyasi anlamda karşılığını, Endonezya
yönetiminin Çin-Tayvan ayrışmasında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘Tek Çin’
politikasına verdiği destek ile gösterdiği söylenebilir (Sukma 1999: 596).
Endonezya’nın 20. yüzyıl ikinci yarısı boyunca inişli çıkışlı seyir takip eden
Çin politikasına karşılık, ‘Tek Çin’ politikasını ilk günden itibaren
benimsemesi ve bu anlamda bir süreklilik takip etmesi dikkat çekicidir
(Anwar 2019: 2).
SBY Dönemi
2004 yılında yapılan seçimlerde, toplumsal ve sosyal ilişkiler bölümü
komutanlığı yapmış eski bir ordu mensubu olan Susilo Bambang
Yudhoyono’nun (SBY) başkanlığa seçilmesi, iç politika kadar dış politakada
da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmelidir.
Asker kökenli bir siyasetçi olmakla birlikte SBY’nin kurucusu olduğu
Demokrat Parti’nin, reform döneminin devamı olan bir siyasi hareket oluşu
dikkat çekmektedir. Bu gelişme iç siyasette karşılık bulduğu gibi uluslararası
ilişkilerde özellikle, bölgesel güçlerden başlayarak küresel bağlama kadar
genişleyen bir ilişkiler ağının ortaya çıktığı bir süreç olarak hatırlanmaktadır.
Bunda, hiç kuşku yok ki Endonezya’nın, tıpkı Doğu ve Güneydoğu Asya’daki
komşuları gibi ekonomik modernleşmeyi yakalama ve açık toplum olma
arzusu başat bir etkendir. Öyle ki, Endonezya’nın kendi kulvarında küresel bir
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marka olarak gündemde uygun bir yer işgal etmesi adına SBY, bölgesel ve
küresel gelişmelere yakınlaşma çabaları sergiliyordu. Ülkenin, geleneksel
olarak ‘bağlantısızlar’ kulübünde yer almasına karşılık, dönemin oluşturduğu
şartlar kadar, ABD’de eğitim almış eski bir subay olan SBY’nin, en azından
uluslararası ilişkilerde ülkesinin liberal denilebilecek bir politika takip
etmesinde rol oynadığı ileri sürülebilir. Bu dönem, aynı zamanda
Endonezya’nın yeni bir güç merkezi kabul edilen, gelişmekte olan ülkeler
içerisinde yer alması, SBY iktidarının uluslararası ilişkilerde giderek aktif rol
almasında başat bir rol oynuyordu (Weatherbee 2017: 164).
Çin’le ilişkilerde, seleflerinin politikalarını devam ettiren SBY’nin,
devlet başkanlığı koltuğuna oturduğu 2004 yılı sonunda Endonezya’nın, Çin’e
ihracatı 12,6 milyar Dolar’a; bir yıl sonra, yani 2005’de iki ülke ticaret
hacminin 16,8 milyar Dolar’a çıkması bunun somut bir ifadesidir (Sukma
2009b: 596).İki ülke ilişkilerinin bu dönemde önemli bir mesafe kat etmesinin
en önemli göstergesi, 25 Nisan 2005 tarihinde stratejik ortaklık anlaşmasının
imzalanması olmuştur. 14 Aynı yılın Temmuz ayında SBY’nin Çin ziyareti,
ilişkilerin ticaretin yanı sıra, yatırım ve savunma alanlarını da kapsayacak
şekilde genişletilmesine olanak tanımıştır (Sukma 2009b: 596-7; Tan 2007:
166).
Joko Widodo Dönemi
Joko Widodo’nun (Jokowi) devlet başkanlığı döneminde, dış ilişkilerde
bir önceki dönemle kayda değer farklılıklar sergilediği gözlenmektedir.
Jokowi’nin 2015 ve 2016 yıllarında üst üste Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurul’u oturumlarına katılmaması ve benzer şekilde APEC toplantılarına
iştirak etmemesi, Jokowi’nin ‘utangaç politikacı’ kimliğiyle ve/ya kendisini
İngilizce olarak ifade edememekten kaynaklanan çekingen tutumuyla
açıklanmaya çalışılsa da bu yaklaşımın dış politikada belirleyiciliği göz ardı
edilemez.
Ancak, aynı Jokowi’nin Çin’le ilişkilerde giderek daha da yakınlaşma
eğilimi sergilemesi, belirgin bir politika değişikliği olarak değerlendirilebilir.
Yukarıda dikkat çekildiği üzere, 2015 ve 2016 yıllarında APEC zirvelerine
katılmayan Jokowi’nin, 2014 yılında Xi Jinping’in ev sahipliğinde Çin’de
düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Asia-Pacific Economic

14

Stratejik işbirliği kavramı, iki aktör ülke-kurum arasında ortak jeo-stratejik ve sosyoekonomik çıkarlar çerçevesinde sürdürülmesi arzu edilen ilişkiler anlamına gelmektedir
(Priyandita 2019: 3, 4).
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Cooperation-APEC toplantısına katılması ve Çin Devlet Başkanı ile yüz yüze
görüşmesi dış politikada belirgin bir seçim olduğunu ortaya koymaktadır
(Weatherbee 2017: 164). Bu noktada, Jokowi’nin özellikle ilk dönem
başkanlığında öne çıkan husus, Çin’le ticari ilişkilerde giderek yakınlaşma
eğilimi sergilenmesi ve bunun somut bir şekilde ortaya konulmasıdır. Öyle ki,
2014-2016 yılları arasında Çin devlet başkanı Xi Jinping ile beş kez baş başa
görüşmüştür (Weatherbee 2017: 166).
Bu dönemde Endonezya-Çin ilişkilerinde yakınlaşmanın yanı sıra,
yeni bir çatışma ortamının gündeme gelmekte olduğunu da ileri sürmek
mümkündür. Çin yönetiminin Güney Çin Denizi’nin yüzde 90’lık bölümünde
egemenlik iddiası, bu geniş suyolunun güneyinde Endonezya sınırlarını
oluşturan Riau Takımadalar grubuna bağlı Natuna Adaları’na kadar uzanması
ve Çin’in balıkçılık filosu ve buna eşlik eden donanmasının varlığı, 2016 yılı
Mart ayında iki ülkenin karşı karşıya gelmesine neden olmuştur (Weatherbee
2017: 165, 168; Suryadinata 2016). 15 Güney Çin Denizi ile ilgili sorunun
devam ettiğine dair kanıt, benzer bir vakanın 2020 yılı başlarında tekrar etmiş
olmasıdır. Bunun üzerine devlet başkanı Joko Widodo, bir kez daha Natuna
Adaları’nın en kuzeyinde Güney Çin Denizi’ne komşu bölgeye gitmek
suretiyle, Endonezya’nın egemenlik hakkına bir kez daha dikkat çekmiştir.16
Bu gelişme ile bağlantılı olarak, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno
Marsudi’nin, 2020 yılının ülke için ulusal egemenliğin dış politika önceliği
olduğu yönünde bir açıklama yapması oldukça önemlidir. 17 Bu süreç, hiç
kuşku yok ki, Spratly ve Paracel Adaları çerçevesinde Filipinler ve Vietnam
için olduğu gibi, Natuna Krizi’nin de Endonezya için Çin ile sıcak karşılaşma
ihtimalinin yüksek olduğu bir bölge olduğu anlamı taşımaktadır.
Devlet başkanı Joko Widodo’nun, 2019 Nisan başkanlık ve parlamento
seçimleri öncesinde gündeme getirdiği, ‘Küresel Denizcilik Aksı’ (Global
Maritime Axis) projesinin, ülkenin önümüzdeki dönem ekonomik
kalkınmasının bel kemiğini oluşturacağı öngörüsünden hareket edildiğinde
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2016 yılındaki gelişme sonrasında, dönemin Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Susi Pudjiastuti
yaptığı açıklamada, Çin’in Natuna Adaları bölgesinde kıtasahanlığı ihlalinin ilk olmadığına
dikkat çekmiştir. Öyle ki, 2013 yılında Yudhoyono başkanlığı dönemin de de benzer bir
hadisenin yaşandığını, ancak o dönem itibarıyla konunun pek fazla gündeme gelmediğine
işaret etmektedir (Suryadinata 2016: 3).
16 “Indonesian President Joko Widodo visits Natuna Islands as stand-off with China continues”,
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-president-joko-widodo-visits-natunaislands-as-stand-off-with-china.
17 “Sovereignty remains a top foreign policy priority in 2020: Minister”
https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/08/sovereignty-remains-a-top-foreignpolicy-priority-in-2020-foreign-minister.html
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(Weatherbee 2017: 165), Natuna Adaları krizinin, bu önemli
suyolundakiegemenlik
hakları
konusunda
Çin
ve
Endonezya
arasındakianlaşmazlığın devam etmesine sebep olacağı düşünülebilir.18
Yukarıda dikkat çekildiği üzere, Çin’in Güney Çin Denizi üzerinde
teritoryal hak iddiasının bölgenin güney sınırına doğru genişlemesi ile soruna
diğer ASEAN üyesi ülkelerin yanı sıra, Endonezya’nın dâhil olması, açıkçası
yeni bir gelişme olarak ele alınmayı hak etmektedir. Bununla birlikte, bugüne
kadar söz konusu teritoryal haklar meselesinin ASEAN bünyesinde ortak bir
kararla, birliğin politikası haline getirilememiş olması, Endonezya için de yeni
bir sorunla yüzleşmek anlamı taşımaktadır.
Öte yandan, bağımsızlıktan bu yana büyük güçler arasında tarafsızlık
politikası devam ettirdiği gözlenen Endonezya’nın, yakın döneme kadar ÇinABD arasında yaşanmakta olan gerginlikte, geleneksel dış politikasının bir
devamı olarak tarafsızlık politikasını devam ettirmesine rağmen, Natuna
Adaları krizindeki gelişmelere bağlı olarak yeni bir politika izleyip
izlemeyeceği, bir başka deyişle ABD ile yakınlaşma yönünde adım atıp
atmayacağını zaman gösterecektir.
Endonezya’nın bir takımadalar ülkesi olmasına rağmen, deniz güvenliği
konusunda askerî ve sivil donanımının diğer bölge ülkeleriyle
karşılaştırılamayacak ölçüde zayıf olması, Natuna veya benzeri krizler
karşısında ülke savunması ve ulusal güvenliği konusunda bağımsız hareket
etmesinin önünde en büyük engeli oluşturduğu ortadadır.
Çin’in bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerinin son dönemde sürekli gelişme
gösterdiği gerçeği de Çin-Endonezya yakınlaşmasında karşılık bulmaktadır.
Buna göre, 2015 yılı verilerine göre, iki ülke dış ticareti toplam 44,4 milyar
Doları bulurken, Endonezya toplam dış ticaretinin yüzde 15’i ile Çin ilk sırada
yer almaktadır (Weatherbee 2017: 166). 19 Jokowi hükümetlerinin, Çin ile
ilişkileri sadece ticari ortaklık noktasında sürdürmekle kalmadığı, bunun
ötesinde ülkenin ekonomik modernleşmesinde, borç ve yatırım süreçlerinde
de Çin’le yakınlaşma eğilimi sergilediği gözlemlenmektedir. Bu noktada, yine
Jokowi’nin ilk başkanlığı sürecinde Çin, Endonezya’ya doğrudan yatırımda
18Söz

konusu projenin, zamanlama itibarıyla Çin’in Deniz İpek Yolu Projesi’nin açıklanmasına
denk gelmesi, iki ülkenin rekabetinden ziyade işbirliği yaklaşımını akla getirmektedir.
Endonezya yönetimi, bu proje çerçevesinde uluslararası altı deniz limanının kapasitesini
artırma, 24 adet yeni konteynır limanı inşaası ile sayısı bini aşkın ticari olmayan limanı
geliştirmeyi hedeflemektedir. Projenin altı ila yedi milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç
duyması, uluslararası ortaklık arayışlarının nedenini oluşturmaktadır. Bkz.: Weatherbee,
2017, 167.
19 Aynı dönemde, Endonezya-ABD dış ticareti 23,8 milyar dolarda kalmıştır. Bkz.: A.g.m.

171

“Singapur ve Japonya’nın ardından dokuzuncu sıradan üçüncü sıraya
yükselmiştir”. Bununla birlikte, 2005-2014 yılları arasında, Çin’in yatırım
vaatlerinin sadece yüzde 7’sinin gerçekleşmiş olması, Endonezya tarafında
Çin yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda akıllarda soru işareti
bırakmaktadır (Weatherbee 2017: 166). Çin’in küresel bir ekonomik güç
haline gelmesi ve aynı zamanda bölge ile tarihsel ilişkilerinin olması
nedeniyle, Endonezya yönetiminin yukarıda dile getirilen yakınlaşma
politikasının anlaşılabilir bir yönü olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte,
ülkede çeşitli çevrelerin Çin’le yakınlaşmaya olumlu yaklaşmaması, çeşitli
yapısal sorunların varlığı gibi faktörler bu sürecin ne derece sürdürülebilir
olduğu konusunda kaygılara neden olmaktadır.
Bugünkü şartlarda, Endonezya’da mevcut Jokowi hükümetinin, ülkenin
çokça ihtiyaç duyduğu alt yapı süreçlerinde gereksinim duyduğu fon ve knowhow kaynaklarıyla birlikte dış yatırım süreçlerini gerçekleştirmesinde Çin,
diğer ülkeler önünde güçlü bir aday olarak durmaktadır. Bununla birlikte, tıpkı
20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca görüldüğü üzere, tek güce bağımlı olmayı
tercih etmeyen Endonezya siyasi elitinin, bugünün koşullarında Çin’e karşı
bir alternatif olarak hangi ülke ile işbirliği yapabileceği konusu önemli bir
hususu teşkil etmektedir. Son dönemde ABD’nin içe kapanmacı politikaları,
Müslüman toplumlara yönelik olumsuz algısı kadar; Endonezya toplumunda,
Filistin gibi bazı küresel politikaları nedeniyle ABD yönetimine karşı oluşan
olumsuz tutum da bugünkü şartlarda bu ülkeyi bir alternatif olarak stratejik
kalkınma ilişkilerinde bir aktör olmaktan çıkarmaktadır.
SONUÇ
Yukarıda dikkat çekilen gelişmeler, hiç kuşku yok ki jeo-politik,
demografik ve ekonomik perspektiflerin iki ülkeyi tarih boyunca birbirine
bağlayan unsurlar olduğunu göstermektedir. Çin, bir yandan Doğu ve Güney
Çin Denizi üzerinden Malaka ve Sunda Boğazları ile okyanuslara açılırken,
bölgede demografik olarak kendisine en yakın ülke konumunda bulunması,
önemli bir hammadde ve tüketici piyasa özellikleri taşıması gibi özellikleriyle
Endonezya’yla ilişkileri geliştirmede rasyonel bir siyaset anlayışı
geliştirmiştir.
Çin ve Endonezya, 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan derin
kırılmaların ve dönüşümlerin ardından, birbirinden farklılık arz eden çeşitli
süreçlerle birlikte, bugün ikili ilişkilere konu olmaktadırlar. Çin’in küresel
ekonominin ikinci gücü olması ve orta vadede bu gücünü geliştirmeye yönelik
eğilimleri ile Endonezya’nın ASEAN içerisinde bir numaralı ekonomi
olmasına rağmen, örneğin Asya Kaplanları ve bunlara eklemlenen diğer
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ülkelerin ekonomik modernleşmesinin ardında kalması, birbirine duydukları
ihtiyaçlar noktasında iki ülkeyi birbirine yakınlaştıracak özellikleri gündeme
taşımaktadır.
Hammadde, ucuz işgücü, kalkınma hedefleri ve sürdürülebilirlik,
bölgesel güç olma eğilimleri gibi faktörler Çin-Endonezya ilişkilerinin
geliştirilmesinde potansiyel unsurlar olarak değerlendirilmelidir. Bununla
birlikte, 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan dramların toplumsal ve siyasal
hafızalardan silinmediği ve potansiyel bir engel olarak halen varlığını
sürdürdüğü ortadadır (Shambaugh 2016: 140). Özellikle 2000’lerin başından
itibaren Çin’in ekonomik modernleşmesinde görülen ivmenin, özellikle
Güney Çin Denizi’nde teritoryal hak iddiasında bulunmaya sevk edecek
düzeye gelmesi, bölge ülkeleri kadar Endonezya’da da zaten var olan tehdit
algısının bir anlamda yenilenmesi anlamı taşımaktadır. Çin, bu devasa
coğrafya üzerinde hareket kabiliyetini genişletmek suretiyle ulusal sınırlarının
güvenliğini sağlamayı hedeflerken, bölgedeki diğer ülkeler gibi Endonezya
için de hem uluslararası deniz güvenliği hem de kıta sahanlıkları konusunda
bir sorun ve anlaşmazlık konusu olmaktadır (Nugraha 2015: 22).
Bununla birlikte, 21. yüzyılın, her iki ülke için ekonomik kalkınma
imkânlarının oldukça önünün açıldığı bir döneme işaret ettiği de göz ardı
edilemez. Bu çerçevede, birbirine komşu bölgede iki büyük ekonomi olmanın
verdiği avantaj, ekonomik kalkınma süreçlerinde birbirlerine olan ihtiyaç
yakınlaşmanın maddi nedenlerini oluşturmaktadır. Öyle ki, Suharto
döneminin, özellikle ordunun, yukarıda belirtilen çekincelerle uzun süre
dondurulmuş veya düşük yoğunluklu devam eden ilişkileri, yerini 2005
yılında, Susilo Bambang Yudhoyono’nın başkanlığı döneminde, stratejik
ortaklık anlaşmasına bırakmış olması, iki ülke ilişkilerinin olumlu
seyredebileceğinin göstergelerindendir (Laksamana 2011: 158).
Hiç kuşku yok ki bölgesel ve dünya güçlerinin küresel anlamda yeniden
yapılanma süreçlerinde üstlenmek istedikleri roller çerçevesinde, stratejik
işbirliği anlaşmaları önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Endonezya’nın,
ABD ve Avustralya’dan önce, Çin’le böyle bir anlaşmayı hayata geçirmiş
olması, dikotomik bir şekilde, iki ülke arasında 1950 ve 1960’lı yıllardaki
yakınlaşmasının farklı bir dolayımda ortaya çıktığına işaret etmektedir (Keller
2011: 30). Bu gelişme, özellikle Endonezya bağlamında ordunun sivil siyaset
ve uluslararası ilişkiler üzerindeki egemenliğinin de etkisini yitirmekte
olduğunun bir ifadesi olarak kabul edilebilirken, bölgesel ve küresel
gelişmelerin ikili ilişkilerde belirleyici rol oynayabileceğini göstermektedir.
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KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA PEKİN: DÜŞÜNCE
KURULUŞU AÇILIMI ve YAŞANAN PROBLEMLER
Abdurrahim SAĞIR
GİRİŞ
İlk örneklerinin 20. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika’da ortaya çıkığı
kabul edilen düşünce kuruluşları (think tank), özellikle İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde artan sayıları ve etki alanlarıyla birlikte küresel siyasetin
önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Küreselleşme süreciyle beraber,
uluslararası siyasete dâhil olan aktörler ve karşılaşılan konular bazında
yaşanan artışla çeşitlilik, dış politika yapım sürecinde karar alıcıların politika
alternatifleri, çözüm önerileri ve uzmanlık bilgisine olan ihtiyacını arttırdı.
Bu durum, kökenleri itibarıyla ”akademik dünya ile hükümet arasındaki
boşluğu doldurmak” üzere kurulmuş olan düşünce kuruluşlarının siyasi
alandaki varlıklarının ve etkinliklerinin artmasıyla neticelenmiştir (Haass
2002: 5-8). Her ne kadar demokratik siyasi kültürün bir ürünü olarak ortaya
çıkmış ve öncelikli olarak Batı coğrafyasında yayılım göstermiş olsalar da
düşünce kuruluşlarının farklı siyasi kültür ve politik uygulamaların
görüldüğü coğrafyalara yayılmaları uzun sürmemiştir. Dünya üzerinde
faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarına dair veriler, Asya, Güney ve Orta
Amerika, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde faaliyet gösteren düşünce
kuruluşlarının, küresel dağılımda önemli bir paya sahip olduklarını
göstermektedir (Global Think tank Index 2018).
Asya Kıtası’ndaki gelişimlerine bakıldığında, özellikle son 30 yılda bu
coğrafyada faaliyet gösteren düşünce kuruluşu sayısında ciddi bir artış
yaşandığı gözlemlenmektedir (Zimmerman 2016). Son yıllarda, özellikle Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hindistan’ın başını çektiği bölge ülkelerinde
faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sayıları, çeşitleri ve politika yapım
süreçlerindeki etkinlikleri önemli ölçüde artmıştır. Pensilvanya
Üniversitesi’nin yıllık olarak yayınlamakta olduğu ‘Global Go To Think
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Tanks Index’ raporu verilerine göre; günümüzde küresel ölçekte faaliyet
gösteren 8.162 düşünce kuruluşunun 1.829’u, Asya kıtasında bulunmaktadır.
1.829 Asyalı düşünce kuruluşunun 502’sini ise küresel siyasetteki etkinliği
günden güne artmakta olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren
kurumlar oluşturmaktadır.
Xi Jinping liderliğinde artık kendisini ‘sorumlu büyük güç’ olarak
tanımlayan Çin’in küresel yönetişime yönelik artan ilgisi, küresel
problemlere kendine özgü çözüm yollarını sunabilmesini gerektirmektedir.
Bu durum, Pekin’in dış politika yapım sürecinde kullanabileceği sistematik
bilgi ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Bu doğrultuda, ‘sorumlu büyük güç’
çerçevesi altında şekillenen dış politika yapım sürecinin niteliğini ve
verimliliğini artırmak ve uluslararası kamuoyunda pozitif bir Çin imajı
oluşturma hedefleri doğrultusunda, Pekin’in yüzünü düşünce kuruluşlarına
çevirdiği görülmektedir.
Bu bölümde, söz konusu gelişmeler doğrultusunda hayata geçirilen,
‘Çin Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşlarının Kurulması’ stratejisi,
Çin Komünist Parti’sinin düşünce kuruluşlarından beklentileri ve alanda
yaşanan problemler ele alınmaktadır. Öncelikle, düşünce kuruluşu
kavramının Çin siyasi konjonktürü çerçevesinde tanımlanması yapılacak,
ardından, Mao’dan günümüze ÇHC dış politikasının karar alma
mekanizmasında yaşanan değişimler ve bunlara paralel olarak düşünce
kuruluşlarının Çin siyasi hayatındaki değişen konumları incelenecektir.
Düşünce kuruluşlarının tarihsel gelişiminin aktarılmasından sonra,
günümüzde gerçekleştirilen düşünce kuruluşu açılımı ve akabinde yaşanan
‘düşünce kuruluşu hararetlenmesi’ ele alınacaktır. Çalışmada, Pekin’i söz
konusu açılıma yönelten sebeplerin neler olduğu, düşünce kuruluşlarının
Pekin’in beklentilerini karşılama noktasında hangi seviyede olduğu ve
düşünce kuruluşlarının faaliyetlerinde ne gibi problemler yaşandığı gibi
soruların cevapları aranmaktadır. Hâlihazırda ÇHC’de, yapay zekâdan iklim
değişikliğine, küreselleşmeden çevre kirliliğine çok geniş bir spektrumda
faaliyet göstermekte olan önemli düşünce kuruluşları olmakla birlikte, bu
çalışma yalnızca dış politika alanında faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarını
ele almaktadır.

I. Çin Halk Cumhuriyeti
Kuruluşlarının Gelişimi

Siyasi

Sahnesinde

Düşünce

Düşünce kuruluşları, ilk olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da
liberal demokrasinin araçları olarak ortaya çıkmış olsa da önceki satırlarda
da ifade edildiği gibi küresel ölçekte yayılmaları uzun sürmemiştir. Yayılma
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süreciyle beraber, bu coğrafyalardaki farklı siyasi, sosyolojik ve kültüler
şartlar, düşünce kuruluşlarının gelişim dinamikleri ve faaliyet alanları
üzerinde çeşitli etkiler oluşturmuştur. Alan uzmanlarından Diane Stone bu
durumu, “Bir ülkenin anayasal yapılanmasının şekli, savaş ve istikrar
dönemlerinin tarihsel koşulları, politik kültür, hukuki teamüller ile birlikte
iktidardaki rejimin karakteri o ülkedeki düşünce kuruluşlarının gelişiminin
şeklini (yapısal) ve kapsamını belirlemektedir.” şeklinde ifade etmektedir
(Stone 2013: 63). Bu bağlamda, herhangi bir coğrafyada faaliyet gösteren
düşünce kuruluşları değerlendirilirken, yapılan incelemelerin söz konusu
kuruluşların şekillenmesinde etkili olan yerel dinamikler çerçevesinde
gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, Çinli düşünce
kuruluşlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesine geçmeden önce bu
kuruluşların; Çin siyasi hayatındaki yapılanma şekilleri, merkezi yönetim ile
aralarındaki yakın ilişki ve son olarak Çince literatürde nasıl tanımlandıkları
gibi hususlar ele almak doğru olacaktır.

I.a) Çinli Düşünce
Tanımlanması

Kuruluşlarının

Yapılanma

Şekilleri

ve

ÇHC siyasi hayatında ortaya çıkmaları 1950’lerin sonlarına doğru
gerçekleşen düşünce kuruluşlarının gelişimleri, içine doğdukları siyasi kültür
çerçevesinde şekillenmiştir. ÇHC devletinin örgütlenmesi sürecine
bakıldığında, bir halk devrimi neticesinde kurulan bu yeni devletin
örgütlenmesinde Sovyetler Birliği örneğinin etkili olduğu görülmektedir.
Ekonomik planlamadan, anayasal yapılanmaya kadar pek çok alanda
Sovyetler Birliği örneğinin takip edildiği bu dönemde, düşünce kuruluşları
alanında da Sovyet modellemelerinin derin izleri bulunmaktadır (Zhang Jian
2008: 38). Parti-devlet hiyerarşisi içinde hayat bulmuş olan Çin’in birinci
kuşak düşünce kuruluşlarının, hükümetin veya partinin belirli
departmanlarına bağlı, bu departmanların kurumsal uzantıları formunda
faaliyet göstermeye başladıkları görülmektedir. Günümüzde de Çinli
düşünce kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu, devletin idari yapısına, ÇKP
Merkezi Komitesi’ne veya Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı olarak
faaliyetlerine devam etmektedirler.1 Bu sebeple, düşünce kuruluşları alanı,

1

Örneğin dış politikada en etkin düşünce kuruluşlarından; China Institutes of International
Studies (CIIS) Dışişleri Bakanlığına, China Institute for Contemporary International
Relations (CICIR) Savunma Bakanlığına, Shanghai Institutes of International Studies (SIIS)
Şangay yerel yönetimine, Chinese Academy of Social Sciences (CASS ) ise Devlet
konseyine bağlı olarak araştırma faaliyetlerini yürütmektedirler.
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günümüz Çin’inde Sovyet ekolü etkilerinin hala hissedilmekte olduğu
alanlardan biridir.
Söz konusu bağın, Çinli düşünce kuruluşlarının gelişim dinamikleri ve
araştırma faaliyetleri üzerinde, birtakım etkilerinin olduğu görülmektedir.
Güçlerini bağımsızlık iddialarına dayandıran Batılı muadillerinin aksine, tek
bir partinin siyasi hayatı domine ettiği bir ortamda faaliyet gösteren Çinli
düşünce kuruluşlarının etki güçleri, merkezi yönetime yakınlıklarıyla doğru
orantılıdır (Glaser 2013 ve C. Li 2001: 2). Pratikte yaşanan bu durumun
beklenileceği üzere, Çince literatürde düşünce kuruluşu üzerine yapılan
akademik tartışmaları ve geliştirilen kavramsal tanımlamaları da
şekillendirdiği gözlemlenmektedir.
Şangay Sosyal Bilimler Akademisi’ne bağlı Düşünce Kuruluşları
Araştırma Merkezi’nin geliştirmiş olduğu ve Çin akademisinde genel
manada kabul gören tanıma göre, düşünce kuruluşları: “kamu politikalarını
araştırma konusu edinen, hükümetin karar alma mekanizmasını etkileme
hedefi doğrultusunda, kamuoyu yararını gözetme ilkesi rehberliğinde ve
sosyal sorumluluk normları çerçevesinde faaliyet gösteren profesyonel
araştırma kuruluşlarıdır” (Think Tank Research Center of SASS, 2014). Yine
aynı çalışmada, ‘Çin karakteristiğinde sosyalizmin’ gelişiminin oluşturduğu
özel şartlarda yeşeren düşünce kuruluşlarının, hükümete bağlı veya
hükümetten bağımsız özel teşebbüsler halinde faaliyet gösterebilecekleri gibi
faaliyetlerini, kâr elde etmek doğrultusunda veyahut kâr amacı gütmeden
gerçekleştirebilecekleri ifade edilmektedir (Think Tank Research Center of
SASS, 2014). Pratiğe bakıldığında, pek çok düşünce kuruluşunun bağımsız
bir duruştan ziyade, tesir güçlerini arttırabilmek için hükümet kanallarına
yakın olma eğiliminde olduğu görülmektedir. Birçok düşünce kuruluşunun
misyonunu‘‘Parti ve hükümete hizmet etmek’’ olarak ifade etmesini, bu
eğilimin bir çıktısı olarak yorumlamak mümkündür. Bu bakımdan Çinli
düşünce kuruluşları ele alınırken, Çin’in önde gelen konu uzmanları olan
Xue Lan, Xufeng Zhu ve Wanqu Han’ın çalışmalarında altını çizdikleri
üzere, ‘‘tek parti tarafından domine edilmiş bir yönetim sisteminde tamamen
bağımsız bir kurum olamayacağı’’ hususu hatırda tutulmalıdır (Xue, Zhu ve
Han 2018: 54).

I.b) Çinli Düşünce Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi
Çinli düşünce kuruluşlarının tarihsel gelişimine bakıldığında, Çin siyasi
hayatı içinde pek çok çalkantılı süreçten geçtikleri, hatta faaliyetlerine ara
vermek durumunda kaldıkları dönemlerin olduğu görülmektedir. Bu sebeple,
konu üzerine çalışan uzmanların birçoğu, düşünce kuruluşu açılımı
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neticesinde Çinli düşünce kuruluşlarının birçok bakımdan ‘altın çağlarını’
yaşadıkları konusunda hemfikirdir. ÇHC’de, ilk örnekleri Mao döneminde
ortaya çıkan düşünce kuruluşları, politika yapım sürecinde ideolojik
kaygıların hâkim olması sebebiyle temel fonksiyonlarını yerine getirmekten
uzak kalmışlardır. Daha sonra yaşanan ‘düşünce reformu’, ‘aşırı sağcılıkla
mücadele’, ‘Kültür Devrimi’, ‘Tiananmen olayları’ gibi entelektüel sınıfın
çeşitli sıkıntılar yaşadığı süreçler, Çinli düşünce kuruluşlarının faaliyetlerini
de doğrudan etkilemiş ve dönemsel olarak çalışmalarını sonlandırmalarına
dahi sebep olmuştur (Zhu ve Xue 2007: 455; Li 2002). Ancak, zaman içinde
gerek Çin’in küresel siyasetteki değişen konumu gerek dış politika karar
alma mekanizmasında gerçekleştirilen yapısal reformlar neticesinde,
düşünce kuruluşlarının ÇHC siyasi sistemi içindeki fonksiyonları giderek
artmıştır. Bu aşamada, tarihsel süreçte siyasi konjonktürdeki değişimler ile
Çinli düşünce kuruluşlarının evrimi arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir.
Mao’nun liderliği dönemi (1949-76) dış politika bağlamında
incelendiğinde, tercihlerinin ideoloji ve güvenlik kaygıları etrafında
şekillendiği, son derece kapalı, devrimci (ideolojik) ve gücün liderde
merkezileştiği bir karar alma mekanizması karşımıza çıkmaktadır (Gong Li,
Meng Honghua ve Sun Dongfang 2009: 54). Quansheng’ın, ‘dikey
otoriterizm’ olarak adlandırdığı lider etrafında şekillenen bu yapılanmada
Çin’in dış politika tercihleri, Mao Tzedong tarafından, kendisinin
uluslararası
siyaset
üzerine
geliştirdiği
teoriler
çerçevesinde
şekillendirilmekteydi (Quansheng 1992: 161).2 Karar alma gücünün liderde
merkezileştiği bu yapılanmada, çevresel aktörlerin karar alma süreci
üzerindeki etkileri çok düşük seviyede kalmaktaydı. Çin’in çeşitli
nedenlerden ötürü uluslararası sistemden izole olduğu, dış politikanın
Mao’nun görüşleri doğrultusunda, güvenlik kaygıları ve ideolojik
yaklaşımlar ile şekillendirildiği bir ortamda, karar alma sürecinde uzmanlık
bilgisine ihtiyaç duyulmamaktaydı. Her ne kadar düşünce kuruluşlarının Çin
siyasi sahnesinde ortaya çıkışları bu döneme tekabül etse de bu süreçte
kurulan kuruluşların doğrudan devlet-parti organlarına bağlı olmaları
sebebiyle, yapılan araştırma faaliyetlerinin ideolojik baskılar neticesinde
objektif ve yenilikçi olmaktan uzak kaldıkları söylenebilir. Zhu, Xufeng ve
Lan Xue çalışmalarında, bu kurumlardaki araştırmacıların öncelikli
misyonlarının propaganda yolu ile parti ve hükümetin politikalarını
destekleyerek mevcut politikalara teorik meşruiyet kazandırmak olduğunu
ifade etmektedirler (Zhu ve Xue 2007: 454).

2

Mao’nun “İki Dünya Teorisi” ve “Üç Dünya Teorisi”.
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Deng Xiaoping dönemi (1978-1992) ise başlatılan ‘dışa açılım ve
reform’ süreci neticesinde, Çin’in dünyayla artan entegrasyonu ve karar
alma mekanizmasında gerçekleştirilen birtakım reformlar doğrultusunda,
karar alma sürecinde harici aktörlerin katkısının arttığı bir dönem olmuştur.
İdeolojik ideallerin yerini ekonomik kalkınma ve modernizasyon hedeflerine
bıraktığı bu dönemde, dış politika pragmatik hedeflere hizmet eden bir araç
olarak değerlendirilmiş, bu durum çevresel aktörlerin de karar alma sürecine
dâhil edilmesine yol açmıştır (Lampton 2001, 10-12). Çin’in dış
politikasında, ideolojiden pragmatizme doğru gerçekleşen dönüşüme paralel
olarak, karar alma mekanizmasının bu pragmatik hedeflere ulaşmayı
sağlayacak teknik bilgi ve donanımla desteklenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır
(Gong Li, Meng Honghua ve Sun Dongfang 2009: 54). Bu durum ise
merkezî lider kadro haricindeki bazı çevresel aktörlerin de karar alma
sürecine dâhil edilmesine yol açmıştır. Deng dönemi, dış politika yapım
sürecinde gücün merkeziliği korunurken, dış politikada görev alan kurumlar
arasındaki görev dağılımlarının belirginleşmeye başladığı ve karar alma
mekanizmasında uzmanlık bilgisinden yararlanılmaya başlanan bir dönem
olmuştur (Gong Li, Meng Honghua ve Sun Dongfang 2009: 54). Bu dönem,
politika yapım sürecinin bilimsel araştırmaların katkılarına açılması ve
entelektüel faaliyetler üzerindeki siyasi baskının azalması gibi sebepler
neticesinde, Çin’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşları için adeta bir
‘rehabilitasyon süreci’ olmuştur (Chen Guangmeng 2009: 68).
Jiang Zemin ve Hu Jintao gibi teknokrat olarak nitelenebilecek isimlerin
Parti Genel Sekreterliğine gelmesiyle birlikte, ÇHC siyasi hayatında
“bilimsel yönetim” fikrinin öne çıkmaya başladığı görülür. Bu doğrultuda
politika üretiminde verimliliği artırabilmek için; ekonomi, finans, kalkınma,
güvenlik politikalarıyla dış politika gibi pek çok alanda karar alma
mekanizması, uzmanlık bilgisine daha duyarlı ve açık hale gelmiştir. Deng
döneminde görülmeye başlanan dış politika yapım sürecinin; sistemleşme
(zhiduhua), bilimselleşme (kexuehua) ve karar alma gücünün dağılımı
(mingzhuhua) aşamaları, Deng sonrası dönemde de devam etmiştir (Gong Li,
Meng Honghua ve Sun Dongfang 2009: 54). Özellikle, Hu Jintao döneminde
(2002-2012) yönetimsel alanda gerçekleştirilen reformlar doğrultusunda,
‘bilimsel yönetim’ ve ‘kolektif liderlik’ gibi kavramlar kurumsallaştırılarak,
bilime ve mütabakata dayalı bir yönetim anlayışının oturtulmaya çalışıldığı
gözlemlenmektedir.
Bu süreçte, dış politikada yaşanan gelişmeler ve Pekin’in genişleyen
diplomatik ilişkiler ağı, dış politika yapım ve uygulama süreçlerinin
sistemleştirilmesi ve kurumsallaştırılması süreçlerini hızlandırmıştır. 2001
yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne dâhil olunması ve ardından 2003 yılında
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yürürlüğe konulan “dışarı çıkma” stratejileri, Çin’in dünya ile
entegrasyonunu artırmış, Çin ekonomisi, giderek küresel ekonomiye entegre
bir hale gelmiştir. Diğer taraftan, Çin ekonomisinin küresel ölçekte artan
faaliyetleri, Pekin’in dünya üzerindeki diplomatik varlığının da artmasına
yol açmıştır. 2004 yılına gelindiğinde, 163 ülke ile diplomatik ilişki
kurulmuş, 50 uluslararası kuruluşa üyelik sağlanmış ve Çin Dışişleri
Bakanlığı, 235 yurt dışı teşkilatında yaklaşık 5.600 diplomat istihdam eden
bir kurum haline gelmiştir (Zhang Qingmin 2006: 48).
Bilimsel yönetim anlayışı doğrultusunda bilimsel araştırmalara verilen
değerin artmış olması, düşünce kuruluşları açısından da verimli bir dönemi
beraberinde getirmiştir. ÇHC tarihindeki ilk sivil düşünce kuruluşları bu
dönemde ortaya çıkmış ve üniversitelere bağlı düşünce kuruluşlarının
sayılarında ciddi bir artış yaşanmıştır (Zhu ve Xue 2007: 455). Düşünce
kuruluşlarının bu dönemdeki faaliyetlerine bakıldığında, Çin’in ekonomik
yükselişi sonucunda özellikle Batı’da oluşan ‘yükselen Çin tehdidi’ tezlerine
karşılık, Çin’in dış politikasında uygulamaya koyduğu antitezlerin
geliştirilmesi hususunda önemli işlevler üstlendikleri görülmektedir. Örneğin,
Çin Komünist Partisi Merkez Parti Okulu teorisyenlerinden Zheng Bijian
tarafından geliştirilen ‘barışçıl yükseliş’, Hu Jintao’nun dış politika
stratejisinin temelini oluşturmuş ve dış politika söylemlerinin temel
kavramlarından biri haline gelmiştir. 3
Xi Jinping’in genel sekreterliğe yükseldiği, 18. Parti Kongresi
sonrasındaki dönemde ise Çin dış politika stratejisinin, ‘Büyük Güç
Diplomasisi (BGD)’ adı altında bir dönüşüm süreci geçirdiğine şahit
olmaktayız. ‘Sorumlu büyük güç’ adı altında küresel siyasetteki yerini
yeniden şekillendirmekte olan Pekin’in yeni konumu, yaşanan küresel ve
bölgesel krizlere,‘Çin çözümü’ (zhongguo fangan) sunabilmesini
gerektirmektedir. Çin’in bu yeni konumunun küresel ölçekte kabul görmesi
ise Pekin’in dünya kamuoyuna sunacağı Çin çözümlerinin başarısıyla
yakından ilişkilidir. Bu doğrultuda Pekin’in değişen dış politikasının
etkinliği, uluslararası siyasetin yanı sıra, küresel ve bölgesel krizlere yönelik
olarak üreteceği stratejilerin başarısına bağlıdır. Bu durum ise parti
yönetiminin dış politika yapım sürecinde, dış dünyanın sistematik bilgisine
olan ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Oluşan bu ihtiyaç, Xi yönetimini
reform düzeyinde bir stratejiye yöneltmiştir: ‘Çin Karakteristiğinde Yeni
Düşünce Kuruluşları (ÇKYDK).

3

Barışçıl Yükseliş olarak geliştiren teori, yükseliş (rise, jueqi) kavramının oluşturabileceği
tehdit algısı neticesinde kalkınma (development, fazhan) kavramı ile değiştirilmiştir.
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II. Günümüzdeki Düşünce Kuruluşu Açılımı
Xi Jinping’in Parti Genel Sekreterliği görevine geldiği 18. Parti
Kongresi, Çin’in yeni başkanını belirlemesinin yanı sıra, dış politika
stratejisi üzerinde bıraktığı izler bağlamında, ÇHC diplomasi tarihinin
dönüm noktalarından biri olmuştur. Kongreyi takip eden süreçte, gerek
diplomatik gerek askerî alanda yaşanan pek çok gelişme, Çin dış politika
stratejisinin kabuk değiştirmekte olduğunu göstermiştir. Xi liderliğindeki bu
‘yeni dönemde’ Pekin, diplomatik faaliyetlerini 18. Parti Kongresi
sonrasında tanıtılan Büyük Güç Diplomasisi stratejisi altında şekillendirmeye
başlamıştır. Deng Xiaoping ile özdeşleşmiş olan, “düşük bir profil izleme”
stratejisinin, yavaş ancak kararlı bir şekilde terk edilmesi neticesinde, küresel
siyasette daha aktif ve kararlı bir diplomatik duruş sergileyen Pekin’in, ‘yeni
dönemde’ küresel yönetişimdeki payını arttırmak istediği görülmektedir.
Pekin, Xi Jinping’in ifadeleriyle; “Çin bilgeliğini ve gücünü küresel
yönetişime katmaya” kararlı gözükmektedir (Parti Kongresi 2017). Bu
doğrultuda, Xi liderliği altında, ‘sorumlu bir büyük güç’ olarak Çin’in, ÇHC
diplomasi geleneğinin dışına çıkarak yaşanan krizlerde arabulucu rolüne
soyunmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda, İsrail-Filistin sorunu,
Suriye ve Yemen krizlerinde sergilemiş olduğu diplomatik girişimler,
Pekin’in bu çabasına örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu arabuluculuk
girişimleri, yaşanan krizler üzerinde henüz efektif sonuçlar üretememiş
olmakla birlikte, bu girişimler Pekin’in değişmekte olan dış politika
önceliklerine işaret etmeleri bakımından önemlidir. Bu bağlamda, Çin’in dış
politika stratejisinde yaşanan bu dönüşüm, küresel siyasetin değişmekte olan
çehresi, küresel siyasete dâhil olan aktörler bazında yaşanan çeşitlilik ve
karar alıcıların muhatap olduğu konuların geleneksel çerçevenin dışında,
çoğu zaman uzmanlık gerektiren alanlara doğru kayması gibi sebepler ile
birleşince, Pekin’in dış dünyanın sistematik bilgisine olan ihtiyacı artmıştır.
Dış politika yapım sürecinin yenilikçi düşünceler ve politika
alternatifleri ile desteklenmesi ihtiyacı, parti yönetimini ‘Çin
Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşları (ÇKYDK)’ adı altında
gerçekleşecek bir “düşünce kuruluşu açılımına” yöneltmiştir (中国网 2014).
Bir başka ifadeyle, dış politikada yaşanan dönüşümün entelektüel alt
yapısının oluşturulması için düşünce kuruluşlarına bir çağrı yapılmıştır.
Guan Zhaoyu ve Zhang Tingting’in de çalışmalarında işaret ettikleri üzere,
her ikisi de 18. Parti kongresi sonrası yürürlüğe sokulan ‘Büyük Güç
Diplomasisi’ ve ‘Çin Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşlarının
Kurulması’ stratejileri, birbirlerini besleyen stratejiler olarak yürürlüğe
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konulmuştur (Guan Zhaoyu ve Zhang Tingting 2018). Bu açılım süreci,
yalnızca ülkede faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sayılarının
artmasıyla sınırlı kalmamış; aynı zamanda düşünce kuruluşlarının politika
yapım sürecinde daha etkin ve görülür hale gelmesine de zemin hazırlamıştır.
(CASS 2016; Xue, Zhu ve Han 2018).

II.a) “Çin Karakteristiğinde Yeni
Kurulması” Stratejisinin Gelişim Süreci

Düşünce

Kuruluşlarının

Günümüzde gerçekleşen düşünce kuruluşu açılımının dönüm noktası
olarak, 2012 yılında gerçekleşen 18. Parti Kongresini göstermek mümkündür.
Kongre raporunda belirtilen, ‘bilimsel ve demokratik politika yapım sürecini’
ve ‘karar alma mekanizmasını geliştirmek’ hedefleri doğrultusunda düşünce
kuruluşlarına katkı sunmaları için yapılan çağrı, Çinli düşünce kuruluşları
için yeni bir döneme işaret etmekteydi (Parti kongresi 2012). Xi Jingpin,
düşünce kuruluşlarına yönelik vizyonunu ilk olarak 2013 Nisan’ında,
düşünce kuruluşlarını ülkenin yumuşak gücünün en önemli unsurları olarak
betimleyerek kamuoyuyla paylaşmış ve ‘‘Çin Karakteristiğinde Yeni
Düşünce Kuruluşları’’ kurulması hedefini göstermiştir (中国网 2014). Bu
açıklamayla birlikte, bir yandan yeni retorikte kullanılan ‘Çin
karakteristiğinde’ ve ‘yeni’ kavramlarının ne anlama geldiğine yönelik
tartışmalar başlarken bir yandan da düşünce kuruluşu alanında
hareketlenmeler başlamıştır (Zhu Xufeng 2015). 2014’ün Ekim ayındaki
Genel Reformun Derinleştirilmesi için Merkezi Liderlik Grubu’nun 6.
toplantısında, Çinli düşünce kuruluşlarının son yıllarda hızla geliştiğini;
ancak hâlâ uluslararası camiadaki itibarlarının ve tesir güçlerinin çok sınırlı
olduğunu belirten Xi, Çin Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşlarının
kurulmasını; “ülkenin yönetim sistemi ve kabiliyetinin (yeterliliğinin)
modernizasyonu ve Çin’in 'yumuşak gücünü' artırmak için çok önemli ve
ivedi bir misyon” olarak niteleyerek, söz konusu açılımın önemini bir kez
daha vurgulamıştır (Chinadaily 2014). Takip eden süreçte, “Çin
karakteristiği” olarak kavramsallaştırılan beklentinin ne olduğu ve kurulması
planlanan araştırma kuruluşlarının mahiyeti hakkında oluşan belirsizliklerin
giderilmesi adına, 2014 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından bir rapor
yayımlandı (Eğitim Bakanlığı 2014). Yayımlanan raporda, hükümetin Çinli
akademisyen ve uzmanların üzerinde çalışmalarını istediği sekiz ana alana
işaret edilmekteydi: Ekonomik kalkınma, politik kalkınma, kültürel
kalkınma, sosyal kalkınma, ekolojik medeniyetin inşası, parti yapılanması,
diplomasi-uluslararası ilişkiler ve Tek Devlet İki Sistem politikası (Eğitim
Bakanlığı 2014).
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Düşünce kuruluşu açılımı sürecinin en önemli dönüm noktasını ise
Ocak 2015’de yayınlanan, “Çin Karakteristiğinde Yeni Düşünce
Kuruluşların İnşasının Güçlendirilmesine Dair Görüşler” raporu
oluşturmaktadır (Görüş 2015). ÇKP Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi
Genel Ofisi tarafından ortak olarak yayınlanan bu rapor ile Çin
karakteristiğinde yeni düşünce kuruluşlarının kurulması hedefi, uzun vadeli
bir ulusal strateji haline dönüşmüştür. Bu rapor ile yeni düşünce
kuruluşlarının kurulmasına rehberlik edecek ilke ve unsurlar, kurulacak
düşünce kuruluşlarından beklenen faaliyetler, yeni düşünce kuruluşlarının
kurulması stratejisinin orta ve uzun vadedeki hedefleri gibi konulara açıklık
getirilmiştir. Raporda ayrıca, düşünce kuruluşları alanında yaşanan,
“düşünce kuruluşu faaliyetlerinin öneminin yeterince anlaşılamamış olması,
uluslararası tesir gücü ve popülaritesi olan yüksek kalite düşünce kuruluşu
eksikliği, araştırma kalitesinin yeterli seviyede olmaması, karar alma
sürecine katılımlarının kurumsal hale gelmemiş olması, düşünce kuruluşları
inşası alanında genel planlama eksikliği …” gibi bir takım problemlere
işaret edilmiş ve bu problemlerin giderilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir
(Görüş 2015). Bununla birlikte, 2020 yılına kadar uluslararası tanınırlığı ve
etki gücü olan marka düşünce kuruluşlarının geliştirilmesi hedefi de raporda
öne çıkan hususlardan biridir. Bu doğrultuda, ‘yeni dönemde’ düşünce
kuruluşlarının dış politika ve diplomasi alanlarında üstlenecekleri
fonksiyonların önemine yapılan vurgu dikkat çekmektedir: “Ulusal yumuşak
gücün en önemli taşıyıcıları/araçları olan düşünce kuruluşları, zamanla
uluslararası rekabetin önemli bir faktörü haline gelmiş ve dış politikada yeri
doldurulamaz bir işlev göstermektedirler… Uluslararası sahnede Çin’in
sesinin duyulması, uluslararası etkisinin ve söylem gücünün artırılması
düşünce kuruluşlarının kamu diplomasisi alanında üstleneceği önemli
işlevlere bağlıdır" (Görüş 2015).

II.b) Yaşanan ‘Düşünce Kuruluşu Hararetlenmesi’
“Çin Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşlarının Kurulması”
stratejisi doğrultusunda yaşanan gelişmeler, Çin’deki akademik çevreler ve
dış politika aktörleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı (Xue,
Zhu, Han 2018: 49). Parti’nin düşünce kuruluşlarına politik alanda daha
fazla yer açma kararı doğrultusunda, Qinhua Üniversitesi’nden Profesör Xue
Lan’ın deyimiyle ülke genelinde bir ‘düşünce kuruluşu hararetlenmesi’ baş
göstermiştir (Xue Lan 2014). Çin hükümetinin çeşitli teşviklerinin yanında,
düşünce kuruluşlarına aktarılan finansal kaynakların da arttırılmasıyla
birlikte, ülke genelinde hızla yeni düşünce kuruluşlarının filizlenmeye
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başladığı bir döneme girilmiştir (中国网 2014). Bir yandan yeni araştırma
merkezlerinin inşası faaliyetleri devam ederken, bir yandan da açılımın
boyutları üzerine yoğun bir akademik tartışma başlamıştır. Tartışmaların
içeriğine bakıldığında, Çinli uzmanların; Çin Karakteristiğinde düşünce
kuruluşlarının özelliği, ‘yeni düşünce kuruluşu’ kavramının içeriği ve
ÇKYDK’nın nasıl kurulacağı hususlarına dair cevaplar aradıkları
görülmektedir (Zhu Xufeng, 2015). Diğer taraftan, düşünce kuruluşu
alanında yaşanmakta olan hararetlenmenin düşünce kuruluşu kavramı
üzerine yapılan yayınların istatistiklerine de yansıdığı görülebilir. CNKI
(National Knowledge Infrastructure) verilerine bakıldığında, başlığında
‘zhiku’ (Düşünce kuruluşu) kelimesinin geçtiği yayın sayısında hızlı bir artış
gözlemlenmektedir. 2005 yılında, başlığında zhiku kelimesini içeren yayın
sayısı 225 iken, özellikle 2015 sonrası yaşanan patlamayla birlikte, 2019’da
bu sayının 24.002’ye yükseldiği görülmektedir. 4 Ancak bu hararetlenme
süreci içinde kurulmuş olan ‘Çin karakteristiğinde yeni düşünce
kuruluşlarının’ sayısına dair literatürde net bir rakam bulunmamaktadır
(Guan Zhaoyu ve Zhang Tingting 2018). Bu noktada, entelektüel alan olarak
nitelendirebileceğimiz bir alanda yaşanan bu gelişmeleri, tarihsel bağlamda
değerlendirdiğimizde siyasi tarihinin büyük bir bölümünde entelektüel
birikime dair şüpheler taşımış ve entelektüel sınıfa karşı mesafeli tutumunu
korumuş olan parti yönetimini, bu tarz bir açılıma hangi sebeplerin sevk
ettiği sorusu karşımıza çıkmaktadır.

4

Zhiku ve sixiangku kelimelerinden her ikisi de düşünce kuruluşu kavramını karşılamak için
kullanılmaktadır. Ancak, resmi belgelerdeki retoriğin zhiku üzerine kurulmuş olması,
zaman içerisinde sixiangku’nun kullanımını bir hayli azalttığı için taramada zhiku kelimesi
tercih edilmiştir.
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Tablo 1: Başlığında ‘zhiku’ kelimesi geçen yayın sayısı. 5

II.c) Pekin’in “Yeni Dönemdeki” Düşünce Kuruluşlarından
Beklentileri
Parti’nin düşünce kuruluşu politikası, ülke içinde olduğu gibi
uluslararası kamuoyunda da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Akademik
tartışmalar takip edildiğinde ilginin; Parti’nin düşünce kuruluşlarından neler
beklediği, siyasi sistem içinde ne gibi fonksiyonlar üstlenecekleri ve bu
açılımın Çin siyasi sisteminde bir dönüşüme mi işaret etmekte olduğu gibi
sorular üzerine yoğunlaşmakta olduğu görülmektedir. Yayınlanan resmi
raporlar ve yetkililerin yaptığı açıklamalar incelendiğinde bu açılımın bir
dönüşümden ziyade, değişen şartların oluşturduğu ihtiyaçları karşılamaya
yönelik bir politika olduğu görülmektedir. Yaşanan hararetlenmenin ülke ve
bölge çalışmaları alanında yoğunlaştığı göz önünde bulundurulursa, dış
politika alanının, ÇKYDK stratejisinin hedeflediği öncelikli alanlardan biri
olduğu sonucuna varılabilir. Guan Zhaoyu ve Zhang Tingting çalışmalarında,
Çin karakteristiğindeki yeni düşünce kuruluşlarını, Pekin’in ‘Büyük Güç
Diplomasisi’ stratejisini besleyen en önemli kaynaklar olarak
göstermektedirler (Guan Zhaoyu ve Zhang Tingting 2018). Bu bağlamda,
Çin akademisinin düşünce kuruluşu alanındaki önemli isimleri Xue Lan,
Xufeng Zhu ve Wanqu Han’ ın ortak çalışmalarında da ifade ettikleri gibi;
5

CNKI verileri esas alınmıştır.
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“Çin’de düşünce kuruluşu alanında yaşanan gelişmelerin Çin hükümetinin
ideolojik alandaki kontrolleri gevşettiği ve demokratik bir topluma doğru
geçişin yaşandığı” yönünde geleneksel perspektiften yapılan yorumların
gerçeklik payı düşüktür (Xue, Zhu, ve Han 2018: 70).
Düşünce kuruluşu üzerine yayımlanan raporlar ve yapılan resmî
açıklamalar incelendiğinde, açılımdan beklentilerin iki temel hedef üzerinde
şekillendiği görülmektedir: karar alma mekanizmasını güçlendirmek ve
Çin’in yumuşak gücünü arttırmak. Önceki satırlarda da değinildiği gibi Xi
liderliği altında Çin’in küresel yönetişime duyduğu ilgi artmaya başlamıştır.
Bu süreçte, küresel bir aktör olarak ortaya çıkmakta olan Çin, küresel güçler
arasındaki hassas dengede, diplomatik manevra kabiliyetini artıracak,
küresel ve bölgesel krizlerde, kendisine atfettiği ‘sorumlu büyük güç’
olmanın yükümlüklerini yerine getirmesini sağlayacak ve siber alandan
çevre kirliliğine, küreselleşen dünyanın yarattığı geleneksel olmayan krizlere,
Çin’in kendi çözüm yollarını sunabileceği bir dış politika stratejisi izlemek
durumundadır. Bu doğrultuda, lider kadronun düşünce kuruluşlarından
öncelikli beklentilerini verimli politika tercihleri geliştirebilmek için ihtiyaç
duyulan uzmanlık bilgisi, yenilikçi fikirler ve çözümler ile karar alma
mekanizmasının desteklenmesi oluşturmaktadır (Xue Lan 2014: 7).
Kamuoyuyla paylaşılan raporlarda bu beklentinin; ‘karar alma
mekanizmasının modernizasyonu’, ‘bilimsel karar alma mekanizması’ gibi
kavramlar çerçevesinde ifade edildiği görülmektedir (Görüş 2015).
Parti’nin düşünce kuruluşu açılımdan bir diğer beklentisini ise ‘‘Çin’in
sesinin dünyaya duyurulması’’ oluşturmaktadır. Açılım süreciyle birlikte,
‘Çin’in hikayesinin’ dünya kamuoyuna Çin’in istediği şekliyle aktarabilecek,
küresel politika tartışmalarını Çin’in lehine yönlendirebilecek prestijli
düşünce kuruluşlarının kurulması hedeflenmektedir. Özellikle, Batı’da
yükselmekte olan Çin tehdidi algısının kırılması ve uluslararası alanda ılımlı
bir Çin imajının çizilmesi hususlarında, yeni düşünce kuruluşlarının bir
‘yumuşak güç unsuru’ olarak tasarlandığı görülmektedir. Bu doğrultuda,
2015 Ocağında yayınlanan raporda, düşünce kuruluşlarının ‘diplomatik
ilişkilerde yeri doldurulamaz aktörler’ ve ‘Çin yumuşak gücünün en önemli
temsilcileri’ olarak betimlenmesi, Parti’nin bu beklentisine işaret etmektedir
(Görüş 2015). ‘‘Uluslararası prestije sahip ve tesir gücü olan üst düzey
profesyonel düşünce kuruluşlarının kurulması’’ hedefini gösteren Xi Jinping
de yaptığı konuşmalarda, düşünce kuruluşlarının uluslararası alandaki
etkinliklerinin önemini vurgulamaktadır (Chinadaily 2014). Bu bağlamda
son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere bakıldığında Çinli düşünce
kuruluşlarının; Çin’in değerlerini dünya kamuoyuna aktarma misyonu
çerçevesinde, uluslararası düşünce kuruluşları ve üniversitelerle geliştirilen
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işbirliği, İngilizce olarak yapılan yayın sayısının artması, uluslararası medya,
forum ve konferanslarda artan görünürlükleri ile ‘sivil diplomasinin’ (Track
II Diplomacy) önemli aktörleri haline geldiği görülmektedir (SASS 2017;
Sun Zhe 2004 ). Ancak, her ne kadar yoğun bir çaba içinde olunsa da
uluslararası tartışmalara yön verebilecek kapasite ve prestije sahip düşünce
kuruluşlarının oluşturulması hususunda, istenen seviyenin altında kalındığı
söylenebilir. Pensilvanya Üniversitesi’nin yayınladığı Global Go To Think
Tanks Index 2018 Raporu verilerine göre, dünya çapında faaliyet gösteren en
etkili 175 düşünce kuruluşu arasında, yalnızca 8 Çinli düşünce kuruluşu
bulunmaktadır.6

Düşünce Kuruluşu

Sıralama

30. China Institutes of Contemporary International Relations

30.

39. Chinese Academy of Social Sciences

39.

51. China Institute of International Studies

51.

60. Development Research Center

60.

81. Institute of International and Strategic Studies

81.

94. Center for China and Globalization

94.

96. Shanghai Institutes for International Studies

96.

131. Our Hong Kong Foundation

131.

Tablo 2. Global Go To Think Tanks Index 2018 verilerine göre Dünya’daki en
etkili 175 düşünce kuruluşu arasındaki Çinli düşünce kuruluşları.

III. Düşünce Kuruluşlarının Faaliyetlerinde Yaşanan Problemler
Xi liderliği altında gerçekleştirilen açılım sonrası düşünce kuruluşları
sektöründe yaşanan gelişmelere bakıldığında; siyasi sistemdeki etki alanları
ile kamuoyu nezdindeki görünürlükleri ve saygınlıkları artmış, politika
yapım sürecindeki yerleri kurumsallaşmış, finansal olarak da sıkıntıları
kalmamış bir sektör karşımıza çıkmaktadır. Birbiri ardına düzenlenen Kuşak

6

1 Temmuz 2019 itibarıyla, Çin hükümeti tarafından internet üzerinden yayın yapma lisansı
olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerine son verilmiş olan Unirule Institute for Economic
hesaplama dışında tutulmuştur.
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ve Yol İnisiyatifi konferansları, akademik alanda yaşanan yabancı uzman
sirkülasyonu, ülke genelinde hızla türemekte olan bölge çalışmaları
merkezleri, artan uluslararası yayın faaliyetleri vb. gibi verilerin dışarıya
olumlu bir tablo sunmakta olduğu söylenebilir. Ancak, yapılan faaliyetler
biraz daha yakından incelendiğinde, tablonun içindeki birtakım eksiklikler
göze çarpmakta ve araştırma faaliyetlerinin henüz Parti yönetiminin
beklentilerini karşılayacak seviyede olmadığı görülmektedir. Şangay Sosyal
Bilimler Akademisi’nin senelik olarak yayınladığı düşünce kuruluşu
raporunun 2017 yılı sayısında belirtildiği gibi: “yeni dönem düşünce
kuruluşlarının inşası süreci, 19. Parti Kongresi’nde paylaşılan hedef ve
beklentileri karşılamaktan uzaktadır” (SASS 2017, 7).
Düşünce kuruluşlarının, özellikle de Pekin’in dış politika yapımında
şiddetle ihtiyaç duyduğu yenilikçi fikir ve araştırmalar ile desteklenmesi
noktasında zorlandıkları görülmektedir. Hainan Sosyal Bilimler Akademisi
direktörü Profesör Zhao Kangtai, bu husustaki eksikliğe dikkat çekmektedir:
‘‘kulağa tuhaf geliyor ancak yeni düşünce kuruluşlarının inşası sürecinde
yaşanan en büyük problem, düşünce kuruluşlarında çok az fikir (düşünce)
bulunuyor olmasıdır” (Zhao Kangtai 2017). Xi Jinping de 2016 yılında
katıldığı Felsefe ve Sosyal Bilimler Sempozyumunda yaptığı konuşmada,
“bazı düşünce kuruluşu araştırmacıları, niteliği gözetmeksizin niceliğe,
içerik inovasyonunu gözetmeksizin şekilciliğe aşırı önem atfetmektedir…”
sözleriyle bu hususa dikkat çekmiştir (SASS 2017, 7). Diğer yandan,
uluslararası forum ve konferanslarda artan görünürlükleri, uluslararası
hakemli akademik dergilerde Çin perspektifini aktaran yayınların artması,
yabancı uzmanların Çin’deki akademik platformlara katılımının sağlanması,
İngilizce olarak yapılan yayın sayısının artması ve Çinli uzmanların
uluslararası medyadaki görünürlüklerinin artması gibi pek çok parametrede
yaşanan niceliksel artışlarla birlikte, Parti’nin bir diğer beklentisi olan
‘Çin’in sesi’ duyulur kılınmıştır. Ancak, bu sesin aktarmak istediği mesajın
kaynağı ve mahiyeti konusunda uluslararası kamuoyunda bir takım soru
işaretleri oluşmuş durumdadır. Bu durum, Çin’in yumuşak gücünün en
önemli unsurlarından biri olarak tasarlanan Çinli düşünce kuruluşlarının,
uluslararası kamuoyuna ilettiği mesajın niteliğinin ve muhatapları üzerinde
oluşturduğu etkinin zayıf kalmasıyla sonuçlanmıştır ( 中 国 社 会 科 学 网
2016).
Çinli düşünce kuruluşlarının beklentileri karşılayamamasının altında
yatan etkenler; araştırma gündemi belirleme özerkliklerinin kısıtlı olması,
devlet-parti bürokrasisi içinde dikey bir düzlemde faaliyet göstermeleri,
eleştirel yaklaşım geliştirememeleri, var olan politikaların propagandası
üzerine yoğunlaşmaları, hassas konulardan kaçınılması, trend araştırma
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konularında aşırı yoğunlaşma eğilimleri, vb. şeklinde sıralanabilir. Düşünce
kuruluşlarının Çin siyasi sahnesindeki gelişim süreci incelendiğinde, bu
problemlerin temel iki faktör etrafında kümelendiğini söyleyebiliriz. Bu iki
temel faktörden birincisi, Çinli düşünce kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı
olarak parti-devlet hiyerarşisine bağlı olması, ikincisi ise kökenleri devrim
dönemine uzanan parti ile entelektüel sınıf arasında var olan güven problemi
olarak karşımıza çıkmaktadır.

III.a) Düşünce Kuruluşlarının Devlet-Parti Hiyerarşisi İçerisinde
Yer Alıyor Olması
Giriş bölümünde ifade edildiği gibi, Batı’da şekillenen geleneksel ‘think
tank literatüründe’ düşünce kuruluşlarının kurumsal bağımsızlıkları üzerine
yapılan vurguların, Çin konjonktüründe pek geçerliliği bulunmamaktadır. Bu
durum, merkezi yönetim ile düşünce kuruluşları arasındaki yapısal bağları,
Çin’in sosyo-politik şartları çerçevesinde değerlendiremeyen geleneksel
Batılı perspektifin uzunca bir süre Çinli düşünce kuruluşlarını göz ardı
etmesine yol açmıştır (Xue, Zhu ve Han 2018: 53). Silvia’nın işaret ettiği
gibi geleneksel Batılı perspektif, içine düştüğü ‘bağımsızlık dilemması’
yüzünden, tek partinin akademik ve siyasi hayatı domine ettiği ÇHC’de
faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının mahiyetini ve üstlendikleri
fonksiyonları anlama noktasında eksik kalmıştır (Menegazzi 2018: 67-70).
Bu doğrultuda, Çinli düşünce kuruluşlarını içinde bulundukları şartlar
çerçevesinde anlamlandırabilmek için merkezi yönetim ile düşünce
kuruluşları arasındaki yapısal bağın, Çin siyasi konjonktürü bağlamında
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu yaklaşım, söz konusu bağın
düşünce kuruluşları faaliyetleri üzerinde yol açtığı kısıtlamaların da analiz
edilmesine engel olmamalıdır.
Çinli araştırmacıların düşünce kuruluşları üzerine yaptıkları çalışmalara
bakıldığında, Çinli düşünce kuruluşlarının devlet aparatına bu denli yakın
oluşunun, yenilikçi fikirler ve objektif raporlar üretilmesi noktasında
kısıtlayıcı bir yapısal unsur olarak anılmaya başlandığı görülmektedir. Söz
konusu yapısal bağın yol açtığı kısıtlamaların başında, partinin veyahut
hükümetin belirli departmanlarına bağlı olarak faaliyet gösteren düşünce
kuruluşlarının, kendilerinin belirlediği araştırma ajandalarına sahip
olmamaları, bağlı oldukları kurum tarafından görevlendirildikleri konular
üzerinde çalışma yapmak durumunda olmaları gelmektedir (Glaser ve
Saunders 2002). Devlet veya parti hiyerarşisi içinde yer alan çoğu düşünce
kuruluşunun faaliyet döngüsü; bağlı olunan kurumdan (üst) gelen talimat
doğrultusunda, kendilerine tevdi edilen konu üzerinde ve belirli bir zaman
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periyodu çerçevesinde teslim edilmesi gereken görevlendirmeler üzerinden
araştırmalarını gerçekleştirip, hazırladıkları raporu kurumlar arası ‘iç
kanallar’ (nei can) üzerinden ilgili birimlere iletmeleri şeklinde
gerçekleşmektedir (Abb 2013 21-22; Glaser ve Saunders 2002: 598, 607).
Bu döngünün yol açtığı problemlerden ilki, yöneticilerinden gelen talimat
doğrultusunda analiz, rapor hazırlayan kurum ve araştırmacıların, bu döngü
içinde araştırma özerkliklerini kaybederek, kendi ilgi alanları doğrultusunda
değil de ‘sipariş üzerine’ araştırma faaliyetlerinde bulunuyor olmalarıdır
(Zhu ve Xue 2007). Zhu Xufeng ve Xue Lan çalışmalarında, merkezi
hiyerarşiye bağlı olan kurumların “hangi konuyu ne zaman
çalışabileceklerini belirleme hususunda bir özerklik mahrumiyeti
yaşadıklarını” ifade etmektedirler (Zhu ve Xue 2007: 453). Renmin
Üniversitesi’nden Profesör Li Zhongshang, medyaya verdiği bir mülakatta
bu durumu, “Parçalara ayrılmış izole bir halde, doğrudan patronlarına
hizmet veriyor olmaları Çinli düşünce kuruluşlarının kronik bir problemi’’
olarak değerlendirmektedir (SCMP 2018).
Söz konusu faaliyet döngüsünün neden olduğu bir diğer problem ise
Çinli düşünce kuruluşlarının uzunca bir süre için yalnızca dikey bir
düzlemde faaliyet gösteriyor olmalarıdır. Bu döngü içinde yapılan
araştırmalar, yatay düzlemdeki farklı araştırma kurumlarıyla etkileşime
geçilmeden, farklı akademisyen ve uzmanlarla tartışılıp geliştirilmeden,
doğrudan ilgili üst makama iletilmekteydi (Glaser ve Saunders 2002, 598).
Fikir ve politika tavsiyelerinin yeterince tekâmül etmeden ilgili makamlara
iletilmesinin yanında bu durum, -iletilen raporların pek azının uygulamaya
geçirildiği düşünüldüğünde- Çinli uzmanların ifadeleriyle, birçok
araştırmanın ikinci bir atıf dahi alamadan tarihin çöplüğünde yerini
almasıyla sonuçlanmaktaydı (Zhang Wei 2017; 中国社会科学网 2016 ).
Ancak, son zamanlarda yaşanan gelişmelerle beraber, oluşturulan pek çok
ulusal ve uluslararası akademik platformda, araştırmacılar bir araya
getirilerek üretilen fikir ve politikaların tekâmülü için gereken zeminin
oluşturulmaya başlandığı görülmektedir.
Merkezi yönetim ile aralarındaki kuvvetli idari bağların yanında, Çinli
düşünce kuruluşlarının finansal olarak da devlet bütçesine bağımlı olmaları,
Çin’deki araştırma faaliyetlerinin özerkliği ve çok sesliliği konusunda bir
diğer önemli handikabı oluşturmaktadır (SASS 2017; Xue Lan 2014; Sunzhe
2004). Çinli düşünce kuruluşlarının aldıkları finansal desteğin, “bir şekilde
araştırma faaliyetlerini hükümetin direktifleri yönünde şekillendirdiği”
birçok Çinli uzmanın görüş birliği içinde olduğu problemlerden biridir (Zhu
ve Xue 2007; Xue Lan, 2014; ). Öte yandan bu durum, ulusal ve uluslararası
kamuoyu nezdinde, söz konusu araştırma merkezlerinin bünyesinde çalışan
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uzmanların bağımsızlığına ve yapılan araştırmaların objektifliğine de gölge
düşürmektedir (SASS 2017). Xue Lan, Çin’de yaşanmakta olan ‘düşünce
kuruluşları hararetlenmesini’ ele alan çalışmasında, araştırmalarda
karşılaşılan taraflı tutumların önlenebilmesi için finansal kaynak
çeşitliliğinin arttırılmasının elzem olduğunu belirtmektedir (Xue Lan, 2014:
8). Sonuç itibarıyla, devlet ve parti aparatlarıyla var olan yapısal bağın
yanında, finansal olarak da var olan bağımlılık hali, Çinli uzmanların dış
politika alanındaki mevcut politikalara eleştirel bir perspektiften yaklaşımını
engelleyerek, bu politikaların meşruiyetini arttırmaya yönelik olan
eğilimlerini daha da kuvvetlendirmektedir (Ren Shao 2014; Quensheng
2012).

III.b) Parti Yönetimi ile Entelektüel Sınıf Arasında Var Olan
Güven Problemi
Çinli düşünce kuruluşlarının, tek partinin domine ettiği devlet
örgütlenmesine olan yapısal ve ekonomik bağ(ım)lılığı haricinde, yenilikçi
fikirlerin üretilmesi noktasında yaşanan problemlerin altında yatan bir diğer
temel faktör ise rejim ile entelektüel sınıf arasında var olan güven problemi
olarak gözükmektedir. Devrimi takip eden yıllara bakıldığında entelektüel
sınıf, ülke yönetimine katkı sağlamak bir tarafa, taşıdığı ‘burjuvazi eğilimler’
nedeniyle rejim tarafından aşağılanarak, sistemden dışlanmış bir kitle olarak
karşımıza çıkmaktadır (Zhu 2011: 670; Goldman 1999 1-2). Mao’nun
entelektüel sınıfa dair “önyargılı ve şüpheci” yaklaşımı bilinmekle birlikte,
bu yaklaşımın; “yalnızca Mao’nun bireysel tutumu olmaktan öte, Parti’nin
kurumsallaşmış bir politikası olduğu açıkça görülebilmektedir” (Xie Yong:
2008). Bu yaklaşımın pratikteki karşılığını, ‘düşünce reformu’ başta olmak
üzere, ‘aşırı sağcılıkla mücadele’ ve ‘kültür devrimi’ gibi, entelektüel sınıfın
eski dönemden tevarüs eden ‘burjuvazi alışkanlıklarından’ arındırılarak,
devrime hizmet edecek proleter bir entelektüel sınıf oluşturma hedefiyle
gerçekleştirilen bir dizi reformda bulmak mümkündür. Özellikle düşünce
reformu adı altında izlenen, bireyleri ‘ideolojik sapkınlıklarından’ kurtararak,
arındırılmış bir sınıf oluşturma politikası, günümüz Çin entelektüel hayatının
şekillenmesindeki önemli dönüm noktalarından birini oluşturmuştur.
Uygulanan bu reformlar süresince, ‘ideolojik sapkınlıklarının’ bedelini
ödeyen Çin entelijansiyasında, genel manada temel güvenlik içgüdüsünün,
düşünce ve ifade özgürlüklerinin önüne geçtiği bir eğilimin ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir. Silvia, çalışmasında Çinli düşünce kuruluşlarının
uluslararası alandaki etkisizliğinin, ‘‘eleştirel düşünce ve akademik
özgürlüğün sürekli olarak zayıflatıldığı’’ bu ortam ile doğrudan ilişkili
194

olduğuna işaret etmektedir (Menegazzi 2018: 158). Söz konusu güvensizlik
hissinin araştırma faaliyetleri üzerindeki etkilerine bakıldığında karşımıza ilk
olarak, günümüzde halen devam etmekte olan parti politikalarına eleştiri
getirememe problemi çıkmaktadır. Her ne kadar günümüzde Çinli düşünce
kuruluşlarına daha fazla alan açılmış ve düşünce özgürlüğü bağlamında
birtakım gelişmeler yaşanmış olsa da devlet politikalarının veya parti
liderlerinin eleştirilmesinin tolere edildiği bir ortam, henüz oluşmuş değildir.
Quansheng’ın ifadeleriyle aktaracak olursak, “kamuoyu nezdinde dış politika
hakkında konuşacak bir akademisyenden, partinin çizgisini aktarması ve söz
konusu politikaları meşrulaştırması beklenmektedir” (Quansheng 2012: 133).
Bu konjonktür ise var olanın eleştirisi üzerinden yenilikçi fikirlerin
geliştirilmesi yerine, mevcut politikaların haklılığını savunan, izâhi ve
meşrulaştırıcı araştırma eğilimlerinin baskın olmasına yol açmaktadır (Ren
Shao. 2014).
Bahsi geçen güven probleminin düşünce kuruluşları faaliyetleri
üzerinde yol açtığı bir diğer problem ise araştırmalarda hassas konulardan
kaçınılması eğilimi oluşturmaktadır. He Li’nin belirttiği gibi bu ortamda,
“akademisyenler çoğunlukla hassas konulardan kaçınmakta ve ‘siyasal
olarak doğru’ ve yayınlanması daha kolay olan konulara yönelmektedirler”
(Li 2002: 42). Bir diğer ifadeyle, araştırmacılar kendilerini güvende
hissettikleri alanlara sığınmakta ve bir çeşit self-sansür uygulamaktadırlar.
Profesör Xue Lan, Çin’deki düşünce kuruluşu sektörünün geleceği adına
uyarılarını sıraladığı makalesinde, bu hususa dikkat çekmektedir. Politik
araştırmaların hapis olunduğu sınırlardan kurtarılması gerektiğinin altını
çizen yazara göre, “Tartışmalı konularda veya hükümetin çoktan planlamış
olduğu önemli kamusal sorunlar hakkında derinlemesine ve nesnel
araştırmalara izin verilmeli, farklı görüşler ifade edilebilmelidir” (Xue
Lan2014: 9). Bu durumun sağlanabilmesi ise karşılıklı güven ortamının
sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Yukarıda ele alınan, güvende hissetme ve hassas konulardan kaçınma
eğilimleri neticesinde ortaya çıkan bir diğer problem ise yapılan
araştırmaların trend konularda aşırı yoğunlaşması olarak kendini
göstermektedir. Söz konusu yoğunlaşmanın yansımaları, dış politika
alanında oluşan Çince literatürde net bir şekilde görülmektedir. Bu alanda
yapılan yayınlara bakıldığında; Kuşak ve Yol Projesi, Büyük Ülke İlişkileri,
BRICS Ülkeleri, Asya Kalkınma Bankası vb. gibi hükümetin güncel
politikalarını takip eden trend konularda yığılmalar göze çarpmaktadır.
Örneğin, Kuşak ve Yol Projesi üzerine yapılan yayınların istatistiğini ele
alacak olursak, 2013 yılında devlet başkanı Xi tarafından kamuoyuyla
paylaşılmasının akabinde, hayli yoğun bir akademik ilginin projeyi takip
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ettiği görülmektedir. Aynı şekilde 19. Parti Kongresi’nde güçlü bir geleceğe
işaret etmek için kullanılan ‘yeni dönem’ kavramının da 2017 yılından sonra
yoğun ilgi gördüğü gözlemlenmektedir.
‘Yeni Dönem’ *
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

12.557
14.041
15.775
17.716
20.035
21.917
24.390
72.349
264.952
289.488

Yidai Yilu
(Kuşak ve Yol)
1
5
2.997
41.270
47.861
75.567
76.983
71.327

Zhiku
(Düşünce Kuruluşu)
1.871
2.410
3.057
4.204
5.905
9.669
13.715
18.212
22.263
26.002

Tablo 3. Seçili kavramlar üzerine yapılan yayın sayıları 7

SONUÇ
Çinli düşünce kuruluşlarının gelişimi, ÇHC siyasi tarihi çerçevesinde
incelendiğinde, bu kurumların Xi liderliğinde gerçekleştirilen açılım süreci
neticesinde, “altın çağlarını” yaşadıkları söyleminin yerinde bir betimleme
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Çin’de düşünce kuruluşları alanında
yaşanan gelişmeler ele alınarak, bu gelişmelerin yaşanmasında Pekin’in
küresel siyasetteki değişen konumunun önemli bir payı olduğu görüşü
savunulmuştur. Önceki satırlarda da ifade edildiği gibi kendisini, ‘sorumlu
büyük güç’ olarak konumlandırmakta olan Pekin’in, yeni konumunda
başarılı olabilmesi, nitelikli bir entelektüel alt yapıyı gerektirmektedir. Bu
doğrultuda, çalışmamızda ele alınan gelişmelerin zeminini, Çinli liderlerin
karar alma sürecinde bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılabilecek yenilikçi
ve alternatif politika tavsiyelerine duyduğu ihtiyacın artmış olması
oluşturmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştirilen ‘Çin
Karakteristiğinde Yeni Düşünce Kuruluşlarının Kurulması’ açılımı, Çinli
uzmanların uzun zamandır bekledikleri baharı getirmiştir. Bilimsel görüşlere
verilen değerin arttığı bu dönem, karar alma sürecinde düşünce kuruluşlarına
daha fazla alan açılması, araştırma faaliyetlerine ayrılan finansal kaynakların
7

CNKI veri tabanı kullanılmıştır. Veriler başlığında seçili kavramları içeren; kitap, akademik
makale, doktora ve yüksek lisans tezleri ve gazete makalelerini kapsamaktadır. “Yeni
Dönem”; 19. Parti Kongresiyle birlikte (2017) Parti anayasasına dâhil edilen “Yeni
dönemde Çin Karakteristiğinde Sosyalizm üzerine Xi Jinping Düşüncesi” kavramını
karşılamaktadır.
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arttırılması ve uzmanların medyadaki görünürlüklerinin artması gibi pek çok
alanda önemli iyileştirmeleri beraberinde getirmiştir. Ancak, düşünce
kuruluşlarının faaliyetlerine dair sunulan analizde görüldüğü üzere bütün bu
iyileştirmelerin yanında Çinli düşünce kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtlayan
birtakım unsurlar hâlâ mevcuttur. Bu hususta Pascal Abb’ın yaptığı
hatırlatma yerindedir. Çinli düşünce kuruluşu alanında heyecan verici
gelişmelerin yaşandığını belirten Abb, “düşünce kuruluşu alanında yaşanan
gelişmelerin yine de Çin’in otoriter siyasi atmosferinde şekillendiğinin
unutulmaması” gerektiğini belirtmektedir (Abb 2016: 6).
Sonuç olarak, bu çalışma gösteriyor ki Çin’de faaliyet gösteren düşünce
kuruluşları incelenirken; Çinli düşünce kuruluşlarının pek çoğunun tam
bağımsız kurumlar olmaması -her ne kadar geleneksel Batılı perspektif
tarafından reddedilse de- ÇHC siyasi sisteminin doğal bir sonucu olarak
kabul edilmeli ve bu bağlamda değerlendirilmelidir. Yapılan
değerlendirmeler ise bu kurumlar ile merkezi yönetim (parti ve devlet)
arasındaki bağın yakınlığından ziyade, bu bağın düşünce kuruluşlarının
araştırma faaliyetlerini belirleyebilme özerkliklerini nasıl etkilediği üzerinde
yoğunlaşmalıdır. Bu çalışmada sunulan inceleme neticesinde, Çinli düşünce
kuruluşlarının araştırma özerkliklerinin; söz konusu yapısal ilişki ve parti
yönetimi ve entelektüel sınıf arasındaki tarihsel tecrübe neticesinde önemli
ölçüde kısıtlandığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, bir taraftan yenilikçi
fikir ve politikalar üretmeleri beklenirken, bir taraftan da partinin liderliğine
ve “siyasi ve ideolojik rehberliğine” sıkı sıkı bağlı kalmaları istenen düşünce
kuruluşlarının, bir çeşit dilemmayla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir.
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ÇİN MODERN EDEBİYATI YAZARI YU DAFU’NUN
ÇÖKÜŞ ADLI KISA ROMANINDA ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ
Gözde KARAKAŞ

GİRİŞ
Yu Dafu (郁郁郁) (1896-1945), Çin modern edebiyat döneminin (19171949) ünlü yazarıdır. Vatansever bir yazar olarak, Mançu döneminde Çin
toplumunu olumsuz yönde etkileyen siyasal ve toplumsal olaylara
duyarlılıkla yaklaşmıştır. Bu dönemde Çin’in yarı sömürge yarı feodal
konumu dönemin birçok yazarını olduğu gibi Yu Dafu’yu da rahatsız
etmiştir. Ülkeyi yok olmaktan kurtarmanın çaresini Çin’in geleneksel kültür
yapısının değişmesinde gören Yu Dafu, Çin toplumunun geleneksel feodal
kültürden, demokrasi ve bilimin desteklendiği Batı tarzı modern bir ülkeye
dönüşmesi gerektiğini savunmuştur. Bunun için de öncelikli olarak bireyin
özgürlüğünü önemsemiştir.
Yu Dafu, Dört Mayıs Yeni Kültür Hareketi döneminde (1917-1921)
yazdığı eserleriyle dikkat çekmiştir. Bu hareketin en büyük başarısını bireyin
kurtuluşu olarak gören yazar, bu döneme kadar edebiyat eserlerinde ele
alınmamış bireysel problemleri cesurca kaleme almıştır. Bunun dışında, Yu
Dafu’nun eserleri otobiyografik roman özelliği taşımaktadır. Bu özelliğiyle
eserleri modern edebiyat tarihinde önemli bir yer edinmiştir.
Edebiyat yapıtlarının bir yazarın öz yaşamı ile ilişkili olması gerektiğine
inanan Yu Dafu, kendi yaşam öyküsünden hareketle eserlerini
oluşturmuştur. Bunun en açık örneği de, yazarın 1921 yılında yayımlanan
Çöküş (沉沉) adlı kısa romanında görülmektedir. Bu roman, Yu Dafu’nun
on bir kısa romanından oluşan otobiyografik roman derlemesi kitabına adını
vermiştir. Çin’de modern edebiyat tarihinin sade dilde yazılmış ilk
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otobiyografik roman derlemesi olarak kabul edilen bu kitabın birinci kısa
romanı Çöküş’tür. Bunun yanında, Yu Dafu’nun 1934-1936 yılları arasında
kaleme aldığı otobiyografisi (Yu Dafu Zizhuan, 郁郁郁郁郁) ile Çöküş adlı
kısa romanı yazarın yaşamı açısından büyük benzerlikler taşımaktadır.
Yazar, romanda üçüncü bir şahıs üzerinden kendi yaşamını yansıtmıştır. Eser
ideolojik olarak siyasi özellikler taşımakla birlikte, Dört Mayıs döneminde
yükselen hümanist fikirler barındırmaktadır. Bu açıdan, bu dönemde ortaya
çıkan “insanın keşfi” (人人人人) sürecinin bir ayağı olarak insanın bireysel
ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bakımdan eserin psikolojik roman
özelliğine de sahip olduğu söylenebilmektedir.
Bu çalışmada, öncelikli olarak Yu Dafu’nun hayatı ve yazın yaşamı
hakkında genel bilgiler verilecektir. Ardından, Çin’de otobiyografi
geleneğinin ortaya çıkışı konusunda kısa bir tanıtım yapıldıktan sonra,
çalışmanın ana konusunu oluşturan Çöküş adlı kısa roman, yazarın
otobiyografisi ile bağıntısı doğrultusunda ele alınacaktır. Otobiyografinin
birinci bölümünde yer alan sekiz alt bölüm ve ikinci bölümdeki birinci alt
bölümde anlatılanlar romanın olay örgüsünü kapsamaktadır. Bu doğrultuda,
yazarın romanı, olay örgüsü çerçevesinde büyük benzerliklerin görüldüğü
otobiyografisinin “Çocukluk Yılları” ve “Ada Ülkesinde On Yıl” başlıklı
birinci ve ikinci bölümü üzerinden alıntılarla karşılaştırılarak sunulacaktır.
Yu Dafu’nun Hayatı
Yu Dafu, asıl adıyla Yu Wen (郁文), 7 Aralık 1896 tarihinde Çin’in
Zhejiang eyaletinin Fuyang şehrinde, okuryazar bir ailede dünyaya geldi. Üç
yaşında babasını kaybettikten sonra, iki ağabeyi ve annesiyle birlikte zor bir
yaşam sürdü. Bu dönemde, saltanatın sürdüğü Çin’de, tahtta Mançu
hükümdarı Guang Xu bulunmaktaydı. Yazar yedi yaşında Konfüçyüsçü
düşünce sisteminin merkez alındığı halk okulunda eğitime başladı. Daha
sonra Fuyang şehrinde iyi eğitim veren bir ilkokulda öğrenimine devam etti.
“Hükümdar Pu Yi”nin saltanatının ikinci yılında (1910), Çin’de Hangzhou
şehrinde başladığı ortaokul eğitimine, Jiaxing’de devam etti. Bir süre
Amerikan kilise okulunda eğitim gördü.” (https://baike.baidu.com,
21.01.2020 tarihinde erişildi.). 1911 yılında, on beş yaşında iken şiir
yazmaya başladı (Liu: 2014: 10-11).
1912 yılında Zhejiang Üniversitesi’nde hazırlık okumaya başladı.
Ancak mevcut siyasi düzene karşı çıkan eğilimleri desteklemesi ve öğrenci
hareketlerine katılması sebepleriyle okuldan atıldı. 1913 yılında on yedi
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yaşında olan Yu Dafu, büyük ağabeyi ile birlikte Japonya’ya gitti. O
dönemlerde Japonya feodal kültürün kıskacından kopmuş modern bir ülke
konumundaydı. 1868 yılında Japonya’da gerçekleşen Meiji Restorasyonu;
ülkenin bilim, kültür, eğitim vb. alanlarda ileri seviyeye ulaşmasını
sağlamıştır. Japonya’nın her bakımdan modern bir ülke konumuna ulaşması,
Yu Dafu gibi birçok Çinli aydının burada eğitim almak istemelerinin en
önemli sebebi olmuştur.
Yu Dafu 1914 yılında, Tokyo’da yüksek dereceli bir okulda tıp
bölümünde hazırlık okuduğu dönemde, roman yazma denemelerine başladı.
Bir yıl sonra Tokyo Üniversitesi’nden mezun olarak, ağabeyinin isteği
üzerine Nagoya Üniversitesi’nde tıp okumaya başlasa da eğitiminin
yarısında sosyal bilimlere yönelerek aynı üniversitede hukuk okumaya
başladı. Buradan mezun olduktan sonra, eğitimine Tokyo Üniversitesi’nde
ekonomi bölümünde devam etti (Li, 2013: 305).
1921 yılında, yirmi beş yaşında iken, kendisiyle birlikte Japonya’da
eğitim gören yazarlardan Guo Moruo, Cheng Fangwu, Zhang Ziping, Zhen
Boqi gibi yazarlarla birlikte “Chuangzao She (创创创)”1 adlı topluluğu
kurdu. “Sanat için sanat” amacı doğrultusunda roman ve deneme türünde
eserler yazıp yayımlamaya başladı. Aynı yıl, ilk kısa roman derleme kitabı
olan Çöküş adlı eserini yayımladı. Bu eseri, Dört Mayıs döneminin politik ve
bireysel konularını kendine has cesur tavrıyla kaleme alması sebebiyle
edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çin’in modern edebiyat
tarihinde sade dilde yazılmış ilk kısa roman derlemesi olarak kabul edilen bu
yapıt, Dört Mayıs dönemi Yeni Edebiyatı’nın önemli eserleri arasında yerini
aldı.2
1922 yılında, Yu Dafu Japonya’dan ülkesine geri döndükten sonra,
çeşitli üniversitelerde eğitmenlik yaptı. Aynı zamanda siyasi görevlerde de
bulundu. Edebiyat ve sanat dünyası içinde, dergilerde yayımladığı
yazılarıyla Japon emperyalizmine karşı duruş sergiledi. 1938 yılında,
Xingzhou Ribao (星星星星) dergisinin daveti üzerine Singapur’a giderek,
burada Japonya’ya karşı propaganda çalışmalarına katıldı. 1940 yılında,
Singapur Kültür Dünyası Japon Karşıtı Birliği’nin başkanlığına seçildi.
Ancak, 1942 yılında Singapur’un Japonların eline geçmesinden sonra, Yu
1

2

Dört Mayıs Yeni Kültür Hareketi’nin erken dönemlerinde, 1921 yılı Temmuz ayında
Tokyo’da kurulmuş bir edebiyat topluluğudur. Bu topluluk, feodal kültürü ve eski düşünce
yapısını reddederek, insanın kendisini ifade edebilmesini ve kişisel kurtuluşu savunmuştur.
(https://www.encyclopedia.com, 01.02.2020 tarihinde erişildi).
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Dafu Endonezya’nın Sumatra Adası’na sürgün edildi. Aynı dönemde, işgal
altında olan Singapur’da adını gizleyerek bir meyhane açtı. Japon karşıtı
vatansever Çinlileri korumaya çalıştı. 3
“29 Ağustos 1945’te, Güneydoğu Asya’da küçük bir şehir kasabasında
izi kayboldu. Japon askeri ve polisi tarafından arandıktan kısa bir süre sonra,
17 Eylül 1945’te, Sumatra Adası’nda öldürüldü.”4 Yu Dafu 1952 yılında,
Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Hükümeti tarafından “devrim şehidi” olarak
kabul edilmiştir.
Yazın Hayatı
Yu Dafu, henüz on beş yaşındayken şiir yazarak yazın hayatına adım
atmıştır. Bir yandan da roman yazma denemelerine başlamıştır. Dört Mayıs
Yeni Kültür Hareketi’nin5 erken dönemlerinde, kurucusu olduğu edebiyat
topluluğunda deneme ve romanlarıyla “antiemperyalizmin ve anti
feodalizmin” sesi olmuştur. Feodal kültürden modern kültüre geçiş sürecinde
ön plana çıkan özgürlük, kurtuluş, bağımsızlık, eşitlik gibi düşünsel
eğilimleri destekleyerek antiemperyalizm konusuna dikkat çekmiştir.
Du Hui, “Yu Dafu’nun Kişisel Deneyimlerinin Çöküş Üzerinden
Sergilenmesi” adlı makalesinde Yu Dafu’nun “Tüm edebiyat yapıtları
yazarının otobiyografisidir.” (Du, 2010: 16) ifadesine yer vererek; yazarın,
edebiyat eserlerinde kişisel yaşama değinmeye ne kadar önem verdiğine
dikkat çekmiştir. Yu Dafu, eserlerinde hayatını, düşüncelerini, duygularını,
zayıf yönlerini gizlemeden, cesur bir şekilde ortaya koymuştur. Kendi yaşam
deneyimlerinden yola çıkarak, eserlerinde “aydın sorunsalı” üzerine
odaklanmıştır. Eserlerinde yurt dışında eğitim gördükten sonra ülkelerine
dönen Çinli aydınların kimlik sorununa farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu
doğrultuda, bireysel özgürlüğün varoluş açısından öneminin altını çizmiştir.
Çin modern edebiyatı yazarları içinde Yu Dafu, bireyselliği edebiyat
aracılığıyla vurgulayan öncü isimdir. Yazar, insan benliğinin kurtuluşu için
yaptığı çağrı ile Dört Mayıs döneminde liberalliğin ve özgürlüğün önemini
ortaya koymuştur. 1921 yılında yayımladığı Çöküş adlı ilk kısa romanında
3
4
5

(https://baike.baidu.com, 21. 01. 2020 tarihinde erişildi.)
(http://www.china.com.cn, 24. 01. 2020 tarihinde erişildi.)
Geleneksel ulusal kültür üzerinde yenilik hareketidir. Bu kültür hareketinin gerçekleşmesi
ile Çin’in edebiyat ve sanat dallarında modern özelliklere sahip canlanma yaşanmıştır. Yeni
Edebiyat devrimi, Yeni Kültür Hareketi’nin temel içeriği olup; temel zihniyeti düşünce
özgürlüğü, benliğin kurtuluşu, buna bağlı olarak insanın kurtuluşudur. Ayrıntılı bilgi için
bakınız: (Chen, 2010: 130).
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bu konuya eğilmiştir. Dört Mayıs hareketinin en büyük başarısını
“bireyselliğin keşfi” olarak gören Yu Dafu, insanın bir başkası için değil
öncelikle kendisi için yaşaması gerektiğini savunmuştur (Yin-i, 2003: 3).
“Yazın hayatının ilk dönemleri 1920-1933 yılları arasını kapsamaktadır.
Bu on yıllık süre zarfında, başta Çöküş olmak üzere çok sayıda roman
kaleme almıştır. Bu dönemde yazmış olduğu eserlerde, büyük umutlarla
Japonya’dan ülkesine dönen vatansever bir aydın olarak ülkesinin büyük
sıkıntılar içinde olmasından duyduğu hayal kırıklıklarını anlatmıştır. Ülkenin
siyasi ve ekonomik olarak kötü gidişatını sonlandırmak üzere ihtiyaç
duyulan devrimin istenilen başarıya ulaşamayacağı kaygısıyla karamsarlığa
kapılmıştır. Yazın hayatının ikinci dönemi olan 1933-1938 yılları arasında,
düşünsel olarak gelgitler yaşayarak dünyadan kendini soyutlayan bir tavır
takınmış, geri planda bir aydın görüntüsü çizmiştir. 1938-1945 yılları
arasında, yazın hayatının son dönemlerinde ise Japonya karşıtı
propagandalarda aktif bir şekilde yer almış, silahı olarak gördüğü kalemiyle
mücadeleye katılmıştır. Bu dönemde yazdığı yazılarla halkı mücadeleye
katılma konusunda cesaretlendirmiştir.” 6
Çin’de modern edebiyat içinde bir demokrasi savaşçısı olarak tanınan
Yu Dafu, yazılarıyla emperyalizmin ve feodalizmin Çin’e olumsuz etkilerini
ortaya koymuştur.7 Henüz öğrencilik yıllarında Çin halkının çektiği acılara
bizzat tanık olmuş, böylelikle vatansever düşünce ve duyguları filizlenmiştir.
Bu bakımdan sadece bir yazar değil, aynı zamanda vatan sevgisi ile dolu bir
aydındır. Ülkesini işgal eden emperyalist güçlere karşı nefret duymuş,
ülkesinin bir an önce güçlenmesini arzulamıştır. Ülkesinin sömürge bir
devlet haline gelmesinden duyduğu endişeyi ortaya koyarak, bu konuda
mutlaka bir çıkış yolu bulunması gerektiğini göstermeye çalışmıştır. Ancak
ülkenin güçlenip ayağa kalkması amacıyla yapılan devrimlerin arzu edilen
sonuçlara ulaşmaması onu büyük bir acının içine sürüklemiştir. Ülkenin geri
kalması Yu Dafu’nun kaderini de önemli ölçüde etkilemiştir. Sömürgecilerin
gözünde zayıf düşmüş bir ülkenin vatandaşı olarak muamele görmek ve ırk
ayrımcılığına maruz kalmak öz saygısının zarar görmesine neden olmuştur.
6
7

(https://baike.baidu.com, 21.01.2020 tarihinde erişildi.)
Afyon Savaşı’ndan bu yana yozlaşmış ve gücü kalmamış Mançu devleti, emperyalist
ülkelerle Çin’in haklarını kaybettiği ve aşağılandığı bir dizi antlaşma imzaladı. Topraklarını
tazminat olarak vermesiyle adım adım yarı sömürge yarı feodal bir ülke olmasına neden
olmuştur. Burjuva sınıfının eski milliyetçi devrimi, Çin’de binlerce yıldır var olan feodal
sistemi devirmiştir.. Fakat zafer gerici yerel diktatörler tarafından ele geçirilmiştir.
Bunların çıkardıkları kargaşalar Çin ulusunun yoksullaşıp gerilemesini hızlandırmıştır.
Emperyalizm, feodalizm ve bürokratik kapitalizm Çinli halkı yaşamını sürdüremez hale
getirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Wang, 2019: 69 ).
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Bu da eserlerindeki üzüntü ve keder temalarının temel sebebi olmuştur. Bu
bakımdan, çağın şartları altında ezilen bir aydın olan Yu Dafu’nun
kendisinin kaleme aldığı biyografisi ile yine otobiyografik özellikleri
belirgin olan Çöküş adlı eserinin bir arada ele alınması önem arz etmektedir.
Çin’de Otobiyografi Geleneği
Otobiyografiler, bireysel deneyimlerle birlikte, yazıldıkları dönemin
toplumunun çeşitli özelliklerini de yansıtmaktadır. Bu bakımdan, bireyin
yaşamını olduğu kadar yazıldığı dönemi anlamak için de kıymetlidir.
Otobiyografik eserlerin dönem geçmişini de içinde barındırması, bu tür
eserlerin tarihi kaynak görevini de üstlendiğini göstermektedir. Wang Ying,
“Çin’in Otobiyografik Edebiyat Geleneğinin Oluşumu” makalesinde, Çin’de
otobiyografi türünün doğuşunun, otobiyografi söz varlığının ortaya
çıkışından çok öncesine dayandığını belirtmektedir. Bu dönemlerde
otobiyografi sözcüğü olan zizhuan (自郁) yerine, zixu (自序), zishu (郁自),
zixu (郁自) sözcükleri kullanılmaktaydı (Wang, 2015: 118-119).
Çin’de otobiyografi geleneğinin oldukça uzun bir geçmişe sahip
olduğunu belirten Wang, otobiyografi sözcüğünün Çin’de en erken Orta
Tang döneminde, Lu Yu’nun (陆陆) “Lu’nun Edebiyat Otobiyografisi
(陆陆陆郁郁)” adlı kitabının başlığında ortaya çıktığını belirtmiştir. Ancak
otobiyografi edebiyatının başlangıcı olarak Han Hanedanlığı dönemine işaret
etmiştir. Bu dönemde yazılan “Tarihçinin Kayıtları (史记)” kitabının içinde
yer alan “Sima Xiangru’nun Otobiyografisi (司司司司司郁)” adlı bölüm,
otobiyografinin doğuşunun önemli bir kanıtı olarak kabul edilmektedir.
“Tarihçinin Kayıtları” eserinin son bölümünde yer alan “Sima Qian’in
Otobiyografisi (太太太郁太)” adlı otobiyografi ise, Çin’de otobiyografi
edebiyatının doğuşunda sembolik eser olma özelliğine sahiptir. Çin’de
Modern dönemde yaşamış bir otobiyografik roman yazarı olan Yu Dafu, bu
bakımdan hem gelenekten hem de çağından beslenmiştir.
Yu Dafu’nun Otobiyografisi ile Çöküş Romanı Arasındaki Bağıntı
Yu Dafu’nun 1934-1936 yılları arasında yazmış olduğu otobiyografisi
“Çocukluk Yılları (少少少少)”, “Ada Ülkesinde On Yıl (岛岛岛少)”,
“Chuangzuo Topluluğu Yılları (创创少创)”, “Güneye Özlem (向向向向)”,
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“Ateş Misali Duygu Değişimi (变变变变)”, “Batı Gölü (西西西西)”,
“Japonlara Karşı Direniş Savaşı (抗星抗变)”, “Sağanak ve Fırtına
(揶揶揶揶)” olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. Her bölüm kendi
içinde alt bölümlere ayrılmış olup, toplamda kırk dört alt bölüm
bulunmaktadır. Eserin son iki kısmında ek ve son not yer almaktadır. Bu
eserde sırasıyla çocukluk yıllarını, ailesini, Japonya’da eğitim gördüğü on
yılı, Chuangzao She topluluğunu kurduğu dönemleri, güneye yaptığı
seyahati, aşk hayatını, Japonlara Direniş savaşı döneminde yaşadıklarını
anlatmıştır. Kronolojik bir sıralamanın olmadığı bu eserde yazar, genel
hatlarıyla kişisel deneyimlerini açık bir şekilde yansıtmıştır.
Otobiyografisinde her bölüm konu bütünlüğü açısından birbirine bağlı
olmasına rağmen, her birinin kendine ait konu başlığı bulunmaktadır. Bu
bakımdan her bir bölüm bağımsız bir deneme olarak da
değerlendirilebilmektedir.
Otobiyografisinde
ben-anlatı
biçimini
kullanmıştır. Olimpik anlatım konumunun yer aldığı eserde dıştan içe anlatı
açısı vardır. Yazar, bireysel yaşamını olduğu kadar dönem toplumunun
geçmişini de yansıttığı otobiyografisinde eleştirel gerçekçilik sunuş biçimini
kullanmıştır.
Öte yandan, Yu Dafu’nun çıkış eseri olan Çöküş, yazarın otobiyografik
romanıdır. Japonya’da yaşarken tamamladığı bu eseri, 1921 yılında
Shanghai Taidong Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Yazar bu yapıtını,
otobiyografisinden on üç yıl kadar önce yazmıştır. Yazar bu romanında
isimsiz bir erkek başkahraman yaratmıştır. Eserinde ağırlıklı olarak o-anlatı
biçiminden faydalanmakla birlikte, metin içinde birden fazla anlatım
biçimlerine geçişlerde bulunmuştur. Eserde kişisel anlatım konumu
hâkimdir. Buna bağlı olarak pasajlarda içten dışa anlatı açısı vardır. Ancak
anlatım biçiminde olduğu gibi, anlatım konumunda da geçişlerin yaşandığı
görülmektedir. Örneğin diyalogların yer aldığı kısımlarda yansız anlatım
konumu karşımıza çıkmakta, başkahramanın iç dünyasını ise iç monolog
sunuş biçimiyle aktarmaktadır. Olay örgüsünde ise yazar eleştirel anlatı
tutumunu takınmıştır.
Yu Dafu’nun otobiyografisinin “Çocukluk Yılları (少少少少)” başlıklı
birinci bölümündeki “Trajedinin Doğuşu (悲悲人悲悲)”, “Hayalim,
Gençliğim! (我人我，我人我我！)”, “Kitaplar ve Okul (书书书陆书)”,
“Su Misali Bahar Üzüntüsü (水水人我水)”, “Uzak, Çok Daha Uzak!
(远远远, 再远远远!), “Kimsesiz (孤孤孤), “Fırtına Çemberi (大揶大大)”,
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“Okyanusta (海海)” adlı sekiz alt bölümünde ve “Ada Ülkesinde On Yıl
(岛岛岛少)” başlıklı ikinci bölümündeki “Karlı Gece (雪雪)” adlı alt
bölümünde anlattığı yaşamı, Çöküş romanının içeriği ile büyük benzerlik
taşımaktadır. Yu Dafu otobiyografisinin bu bölümlerinde çocukluk yıllarında
yaşadığı zorlukları, aile durumunu, okul yaşamını, Japonya’da tek başına
yaşam sürdüğü dönemde geçirdiği duygusal ve psikolojik süreçleri, romanda
üçüncü şahıs üzerinden yansıtmıştır.
Çöküş Romanının
Değerlendirilmesi

Yu

Dafu’nun

Otobiyografisi

Üzerinden

Roman, erkek bir genç aydının yaşadığı bunalım ve yalnızlığın
serimiyle başlamaktadır. “Son zamanlarda acınası bir yalnızlık hissi
duyuyordu. Zamanından önce olgunlaşan karakteri onu insanlarla
uyuşamayacak bir durumun içine sıkıştırdı. İnsanlarla arasındaki set giderek
büyüyordu.” (Yu, 2000: 1).
Roman başkahramanı, duygusal olarak zayıf bir karakter imgesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebinin yazarın biyografisinin “Trajedinin
Doğuşu (悲悲人悲悲)” kısmında anlatılanlara dayandığı anlaşılmaktadır.
“Hükümdar Guangxu’nün tahtta bulunduğu 1896 yılı, Çin’in
Japonya karşısında savaşı kaybetmesinin üçüncü yılıydı. Doğu’nun
uyuyan aslanı bu darbeyi aldıktan sonra yine de uyanmak
üzereydi. Ancak tatlı uykusunda iyi çalışmayan iç organları
çürümeye başlamıştı. Ne kadar usta biri olursan ol, bu hastalığa
reçete yazmak kolay değildi. Hastalık üstte ve altta birçok kurumu
etkisi altına almıştı. Çok sayıda savaştan sonra insanların, özellikle
de yeni doğanların büyüdüklerinde anormal, korkak ve akıl hastası
olmaları kaçınılmazdı.” 8

Yu Dafu’yu bu derin yalnızlığa iten ve melankolik bir ruh haline
bürünmesine neden olan en temel etken, ülkesinin girdiği savaşlarda yenik
düşmesine tanık olmasıdır. İç karışıklıklar yaşayan ve yabancı devletler
tarafından müdahale edilerek günden güne zayıflayan ülkesinin diğer dünya
ülkeleri tarafından küçük görülmesi Yu Dafu’nun derin bir üzüntü
hissetmesine neden olmuştur. Bunun dışında, en yakın akraba ve komşuları
tarafından da kötü muamele görmesi duygusal olarak onu yıpratmıştır. Üç
8Yu,

1997: 1-2, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi.)

208

yaşında babasını kaybetmiş, iki ağabeyi ve annesiyle maddi yetersizlikler
içinde bir yaşam sürmüştür. Böylesine zor bir dönemde en yakınları
tarafından aldatılması, kalbinde nefret duygularının filizlenmesine neden
olmuştur. Başkahramanın romanda topluma karşı düşmanca bir tavır
takınmasının kaynağı otobiyografi üzerinden açıkça görülmektedir.
“Yetim kalan ben ve ağabeylerimin, dul annemin komşularımız ve
akrabalarımız tarafından zulmedilip horlanmamız kaçınılmazdı.
Topraklarımız elimizden alınıp satıldığında, memlekette
biriktirdiğimiz tahıllar sinsice alıkonulduğunda ya da atalarımızın
mezar tepelerindeki ağaçlarımız kesildiğinde, annem onlarla
rekabete girmedi. Son gücünü de babamın resminin önünde acıyla
ağladı. Annem ağlayınca ben de ağladım, yüzümde hep gözyaşı
vardı. Bu hilekâr akraba ve komşulara karşı nefret duydum.”9

Bu süreçten sonra, Yu Dafu’nun tek sığınağı tabiat olmuştur. Tabiat
içinde kendisini özgür ve rahat hissedip şiirler okuyarak vakit geçirmiştir.
Romanın başlarında, başkahramanın İngiliz edebiyatının romantik
döneminin ünlü şairi William Wordsworth’ün Yalnız Orakçı10 adlı şiirini
okuması ve bu şiiri Çinceye çevirmesi buna işaret etmektedir. Şairin
şiirlerini okuyarak bir nebze huzur bulsa da, insanların onu gülümserken
görmesinden korkmaktadır. Böyle zamanlarda yüz ifadesini hemen değiştirip
eski depresif haline bürünür (Yu, 2000:5).
Yu Dafu’nun Otobiyografisi üzerinden takip ettiğimizde; iki ağabeyinin
de uzakta oluşu, yazarın yalnız bir çocukluk dönemi geçirdiğini
göstermektedir. İçine kapanık oluşu ve çevresince dışlanmasına rağmen
güçlü kalmaya çalışması bu yalnızlıkla ilişkilidir. Roman karakteri de bu
özelliklere uygun olarak resmedilmiştir.11 Otobiyografisinin “Kitaplar ve
Okul (书书书陆书)” başlıklı kısmında, Yu Dafu’nun zihninde millet, devrim
gibi kavramların kök salmaya başladığı görülmektedir. O dönemde Mançu
devletinin hükümdarının ölümü (1908) toplum içinde büyük bir karmaşaya
neden olmuştur. Bu karmaşayrı bertaraf etmek isteyen “Çinli devrimcilerin
azimle çalışacaklarına ve Çin’in yok olma sürecine gelmesine sebep olan
vatan hainlerinden mutlaka öç alacaklarına duyduğu inanç, Yu Dafu’nun
çocukluk yıllarında kalbine işlemiştir.”12 Kendisi de iyi bir eğitim alarak
9

Yu, 1997:5, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi.)
10 Eserin orijinal ismi “The Solitary Reaper”dir.
11 Yu, 1997: 4, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi, Yu, 2000: 5-6).
12 Yu, 1997: 15, https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, (01.02.2020
tarihinde erişildi.)
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ülkesine faydalı olmak için ağabeyi ile birlikte Japonya’ya gitmeye karar
vermiştir. Bunu otobiyografinin “Kitaplar ve Okul” başlıklı kısmında yer
alan şu pasaj açıkça anlatmaktadır:
Devrimden sonra, savaşın yankıları kasaba ve şehirlerde
kimilerince iyi, kimilerince kötü sonuçlar doğurmuştu. İnsanların
yarısı umutlarına sarılmışken, diğer yarısı da şüphe içindeydi.
Evde iki yazı bunalım içinde geçirdikten sonra sonbahar gelince,
bu duruma daha fazla dayanamadım. Ağabeyim beni alıp
Japonya’ya götürmeseydi bile, kendim bir şekilde bir çıkış yolu
arayıp bulacaktım.13

Romanda, on dokuz yaşında olan başkahraman Tokyo Üniversitesi’ne
girmeye hak kazanır. Ancak bir yıl sonra ağabeyinin ülkesine çağırılması
üzerine Japonya’da tek başına yaşamaya başlar. Aynı sınıfta öğrenim
gördüğü Japon öğrenciler tarafından ayrımcılığa maruz kalarak, Zhinaren
(支支人)14 olarak görülmesinin sıkıntılarını yaşar. Yu Dafu Japonya’da
yaşadığı dönemde Japonlar tarafından “zhinaren” nitelemesine maruz
kalmıştır. Romandaki başkahraman da bu deneyimi yaşamıştır. Roman
üzerinden bu nitelemeye şu şekilde bir açıklama getirilmiştir: Çinlileri
küçümsemesi, tıpkı bizim domuz ve köpeği küçük görmemizle aynıdır.
Japonlar, Çinlileri “Zhinaren” olarak isimlendirirler. Bu isim Japonya’da,
bizim insanlara küfrederken söylediğimiz “aşağılık haydut” tabirine kıyasla
hoş olmayan bir sözcüktür. (Yu, 2000: 31) Japonya tarafından kuşatıldıktan
sonra sömürge haline gelen ülkesinin zayıf bir vatandaşı olarak değersiz
görülmesi, toplumdan uzaklaşmasına neden olur. Arkadaşlarından kaçmaya
başlar. Ancak nereye giderse gitsin kötü bakışları üzerinde hisseder. Okula
gittiği nadir zamanlarda arkadaşları arasında kendini yalnız hisseder. Bu
yalnızlık ona çok ağır gelir. Ders bittikten sonra öğrenciler gülüşüp
konuşarak sınıftan çıkarken; o kaşlarını çatar, kimseyle konuşmaz. Roman
karakterinin bu yalnızlık içinde, Japon arkadaşlarına karşı duyduğu kızgınlık
dikkat çekicidir: “Onların hepsi Japon, hepsi benim düşmanım. Bir gün
onlardan intikam alacağım, onlardan mutlaka intikamımı alacağım.” (Yu,
2000: 6).

13

Yu, 1997: 37, https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, (01.02.2020
tarihinde erişildi.)
14 Mançu döneminde Çin, Japonya ile girdiği savaşta mağlup olduktan sonra, Japon işgalciler
Çin’i Zhina (支那), Çinlileri ise Zhinaren (支那人) olarak adlandırmıştır. Bu iki tabir,
Çinliler tarafından bir aşağılanma ifadesi olarak kabul edilmiştir (https://baike.baidu.com,
(03.02.2020 tarihinde erişildi).
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Bu sözler, Japon sınıf arkadaşlarının onu küçümsüyor olmalarına karşı
duyduğu öfkeden kaynaklanan sözlerdir. Ancak sakinleştikten sonra tekrar
düşündüğünde onların tavrını yerinde bulur. Romanda bu durum üzerine
kendi kendine bir iç muhasebe yaptığı görülmektedir: “Onların hepsi Japon,
sana elbette ki anlayışlı olmayacaklar, onların sana anlayış göstermesini
istediğin için onları suçluyorsun, bu senin kendi hatan değil mi?” (Yu, 2000:
6).
Bu noktada, başkahramanın benliğinin, sömürülen bir ülkenin ferdi
olarak, ne kadar yara aldığı anlaşılmaktadır. Elbette Japon arkadaşları
arasında ona yakın davranan iyi öğrenciler de vardır. Ancak başkahramanın
benliğinde hissettiği eziklik duygusu onlarla iletişim kurmasına engel
olmuştur. Bu durumda onun bu halini anlayan birkaç arkadaşı da ondan
uzaklaşmak zorunda kalmıştır:
“Japon arkadaşları bir tarafta eğlenirken, onların kendisine
güldüğünden şüphe edip yüzü hemen kızarırdı. Onlar bir tarafta
konuşurken, biri rastgele ona baksa yine aniden yüzü kızarır,
onların kendisi hakkında konuştuklarını sanırdı. Arkadaşları ile
arasındaki mesafe günden güne açılıyordu. Arkadaşları ise
onun yalnızlığı seven bir insan olduğunu düşündükleri için
yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu.” (Yu, 2000: 7).

Başkahramanın çekingenliği o kadar ileri seviyededir ki, bir
seferinde yurda dönerken iki Japon kızla karşılaşınca nefesi daralır. Kaldığı
yurt şehir dışında bir banliyöde olduğundan kız öğrencilere öncesinde
rastlamamıştır. Hemcinsleriyle bile rahat iletişim kuramazken bu iki kızdan
utanması yaşadığı psikolojik bunalımın işaretidir. Aslında bu iki kız, yoldaki
üç Japon erkek öğrenci ile konuşmaktadır. Onların konuşmasına tanık olan
başkahraman ise, sanki kızlar kendisiyle konuşmuş gibi hissederek utanır ve
oradan çabucak uzaklaşır. Bu tuhaflığının kendisi de farkındadır. Bu yüzden
kendisine kızar: “Seni sefil! Madem utangaçsın, neden sonradan pişman
oluyorsun? Hem pişman oluyorsun, hem de cesaret göstermiyorsun.” (Yu,
2000: 7-8).
Kısa süre sonra olanlar karşısında kendince bir sonuca varır: “Kızlar
senin Zhinaren olduğunu biliyorlardı. Yoksa neden bana göz kırpmasınlar
ki! İntikamımı alacağım, mutlaka onlardan intikamımı alacağım.” (Yu,
2000: 8).
Yu Dafu otobiyografisinde bu ayrımcı tutuma şu şekilde değinmiştir:
Zhina ya da zhinaren ismi, Doğu komşumuz Japon ulusunun, özellikle de
genç kızların ağzından çıktığında, dinleyicinin beyninde ve ruhunda
aşağılanma, hayal kırıklığı, püskürtülme ve acı duygularının iç içe geçtiği
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bir etki yapıyordu. Bu, bir Çinlinin Japonya’ya gelmeden hayal edebileceği
bir duygu değildi.15
Yu Dafu’nun kendisi gibi roman başkahramanı da iyi bir eğitim alma
hayaliyle Japonya’ya üniversite okumaya gider. Burada eğitim gördüğü on
yıllık süre zarfında, daima küçümsenen ve hor görülen bir kimse olmuştur.
Üstelik bunu da Çinli olduğu için yaşıyor olması, onu içinden çıkılmaz bir
bunalıma sürüklemiştir. Bu konuda da giderek kendini daha fazla suçlamaya
başlamıştır:
Ne zorum vardı ki Japonya’ya geldim, ne zorum vardı ki
eğitim peşine düştüm. Madem Japonya’ya geldim, o zaman
onlar tarafından hakaretlere uğramam çok normal. Ah Çin!
Nasıl olur da zenginleşip güçlenmezsin, artık dayanamayacağım. Güzel dağlar ve nehirler benim memleketimde yok
muydu? Çiçek gibi güzel kızlar benim memleketimde yok
muydu? Ne zorum vardı da, okyanusun doğusundaki bu ada
ülkesine geldim! (Yu, 2000: 8).

Diğer ülkelerden öğrenciler Japonya’da beş altı ay eğitim alıp ülkelerine
şerefli bir şekilde dönerken, Yu Dafu ülkesinin aşağılandığı Japonya’da uzun
yıllar psikolojik açıdan zorlu bir yaşam sürmüştür. Bunun sonucu olarak
ülkesine mutlu bir şekilde dönebilme gücü kalmamıştır. Yirmi bir yaşındadır
ve yaşamın en güzel dönemi olan gençlik yıllarının Japonya’da heba olduğu
düşüncesi canını acıtır.
Otobiyografide anlatıldığı üzere Yu Dafu’un Japonya’daki yaşamı,
hayatının dönüm noktası olmuştur: Çin’in dünya rekabeti içindeki yerini
Japonya’da daha net görmeye başladım. Modern bilimin büyüklüğünü ve
derinliğini gerçekten Japonya’da idrak ettim. Japonya’da, Çin’in bundan
sonraki geleceğinin ve milyonlarca yurttaşının bin türlü acı çekeceğinin
farkına vardım.16
Bu süreçten sonra, bilgi de şeref de onun için önem ifade etmez olur. Bu
bağlamda, romanda başkahramanın söylediği şu sözler dikkat çekicidir:
“Bilgi istemiyorum, şeref istemiyorum. Sadece beni teselli eden ve anlayan
bir kalp istiyorum. Sıcak bir kalp! Bu kalpten doğan bir anlayış! Bu
anlayıştan gelen bir aşk!” (Yu, 2000: 9).

15

Yu, 1997: 46, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi.)
16 Yu,
1997:44, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi.)
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Roman başkahramanı yabancı bir ülkede o kadar yalnızlaşmıştır ki,
üzerinde hissettiği bakışların soğukluğu, kalbinin üşümesine neden olur. Onu
sararak ısıtacak ve onu anlayabilecek bir aşkın peşinden koşmaya başlar:
“Tüm ihtiyaç duyduğum sevgidir! Eğer güzel bir kadın acımı anlayabilirse,
benden ölmemi isterse dahi razıyım. Şayet bir kadın güzel ya da çirkin olsun,
tüm samimiyetiyle beni severse, onun için ölmeye hazırım. Tüm istediğim bir
aşk yaşamak!” (Yu, 2000: 9) Bedeni ve ruhuyla, bütünüyle ona yönelecek
bir kadınla huzur bulacağını düşünür.
Geleneksel kültür kurallarının hâkim olduğu bir ülkede doğup yetişen
bir genç olarak bu kültürün kısıtlamalarına maruz kalması, bireysel
özgürlüklerini yaşamasını zorlaştırmıştır. Özellikle de bireyin en temel
ihtiyaçlarından biri olan cinsellik konusunda büyük bir iç çatışma
yaşamaktadır. Yu Dafu otobiyografisinde, yirmili yaşlarına geldiğinde cinsel
bir bunalıma girdiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Ancak bunu
otobiyografisinde, romanında olduğu kadar açık anlatmamıştır. Romanda, bu
bunalımın sonucunda cinsel olarak kendini tatmin etme yollarına
başvurduğunu anlatır. Bundan dolayı da kendini suç işlemiş olarak görür.
Bedenin anne ve babadan geldiği ve bu yüzden korunması gerektiği
geleneksel düşüncesi, bu hareketini suç, hatta günah olarak görmesine neden
olur. Kendisine bunu bir daha yapmayacağına dair verdiği sözlere rağmen
devam eder:
“Bir yandan bunalımdayken, bir yandan da şiddetle savaşıyordu.
En nihayetinde onlar (kadınlar) tarafından ele geçirildi. Böylelikle
bir sefer derken iki sefer oldu, ikinci seferden sonra alışkanlık
haline dönüştü. Bu suçu işledikten sonra, kütüphaneye her
gittiğinde tıp kitabını açıp okurdu. Kitapta vücutta en çok zararı
olan şeyin bu (mastürbasyon) olduğu tekrar tekrar yinelenerek
yazmaktaydı. Bundan sonra, korkusu günden güne arttı.” (Yu,
2000: 17).

Arkadaşlarından birer birer kopmasından sonra içinde bulunduğu
yalnızlık duygusu onu öldürecek boyuta ulaşır. Bu dönemde kaldığı odanın
sahibinin on yedi yaşındaki kızına âşık olur. Ancak onunla konuşacak
cesareti kendinde bulamaz. Kızın karşısında kendini kötü hisseder. Onu
görmemek için kaçar. Bir akşam yurtta tek başına olduğu bir vakit, kitap
okurken birden yurdun banyosundan gelen su sesini duyar. Hızlı hızlı nefes
almaya başlar ve yüzü kızarır. Yaptığının yanlış olduğunu bilse de,
banyonun camından kıza gizlice bakar. Âşık olduğu kızı karşısında çıplak bir
şekilde görünce kendinden geçer. Büyük bir dikkatle kızı izlediği sırada
başını cama vurunca, yakalanma korkusuyla kaçıp odasına koşar. O gece
utançtan uyuyamaz. Odanın sahibine ve kıza fark ettirmeden yurttan ayrılır.
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Nereye gideceğini bilmeden kimsenin olmadığı, ıssız bir dağ tepesinde bir
eve taşınır.
Buraya yerleştikten sonra bunalımı giderek farklı bir boyut kazanır.
Ağabeyi ile aralarında geçen küçük bir anlaşmazlığın ilişkilerini koparmış
olması aklına gelir ve karamsarlığı artar. Dağ tepesindeki evinden
manzaraya bakarak şiir okurken bir erkek ve bir kızın konuşmalarını duyar.
Onlara doğru yöneldiğinde ilişkiye girdiklerini fark eder ve yanlış olduğunun
farkında olmasına rağmen onları gözetler. Psikolojisinin bu seviyeye gelmiş
olmasından dolayı kendine kızsa da izlemeye devam eder. Bir süre sonra
yaptığından utanç duyarak hızla uzaklaşır.
Bu olaydan sonra yemek yiyemez, uyuyamaz olur. Kendini bilmez bir
şekilde yolda ilerlerken tren istasyonuna varır. Nereye gittiğini bilmediği bir
trene hiç düşünmeden biner. Son durakta indikten sonra önündeki limana
doğru yürür. Buradan bir vapura atlar ve kısa bir süre sonra başka bir
limanda iner. Hiç beklemediği bir anda kendini bir genelevin kapısında
bulur. İçeri girip girmeme konusunda tereddüt yaşadığı sırada, on yedi on
sekiz yaşlarında bir hanımefendi onu yukarı kata çıkarır. Odasına içki ve
yemek götüren kadın ona nereden geldiğini sorunca, roman karakterinin
zayıflamış ve solmuş yüzü birden kızarır. Japonya’da bulunduğu süre
zarfında, Japonlar tarafından sıkça Zhinaren ismiyle dışlanıp küçümsendiği
fikri benliğine o kadar yerleşmiştir ki, kızın bu sorusuna “Çinliyim, Çin’den
geldim” cevabı yerine “ben Zhinalıyım” demek zorunda kalmıştır.
Genelevde çalışan bir Japon kadının karşısında bile bu aşağılanmayı yaşıyor
olmasının sebebinin ülkesinin içinde bulunduğu kötü durum olduğunu şu
sözleriyle ifade eder: Ah, Çin, nasıl olur da güçlenmezsin! (Yu, 2000: 31).
Otobiyografinin “Karlı Gece (雪雪)” başlıklı kısımda Yu Dafu’nun
gerçekten de Japonya’da aynı duygu haliyle bir geneleve gittiği açıkça
görülmektedir:
“Kış tatilinden sonraydı. Arka arkaya iki sefer büyük bir kar
yağdı. Karların ablukaya aldığı bir kasabada tek başımaydım. Bu
yalnızlığa artık dayanamayacağımı hissettim. Kar taneciklerinin
uçuştuğu bir günün bir öğle zamanında, Tokaido Hattı üzerinden
Tokyo’ya giden trene bindim. Yalnız ve soğuk vagonda birkaç
bardak içki içtim. Dört bir tarafımda da beni tanıyan yüzler
göremeyince birden cesaretlendim. Gecenin ortasında tren durdu.
Şeytan aklımı çelmişti, trenden hızlıca aşağıya atladım. Japonya’da
her yerde genelev vardı. Bir tanıdık tarafından görülmekten ve
üstelik virüsün bana bulaşmasından endişe duyduğum için buraya
gelince durdum. Bunları hep hayalimde yaşadım, gerçekleştirmeye
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bir türlü cesaret edemedim. Bu sefer öncekilerden çok farklıydı.
Bulunduğum yer yabancı olmakla birlikte, saat de çoktan gece
yarısını geçmişti. Tren istasyonundan ayrılıp hemen çekçeğe
atladım. Atkıyla yüzümü sardım. Yüksek sesle arabacıdan beni
genelevin olduğu binaya götürmesini istedim.17

Romana dönecek olursak, başkahraman, Japon kadının başkalarını
ağırladığını görünce, orada bulunanların kendisiyle alay ettiği hissiyatıyla
öfkesi şiddetlenir: “Beni küçümsemeye cesaret mi edersiniz? Öcümü
alacağım. Sizlerden mutlaka öcümü alacağım. Dünyada iyi kadınlar var. Sen
kötü kalpli kadın, demek beni bırakmaya cesaret edersin? Boşver! Bir daha
bir kadını sevmeyeceğim. Sadece vatanımı seveceğim. Vatanım sevdiğim
olacak.” (Yu, 2000: 32).
O gece sarhoş olur. Yan odalarda Japonların şarkı söylediklerini
duyunca, sarhoşluğun getirdiği cesaretle ve belki de ilk cesaretiyle şiir
okumaya başlar. Ertesi sabah uyandığında, onun tamamen çökmesine neden
olan bir olayla yüz yüze gelir. Üzerinde bulunan son parayı da kadına
verdikten sonra oradan ayrılarak okyanus kenarına gelir. O gece yaşananlarla
birlikte Japonya’nın küçük gördüğü bir ülkenin zayıf bir vatandaşı olarak,
dışlanma sürecinde içine sürüklendiği olumsuz durumlar, onu yaşamını
sonlandırma düşüncesine itmiştir:
“Böyle bir yere nasıl gelebildim? En alt tabakadan insana
dönüştüm. Pişman olmak için çok geç artık. Burada ölmeliyim.
Peşinden koştuğum aşka yetişemedim. Aşkın olmadığı bir dünya
ölünün külleri gibi değil midir? Ah bu çorak yaşam, dünyadaki
insanlar bu tatsız yaşamda bana düşmanca bakıp, beni hor
gördüler. Kendi kardeşlerim, ellerim ve ayaklarım bu tatsız
yaşamın olduğu dünyanın dışına attılar beni. Ne için yaşayacağım,
bu acılı dünyada ne için yaşamaya devam edeceğim!” (Yu, 2000:
35).

Bu düşüncelere daldığı sırada yüzünü Batı’ya doğru çevirir.
Gökyüzünün altında parlayan yıldız dikkatini çeker: Bu durmadan sallanan
yıldızın altı benim vatanımdır. Doğduğum yerdir. Bu yıldızın altında, on
sekiz sonbahar ve kış geçirdim. Ah, memleketim, senin yüzünü bir daha
göremeyeceğim (Yu, 2000: 35).
Otobiyografide Yu Dafu’nun genelevden çıktıktan sonra, romandaki
başkahraman ile aynı acıyı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Her ikisi de okyanus
kenarına gidip vatanlarına karşı büyük bir suç işlemiş olmanın üzüntüsünü
17Yu,

1997: 46-47, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 22.01.2020
tarihinde erişildi.)
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derinden yaşamışlardır. Yu Dafu, bu acısını şu sözlerle dile getirmiştir: Buna
değer miydi! Buna değer miydi! İdeallerim, emellerim, ülkem için tutkuyla
sarıldığım heveslerim şimdi neredeler? Geriye hiçbir şey kalmadı.18
Otobiyografide, Yu Dafu bu elem karşısında fiziksel olmasa da
duygusal ve düşünsel olarak kendisini ölmüş gibi göstermesine rağmen;
romanda başkahramanın okyanusa atlayarak intihar ettiğini görmekteyiz. Bu
bakımdan romanın on yedi yaşında bir gencin, hem kendisi hem de
memleketi adına büyük umutlarla gittiği Japonya’da, ülkesinin
yoksullaşması ve gücünü kaybetmesi sonucu yaşadığı bunalımın acılı bir
yansıması olduğu açıktır. Romanın sonunda, başkahramanın son sözleri
bunu açıkça göstermektedir: “Vatanım, ah, vatanım! Bana zarar verdiğin
için öldüm! Derhal zenginleşmelisin! Güçlenmelisin! Üzerinde yaşayan daha
çok sayıda erkek ve kız çocuğu acı çekiyor!” (Yu, 2000: 36).
SONUÇ
Yu Dafu’nun Çöküş adlı romanı, savunduğu düşünceler bakımından
Dört Mayıs döneminin ideolojik eğilimlerini yansıtmaktadır. Roman,
demokrasi ve bilim yoluyla ülkenin yok olmaktan kurtulacağı şeklindeki
ulus bilincini ortaya koymaktadır. Dört Mayıs Hareketi’nin en büyük
başarısını bireyin keşfi olarak gören Yu Dafu, bu romanıyla, Çin’de yıllardır
süregelen feodal kültürün terkedilerek insanın toplum için değil, kendisi için
yaşaması gerektiği fikrini savunmuştur. Feodal kültürün, insanın bireysel
kurtuluşu üzerindeki olumsuz yönlerini gözler önüne sermiştir. Ancak bu,
bireyin toplumdan bağımsız olması gerektiği anlamına gelmemektedir.
Romanın son bölümünden de anlaşıldığı üzere, Yu Dafu her ne kadar bireyin
kurtuluşu ve kişiliğin yükseltilmesini savunsa da, ülkesinin çökmesi halinde
bireyin kendisinin de yok olacağını vurgulamıştır. Ülke, sömürgeden
kurtulduğu ve bağımsızlığına kavuştuğu sürece, birey kişisel hak ve
özgürlüklerine kavuşmuş olacaktır.
Romanda anti feodalizm unsuruna kıyasla emperyalizm karşıtlığı ağır
basmaktadır. Bunu, genç aydının Japonya’da eğitim gördüğü yıllarda
Japonlar tarafından dışlanması ve küçümsenmesi karşısında büyük bir
depresyon içine girmiş olması üzerinden açık bir şekilde görmekteyiz. Bu
bakımdan eser, Dört Mayıs edebiyatında antiemperyalizm konusunu ele alan
nadir eserlerden biri olarak önem teşkil etmektedir.
18

Yu, 1997: 47, (https://max.book118.com/html/2017/0207/89012774.shtm, 01.02.2020
tarihinde erişildi.)
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Eserin en cesurca anlatılan kısmı, ruh ve beden arasındaki çatışma
psikolojisidir. Bir yandan toplum tarafından aşılanan ahlak bilinci, diğer
taraftan da durdurulamayan bedensel arzuların dürtüsü arasında kalan aydın
gençlerin yaşadığı problemler üzerinde durulmuştur. Yabancı bir ülkede
yalnızlığa itilen gencin, yaşamdan sevgi dışında bir isteği kalmamıştır.
Kendisini anlayan ve ona hem bedenen hem de ruhen yaklaşan bir kalp
arayışı içine girmiştir. Ancak arzu ettiği aşka kavuşamaması, onu bu
arzularını farklı şekillerde tatmin etme yoluna itmiştir. Bu yüzden giderek
yalnızlaşarak, özellikle de vatanına karşı günahkâr bir insan psikolojisi içine
girdiği görülmektedir. Bu duruma düşmesini Çin’in sömürgeci ülkeler
karşısındaki zayıf statüsüne bağlamıştır. Ülkesi güçlenip zenginleşmediği
müddetçe kendisinin hor görülmesinin kaçınılmaz olduğuna inanmıştır. Bu
bakımdan roman, Çin’de modern dönemde gençlerin ülkelerinin yeniden
ayağa kalması adına yaptıkları bir çağrı niteliğindedir.
Sonuç olarak, yazarın romanı ve otobiyografisi üzerinden yukarıda
verilen alıntılar dikkate alındığında, olay örgüsü çerçevesinde, her ikisinin
birbiri ile bağlantılı olduğu ve büyük bir benzerlik gösterdiği
anlaşılmaktadır.
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LU XUN’ÜN DELİNİN GÜNCESİ ADLI ESERİNDE ELEŞTİRİ
UNSURU OLARAK YAMYAMLIK MOTİFİ
Pınar ALTAY YILMAZ
GİRİŞ
Bu çalışmada, Dört Mayıs Hareketi (五四运动) ve Yeni Kültür
Hareketi’ne (新文化运动)yazdığı hikâyelerle yön vermiş olan Lu Xun’ün
(鲁迅), toplumun ve edebiyat alışkanlıklarının yenileşme sürecinde yapı
taşı olarak kabul edilen Delinin Güncesi (狂人日记) adlı eseri yamyamlık
motifi üzerinden incelenecektir. Esere arka plan oluşturan Dört Mayıs
dönemine, bu dönemde bir eleştiri ve yön verme aracı olarak kullanılan
dönem edebiyatına değinilecek, Delinin Güncesi adlı eserin edebiyata
getirdiği yeni soluk ve eserde eleştiri unsuru olarak kullanılan yamyamlık
motifi açıklanmaya çalışılacaktır.
Dört Mayıs Hareketi ve Edebiyat
Dört Mayıs Hareketi, Çin Hükümeti’nin Versay Anlaşması’nda
Japonya’ya toprak vermeyi kabul etmesi sonucu öğrencilerin ayaklanmasıyla
başlamış anti-emperyalist bir harekettir. Çin devletinin Qing Hanedanlığı’nın
yıkılmasıyla başlayan güçsüzleşme süreci, 1915-1921 yılları arasını
kapsayan ve Yeni Kültür Hareketi olarak adlandırılan özgürlükçü hareketi de
tetiklemiştir.
4 Mayıs 1919’da, 3.000 üniversite öğrencisi Tiananmen Meydanı’nda
toplanarak Çin’in kendi toprak bütünlüğünü korumadaki pasif duruşunu
protesto etmiştir. Dört Mayıs Hareketi’nin üniversite öğrencileri tarafından
başlatılması, bu hareketin ilerleyen süreçte de bir aydın hareketi olacağını
göstermektedir. Protestonun başladığı sırada, öğrenci ayaklanmasının Çin’e
ne gibi etkileri olacağı öngörülememiş olsa da; Yeni Kültür Hareketi’yle iç
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içe geçmiş bu süreç, aydınlar arasında kendine yer bulacak ve özellikle
edebiyatın yardımıyla halka da inmeye çalışacaktır. "Bu hareket aynı
zamanda; ülkesini seven, ülkesini koruma içgüdüsüne sahip olan; ancak
yüzünü Batı’ya dönmüş gençler ve aydınların güçlü bir dayanak noktası
olacaktır." (Chiang Ünal 2017: 41).
Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu dönemin aydınları; gelenekçi
Konfüçyüs düşüncesine eleştiri getirmeye başlamış ve ülkenin içinde
bulunduğu politik gerilemenin Bilim Bey (赛先生), Demokrasi Bey
(德先生) gibi sembolik değerlere destek vererek düzelebileceğini
savunmuşlardır. "Yeni Kültür Hareketi, insanların öznellik uyanışını
somutlaştırmış ve iki şeyi ortaya koymuştur: Bilime ve demokrasiye saygı
göster, Konfüçyüsçü ahlak kurallarına karşı çık." (Mu 2010: 95).
Dört Mayıs Yeni Kültür Hareketi’nin en büyük silahı edebiyattır ve bu
hareketi tetikleyen en kuvvetli yayın Yeni Gençlik (新青年) adlı dergidir. 15
Eylül 1915’te Şangay’da Chen Duxiu (陈独秀) tarafından kurulan dergi;
dönemin aydın yazarlarının geleneksel düşünceleri ve eski edebiyat
anlayışlarını özgürce eleştirebildikleri bir mecra olmuştur. Editörleri arasında
Lu Xun, Chen Duxiu, Hu Shi (胡适), Li Dazhao (李大钊), Shen Yinmo
(沈尹默) ve Qian Xuantong (钱玄同) gibi aydınlar ve edebiyatçılar
bulunmaktadır. Dergi, yenileşmenin simgesi olup, bu sebeple Mayıs 1918’de
ilk kez sadeleştirilmiş Çince (白话) kullanılarak yayımlanmıştır; bu sayıdan
itibaren bir daha klasik Çince (文言文) kullanılmamıştır. Dergi’de
yayımlanan sadeleştirilmiş Çince’yle yazılmış ilk hikâye, Lu Xun’ün Delinin
Güncesi adlı eseridir. Bu sebeple Lu Xun, Batı edebiyatını yakından takip
eden ve yeni edebiyat akımlarını benimsemeye çalışan bir grup aydın
arasında yer almış ve Yeni Gençlik dergisinde öne çıkan bir edebiyatçı
olmuştur.
“Yeni Gençlik grubu; edebi devrime de diğer devrimlere nasıl
davrandıysa öyle davranmış; onu Konfüçyüs geleneğini yıkmak ve
aydınlanma amaçlarını gerçekleştirmek için yararlı bir araç olarak
kullanmıştır.” (Hockx 1999: 41). Amaçlarını gerçekleştirmenin tek yolu
halkın düşünce yapısını değiştirmektir. Lu Xun Çin halkını tanımlarken
“Çinliler her zaman biraz kibirli olmuştur; ne yazık ki bu kibir ‘bireysel
kibir’ değil, istisnasız her zaman ‘müşterek ve vatansever bir kibir’dir…
Aynı fikirde olduklarıyla birleşip, farklı fikirdekilere yabancılaşır;
azınlıktaki yeteneklere karşı savaş açarlar.” (Xun 1918) demiştir. Toplumun
bu yok edici gücünü eleştirmek amacıyla birçok eser kaleme almış olan Lu
Xun’ün bu konudaki en dikkat çekici eseri Yeni Gençlik’te yayımladığı
Delinin Güncesi’dir.
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Delinin Güncesi
Delinin Güncesi, yaşadığı topluma uyum sağlayamayan, sokağa adım
attığında yamyamlar tarafından yeneceği korkusuyla sanrısal krizlere giren
bir adamı anlatmaktadır. Eser başkişisi, halk tarafından ‘deli’ olarak
tanımlanmaktadır. Okur, delinin başından geçenleri kendi günlüğünden
okumakta ve olayları sadece delinin gözünden görebilmektedir.
Eser, yazıldığı dönemde büyük etki yaratmıştır. Lu Xun bu hikâyesiyle
bilinir hale gelmiş ve yazar camiasında dikkatleri üzerine çekmiştir. Bunun
en büyük sebebi Delinin Güncesi’nin yenilikçi dilidir.
Eser, Lu Xun'ün günümüz Çincesiyle yazdığı ilk hikâyedir. Yazar,
önceki eserlerini klasik Çinceyle kaleme almıştır. Topyekûn yenileşmeyi
savunan yazar, bu dil seçimi ile Dört Mayıs Yeni Kültür Hareketi’nin
destekleyicisi olduğunu bu kez sadece düşünceleriyle değil, somut
değişimleri uyguladığı eseriyle okuruna ilan etmiştir. Hikâyesini sade bir
Çince ile kaleme almış olmasına rağmen, Önsöz’de klasik Çince kullanmayı
tercih etmiştir. "İlk bölüm klasik Çinceyle yazılarak gerçek dünyanın sesini;
ikinci bölüm ise günümüz Çincesiyle kaleme alınarak bir delinin iç
dünyasının sesini temsil eder." (Chen 2003: 28). Gerçek dünya ve kurmaca
dünya arasında iki farklı dil kullanan yazar; okuruna iletmek istediği
geleneksellik ve yenilik mesajını, diller arasında çekişme yaratarak verir.
Lu Xun’ün eserinde yarattığı tek çekişme bu değildir. Deli ve diğerleri
arasında örtülü bir dışavurumculuk görülmektedir. Delinin Güncesi’ndeki
ilgi çekici bir başka özellik de Çin’in geçmişine ve halkın düşünce yapısına
getirilen
eleştirinin
motifler
aracılığıyla
verilmesidir.
Batı’da
dışavurumculuk olarak adlandırılan bu edebiyat akımı; körü körüne
geleneklerine bağlı kalan halkın ve düzene başkaldırışıyla öne çıkan,
feodalizm ve gerici düşüncelerle savaşan delilerin arasındaki çatışmayı
desteklemektedir.
Delinin Güncesi, bir delinin basit hikâyesi olmaktan çok uzaktır.
Okurken fark edilemeyen bazı detaylar, Lu Xun’ün mevcut düzene karşı
çıkan yapısından izler taşımaktadır. Özellikle ‘yamyamlık’ motifiyle
eleştirisine güçlü bir dayanak sağlayan yazar; kısa bir zaman dilimini günce
kayıtları üzerinden anlatarak, derin anlamlar taşıyan davasını, herkesin onu
yiyeceğini düşünen bir delinin hikâyesi içine gizlemiştir. Yazarın temel
eleştiri unsuru olarak kullandığı yamyamlık motifi incelendiğinde, hikâyenin
arka planında aktarılan düşünceler açığa çıkacaktır.
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Yamyamlık Motifi
Yamyamlık motifini incelemeden önce delilik motifine bakmanın yararı
olacaktır. Lu Xun Delinin Güncesi’ni yazarken şüphesiz ki Gogol’ün Bir
Delinin Hatıra Defteri adlı eserinden etkilenmiştir. İki eserde de
kahramanların yaşadıkları ülkelere ve toplumlara karşı eleştirileri işlenmiş;
çarpık düzende var olma çabaları anlatılmıştır. Fakat bu eserlerdeki
karakterler birbirinden ayrılmaktadır. Lu Xun’ün ağabeyi Zhou Zuoren,
Gogol’ün Bir Delinin Hatıra Defteri’ni Çinceye Fengren Riji (疯人日记)
olarak çevirmiştir. Lu Xun’ün eserinde ise deli kelimesinin karşılığı
“kuangren” (狂人)’dır. Zhou Zuoren’ın Gogol’ün eseri için “fengren”
kelimesini tercih etmesi, "fengren ve kuangren arasındaki farkı vurgulama
amacı gütmektedir." (Tang 1992:1226). İki kelime de Türkçede ‘deli’
anlamına gelmekte; fakat Lu Xun’ün delisi kendi içinde çok daha siyasi bir
anlam barındırmaktadır. Lu Xun; Çin’in yönetiminde ve halk arasında kabul
görmüş Konfüçyüsçü ahlak kurallarına karşı çıkan ve bu yüzden dışlanan,
ötekileştirilen kimselere "deli" der. Eserde Deli’nin toplumdan dışlanması
sonucunda yaşadığı buhran ve “yamyam” olarak adlandırılan Çin halkı
tarafından öldürülüp yeneceği korkusu işlenir.
Delinin, güncesine yazdığı satırları okuduğumuzda, başından beri korku
içinde olduğu ve dışarı çıktığı her an tehlikede olduğunu düşündüğü
anlaşılmaktadır. Deli’ye göre sokaktaki insanlar ona karşı birleşmiş ve ona
nefretle bakmaktadırlar: "Sabah temkinli bir şekilde dışarı çıktım. Zhao
Guiwen’ın gözleri değişik bakıyordu: sanki benden korkuyormuş, bana zarar
vermek istiyormuş gibi. Sekiz dokuz kişi daha vardı, benim hakkımda
fısıldaşıyor, bana gülüyorlardı; tepeden tırnağa buz kestim, tüm
hazırlıklarını tamamlamışlardı." (Lu 1957:8).
Deli, henüz yeneceğini idrak etmemiştir; ama ortada şüpheli bir durum
olduğunu sezmektedir. Komşusu Zhao Guiwen’ın ona eskisi gibi
bakmadığını fark etmiştir. Yakından tanıdığı bu kişinin ona karşı tavrının
değişmesi, sokaktaki insanların onun arkasından konuşması eser başkişisinin
kafasını karıştırmış ve Deli kendini sorgulamaya başlamıştır. "Zhao
Guiweng’la aramda ne sıkıntı var, yoldakilerle aramda ne sıkıntı var diye
düşündüm; sadece yirmi sene önce Gu Jiu Bey’in eski satış defterini
tekmelemiştim ve Gu Jiu Bey hiç mutlu olmamıştı. " (Lu 1957:8).
Deli, kendini sorguladığı sırada geçmişinden bir anıyı hatırlamıştır ve
bu anı yazarın okuruna verdiği ipuçlarından en önemlisidir. Gu Jiu (古久),
Çincede "antik, eski" anlamına gelmektedir. Gu Jiu Bey’in eski satış defteri
de feodalizmin simgesidir. Deli’nin satış defterini tekmelemesi feodal
düzene başkaldırı ve düzeni sorgulama eylemiyle eşdeğerdir. Tüm bu
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sembolik anlatım hikâyenin ana temasını özetler. Eser başkişisi; iyi biri
olmasına rağmen, defteri tekmelemesinden sonra durumun biraz belirsiz
olduğunu düşünür (Lu 1957:9). Olayı idrak etmeye başlamıştır: "Birkaç gün
önce Kurt Köyü’nden bir çiftçimiz gelip mahsul kıtlığından bahsetti;
ağabeyime köydeki kötü bir adamı öldürdüklerini söyledi. Birkaç kişi adamın
kalbini ve ciğerini söküp yağda kızartıp yemiş; cesaretlerini arttıracağını
düşünmüşler. " (Xun 1957:9).
Kurt Köyü’nden gelen çiftçinin anlattıkları, Çin’in tarih boyu
deneyimlediği insan yeme hadiselerinin devamıdır. Eser başkişisi; bu olayı
öğrenmesiyle birlikte eski bilgilerini ve ağabeyinin ona öğrettiklerini
anımsar; artık kendisi de yamyamlar tarafından yenme tehlikesiyle karşı
karşıyadır.
Yazarın bilinçli bir şekilde hikâyenin içine yerleştirdiği gerçek insan
yeme vakaları vardır. Lu Xun’ün bahsettiği; Li Shizhen’ın1 bitkiler üzerine
yazdığı kitabında, insan etinin kızartılıp yenebileceği, İlkbahar-Sonbahar
Dönemi’nde Song Devleti kuşatıldığında şehir duvarları içerisinde yiyecek
yemek kalmaması sonucunda halkın yemek için birbirleriyle çocuklarını
takas etmeye başlaması; Yi Ya’nın2 kendi oğlunu pişirip Jie ve Zhou’ya3
yemeleri için vermesi ve Qing Hanedanlığı memuruna suikast düzenlediği
için 1907’de idam edilen, kalbi ve ciğerleri yenen devrimci Xu Xilin4
hadisesi, onun kalemindeki yamyamlık motifini güçlendiren temsillerdir.
Uygulanagelmiş ahlak kurallarının insanlara verdiği zararı kurgusal olmayan
olaylar üzerinden veren yazar, hikâyesinin temelini gerçeklere ve gerçek
eleştiriye dayandırmıştır: "Her şey tetkik edilmeli; ancak o zaman anlaşılır.
Hatırladığım kadarıyla eskiden beri insan yenirdi, çok da emin değilim
gerçi. Araştırmak için tarih kitabını açıp baktığımda hiçbir çağı bulamadım;
her sayfada kargacık burgacık "insancıllık5, adalet ve ahlak" yazılıydı. " (Lu
1957: 10).
Lu Xun’ün hikâye boyunca Konfüçyüsçü ahlak kurallarına en keskin
eleştiriyi getirdiği bölüm, Deli’nin yamyamlık tarihini araştırmak için
okumaya başladığı kitapta sadece "insancıllık, adalet ve ahlak" yazılı
sayfalarla karşılaştığı bölümdür. Konfüçyanizm ya da Ru Ekolü olarak
adlandırabileceğimiz bu ekolde insanı insan yapan bazı ahlak kuralları
vurgulanmaktadır ve Konfüçyüs’ün temel aldığı bu ahlak kuralları toplum ve
Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış bir bitki bilimci.
İlkbahar-Sonbahar Dönemi’nde yaşamış ünlü bir aşçı.
3 桀纣, Xia ve Shang Hanedanlıklarının son hükümdarları.
4 徐锡麟.
5 Ru Ekolündeki Ren (仁) kavramı; insanlar arasındaki ilişkilerin tümünü kapsamasının
yanında, insancıllık-insan sevgisi olarak da çevrilebilmektedir.
1 李时珍,
2 易牙,
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yönetimde düzen sağlamak için elzemdir. Sosyal düzende yaşanabilecek
sıkıntılara derine inmeden, problem odaklı çözüm önerileri sunan bu
kurallar; Çin toplumunu da tarih boyunca şekillendirmiş; yeniye karşı tavır
almalarına ve eski kurallarla yaşamlarını sürdürmelerine sebep olmuştur. Lu
Xun’ün Çin toplumuna karşı cephe aldığı nokta tam da burasıdır. Bununla
ilgili Lung-Kee Sun’un (1986) "Ezilen halk kendi kaderini idrak
edememenin yanında, bir de onları aydınlatacak kişilerin imhasında suç
ortaklığı yapmaktadır. " sözü dikkat çekicidir. Yamyamlık, Çin toplumunun
tarih boyunca bilerek ya da bilmeyerek bu suça ortak olmasıyla var
olmuştur: "En acısı da ağabeyim, o da bir insan, nasıl olur da korkmaz,
nasıl olur da diğerleriyle bir olup beni yer? Yoksa kendini buna alıştırdı da
artık bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor mu? Yoksa vicdanını
kaybetti de bile bile mi bu hataya düşüyor? " (Lu 1957: 13).
Deli, bir süre sonra onu yemek isteyenlerle işbirliği yapanlardan birinin
de ağabeyi olduğunu idrak eder. Bu durum karşısında şaşırmadığını iddia
etse de en yakını tarafından ihanete uğradığını düşünmesi onu daha büyük
bir buhrana sürekler; etrafında gerçekleşenleri daha çok sorgulamaya başlar.
Var olan yıkıcı düzenin çarklarına ağabeyinin de takıldığını, bunu bilerek mi
yoksa bilmeden sistem içinde sürüklenerek mi yaptığını bilmek ister.
Ağabeyini "insan yiyenlerin bu hayatta yapmayacakları şey yok; beni
yiyebilirler, seni yiyebilirler hatta aynı grupta oldukları kişileri de
yiyebilirler. "(Lu 1957: 15) diyerek ikna etmeye çalışır. Yazarın vurgulamak
istediği; geleneksele tutunarak gruplaşmış halkın, feodal düzeni dayanak
alarak karşılarında duranları yok etme çabalarının dışında, aynı tarafta
oldukları kişileri de yok etmeye girişebilecekleri ihtimalidir. Jiang Yongguo
(2016), gerçek insan ve yamyam arasındaki farkın üzerinde durduğu
çalışmasında, insan yiyenlerin feodalizme dayalı ahlak kurallarından
yararlandıklarını ve aynı zamanda bu ahlak kuralları tarafından zarar
gördüklerini belirtmiştir. Takip ettikleri Konfüçyüsçü ahlak kurallarının
düzeni sağladığına inanırken, bu kurallar içerisinde ezilen ve yok olan gene
aynı halktır. Lu Xun, bu bağlamdaki düşüncelerini hikâye içerisinde sık sık
geri dönüş yaptığı ağabey-kardeş, gelenekçi-yenilikçi bağıntılarıyla vermeye
çalışır:
"Sadece bir çift söz söyleyeceğim ama söyleyemiyorum. Ağabey, uygar
olmayan insanlar muhtemelen ilk başlarda biraz da olsa insan yediler.
Sonrasında fikirleri değiştiği için bazıları insan yemeyi bıraktı; ısrarla iyi
olmak istedikleri için de insana, gerçek birer insana dönüştüler. Fakat
bazıları yemeye devam etti, aynı böcekler gibi. Balığa, kuşa, maymuna
dönüştüler; sonra da insana. Bazıları iyi olmak istemedi, günümüze kadar da
böcek kaldı." (Lu 1957: 14).
Yazar insanları ikiye ayırmaktadır. İlki geçmişinde insan yemiş ve
sonrasında fikir değiştirip gerçek birer insana dönüşenler; ikincisi ise
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günümüze kadar geçmişinden vazgeçmeyip hala böcek olarak yaşayanlardır.
İnsan yemekten vazgeçenler, Lu Xun gibi aydınları temsil etmektedir.
Hâlihazırda kabul görüp uygulanan ahlak kurallarının toplumu geriye
çektiğini ve ilerleme yolunda en büyük engel olduğunu düşünenler gerçek
insanlar olarak görülmektedir. İnsan yemeye devam edenler ise halkın
çoğunluğunu oluşturan ve geleneksel düşüncelere sahip olan Çin
toplumudur. Bahsi geçen toplum, bireysellik kazanamamış ve ilerlemeyi
tercih etmemiştir. Dikkat çeken nokta ise, Lu Xun’ün bu iki tür dışında,
üçüncü bir insan modeli çizmemesidir. Hikâyenin yazıldığı döneme kadar
hayatında hiç insan yememiş ve başından beri gerçek insan kalmayı
başarmış kimse yoktur.
Deli, yazdığı güncenin sondan bir önceki kaydında, kız kardeşinin
öldüğü zamandan ve ağabeyinin kız kardeşinin etini yemeklere kattığına dair
şüphesinden bahseder: "…bilmeden yemeklerin içine katıp, etini bize
yedirmiş olabilir, ben de bilmeden kız kardeşimin birkaç parça etini yemiş
olabilirim, şimdi de sıra bana geldi…" (Lu 1957: 17) diye yazar. Yazara
göre dört bin yıllık insan yeme geçmişine sahip bu toplumda, kendisi de
dâhil olmak üzere herkes bilerek ya da bilmeyerek insan eti yemek zorunda
kalmıştır. Dönemin aydınlarına göre Lu Xun’ün daha karamsar bir yapıya
sahip olması, onun kendisini de eleştirdiği toplumdan ayrı tutmamasıyla
bağlantılıdır. Tarih boyu süregelen Konfüçyüsçü düşünceden Lu Xun de
nasibini almış ve geçmişinde kendisinin de hataya düşüp, etrafındaki
insanları fiziksel olmasa da ruhsal olarak yok etmeye girişmiş olabileceğini
kabul etmiştir. "Çin toplumundaki ve tarihindeki vahşilik direkt olarak insan
yemenin dışında, toplumsal sistemi de içinde barındırır; bu soyut olarak
insan yemektir; insanın vücuduna ve ruhuna verilen zarardır." (Tang 2004:
111) Nitekim güncenin son cümlesi, kurulmak istenen ideal düzenin
başlangıç manifestosudur: "Hiç insan yememiş çocuklar var mıdır?
Çocukları kurtaralım…" (Lu 1957: 17).
SONUÇ
Lu Xun, Delinin Güncesi’nde vermek istediği mesajı hikâye içerisinde
sürekli tekrar eden motiflerle güçlendirmiştir. Lu Xun’ün kendi döneminin
ve günümüz Çin edebiyatının en önemli yazarı kabul edilmesi, eserlerini
yazarken takındığı yenilikçi tavrıyla doğru orantılıdır.
Dört Mayıs Yeni Kültür Hareketi’ni desteklerken, feodal düzende
yaşamaya devam eden ve geleneksel ahlak kurallarının etkisi altındaki Çin
toplumuna, yamyamlık eleştirisi getirecek kadar keskin bir dil kullanmayı
tercih eden yazar; kendisi gibi yenileşme çabası içinde olan aydınlara da
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deliliği layık görerek, hem kendinden olmayanı yaftalayan Çin toplumuyla
alay etmiş hem de öz eleştiri getirerek, geçmişinde hiç de saf olmayan aydın
grubuna gönderme yapmıştır.
Lu Xun’e göre ideal düzeni kurmanın tek yolu çocukları kurtarmaktır.
Çocukluğundan itibaren Konfüçyüsçü geleneklerle yetiştirilmiş yetişkinler,
farkındalıklarını ne kadar güçlendirirse güçlendirsin asla tamamen masum
bireyler olamayacaklar ve toplumu ileri taşımak adına yeterli birikimi
sağlayamayacaklardır. Yenileşmenin habercisi olan çocuklar, eski düşünce
sistemlerinin etkisinden kurtarılırsa; ancak o zaman, ilerlemiş bir Çin
toplumundan bahsedilebilir.
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ANG DÖNEMİ DÜŞÜNÜRÜ HAN YU’NÜN “HAKİKİ DAO”
ADLI ESERİNDE RU-DAO EKOLLERİ ÇATIŞMASI
Gonca Ünal CHIANG
GİRİŞ
Çin düşünce tarihinde geleneksel düşünceye yön veren ekoller arasında
ön plana çıkan Dao ve Ru Ekolleri, temelde aynı amaca yönelik olan; ancak
farklı bakış açısı ve farklı yöntemlerle geliştirdikleri düşünce yapısı sebebiyle,
tarihsel süreçte çoğu zaman birbirlerinin eleştirisine maruz kalmışlardır.
Bireysel ahlak ve toplumsal kuralları odak noktası yaparak ideal insan, ideal
toplum hayalini gerçekleştirme çabasına giren Ru Ekolü temsilcisi
Konfuçyüs’e karşın; Dao Ekolü’nün kurucusu Laozi, ideal insan ve ideal
yaşamın yalnızca Dao’nun kurduğu doğal düzenin bir parçası olmakla
gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Laozi’ya göre Dao’un kusursuz düzeninde
her şey olması gerektiği gibidir. Düzene müdahale etmekten kaçınarak, ona
uyum sağlamayı başarabilen bir insanın ne ahlaki eğitime ne de toplumsal
kurallara ihtiyacı olur. Bu bağlamda esas amaç; bozulmuş bir düzeni kural ve
yasaklarla yeniden sağlamaya çalışmak değil, düzenin bozulmasına neden
olan sebepleri ortadan kaldırmak olmalıdır.
Fo ve Dao Ekollerinde yaratıcı düzen ve hakikat olarak tanımlanan
Dao’ya erişmenin en somut yöntemi; maddi dünyanın sınırlarından kurtularak
doğaya çekilmek ve dış dünyanın gereksiz karmaşasından uzaklaşıp içe
dönerek ruhu ve bedeni arındırmaktır. Ru Ekolü ise bunun tam tersi olarak
kişiyi sosyal yaşama yönlendirir; kişiye toplumsal görev ve sorumluluklarını
hatırlatır. Çünkü Ru Ekolüne göre insanın Göksel Dao’ya ulaşması; öncelikle
aile yaşantısında, sonra da toplum yaşamında düzen ve istikrarı yakalamasına
bağlıdır.
Kendisini Ru Ekolünün varisi ve Konfuçyüs öğretisinin Mengzi’dan (孟
子) sonra gelen temsilcisi olarak kabul eden Tang Dönemi düşünürü Han Yu,


Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülttesi, Sinoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi. (goncaunal@ankara.edu.tr)

Ru Dao (儒道-Ru Ekolü Dao Geleneği) temelinde geliştirdiği bakış açısıyla
Hakiki Dao (原道) başlıklı bir deneme eseri kaleme almıştır. Yaşadığı
dönemin düşünce ve inanç kültürüne hâkim olan Dao ve Fo Ekolleri
karşısında, Konfuçyüsçü düşüncenin özellikle ideolojik ve akademik çevreler
üzerindeki etkisinin azaldığını gören Han Yu, yazısında Ru Ekolü’nün Dao
Geleneği ile Dao ve Fo Ekollerinin Dao Geleneği’ni karşılaştırmış ve bu
konudaki Konfuçyüsçü tavrını ortaya koymuştur.
Han Yu eserinde; ideal insan, ideal toplum hayalinin temeli olarak
gördüğü Ru Dao geleneğinin, Dao ve Fo Ekolleri tarafından metafiziksel
düzeyde tanımlanmasından duyduğu endişeyi dile getirmektedir. Ona göre;
eski dönemlerden beri toplumun gelişim tarihinde önemli roller üstlenen bilge
hükümdarların başlattığı, insanların kişisel etik ve ahlak gelişimine ve ideal
ülke yönetimine temel oluşturan Dao geleneği; Fo ve Dao Ekollerinin
getirdiği farklı açıklama biçimiyle soyutlaştırılmış, içi boşaltılmış,
anlamından ve değerinden çok şey kaybetmiştir.
Han Yu’ye göre Ru Dao geleneği; insan ilişkilerini düzenleyen,
uygarlığın gelişimine katkı sağlayan, ideal yaşam ve ideal toplumun
kurulmasına destek veren bir sistemi oluşturmaktaydı. Bu sistem içerisinde
görev ve sorumluluk bilinci ile yaşayan insanlar, aynı zamada ahlaki
gelişimlerini de gerçekleştirerek ideal insan, ideal halk ve ideal yönetici olma
vasıflarını kazanıyorlardı. Oysa döneme hâkim olan Fo ve Dao Ekollerinin
Dao geleneği; gelişime kapalı bakış açısıyla insanları uygarlığın dışına iten,
inziva geleneğini destekleyen öğretisiyle insanları toplumdan soyutlayan,
onları bireyselliğe ve bencilliğe alıştıran zararlı bir düşünce yapısına sahipti.
Bu sebeple; insanları toplumsal sorumluluklarından uzaklaştıran, ulusal
ekonomi, yönetim ve yaşam üzerinde yıkıcı etkiler yaratan bu geleneğin bir
an önce ortadan kadırılması ve Ru Dao geleneğine dönüş yapılması
gerekiyordu.
Han Yu, Hakiki Dao eserinde Dao ve Fo öğretilerine yönelttiği
eleştirilerle, ilk etapta haklı ve anlaşılabilir bir çerçeve çizmektedir. Ancak; bu
iki öğretiye temel oluşturan tarihsel ve düşünsel alt yapı hakkında bilgi sahibi
olan, ekollerin temsilci düşünürlerinin fikir ve görüşlerinin dayandığı
temelleri bir bütün olarak değerlendirebilen bir okuyucu; bu eleştirilerin tek
yönlü, taraflı, yüzeysel ve biraz haksızca yapılmış olduğuna kanaat getirebilir.
Bu bağlamda, bu makalede öncelikle Han Yu’nün yaşadığı dönem ve edebi
kişiliği hakkında bilgi verilecek, ardından Hakiki Dao eserinde Dao ve Fo
öğretilerine yönelttiği eleştiriler çok yönlü bir bakış açısıyla
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
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1. Han Yu’nün Yaşamı ve Edebi Kişiliği
Han Yu 韩愈 (768-824); Tang Döneminin (618-907) ünlü düşünürü ve
edebiyatçısıdır. Çin edebiyat tarihinde Sima Qian’den sonra gelen en önemli
deneme yazarı olarak kabul edilmektedir (Liu, 2005:408). Bugün Henan
Eyaleti’nin başkenti ve en büyük şehri olan Zheng Zhou’da doğan Han Yu,
Han Changli (韩昌黎) adı ile de tanınmaktadır. Küçük yaşta öksüz ve yetim
kalmış, zor bir eğitim hayatı olmuştur. Edebiyat tarihçisi Liu Dajie, Yeni Tang
Tarihi’nden (新唐书) yaptığı alıntıda Han Yu’yü şu cümlelerle aktarmaktadır:
Han Yu üç yaşında yapayalnız kaldı. Memur olan büyük amcasının
himayesine girdi, amcasının ölümünün ardından amcasının eşi tarafından
yetiştirildi. Eğitimin öneminin farkında olan Han Yu çok kitap okur, sayfalarca
not tutardı. Büyüdüğünde altı klasiğe 1 ve dönemin düşünce okullarının
öğretilerine hâkimdi. Memurluk sınavına girdi ve Jinshi 2 derecesini almaya
hak kazandı (Liu, 2005:407).
Han Yu, kendini halka yakın gördüğü için kendine, “halktan olan aydın”
(布衣之士) lakabını vermişti. Memuriyette bulunduğu süre içerisinde
dürüstlüğü, sosyalliği, içtenliği, yaşıtlarına yardımseverliği ve gençlere destek
vermesi ile tanındı. Liu Dajie, Eski Tang Tarihi’nden (旧唐书) yaptığı alıntıda
Han Yu’nün kişiliğini şu cümlelerle ifade etmektedir: “Han Yu dışa dönük, iyi
ve kötü zamanlarda insanların yanında olmayı bilen bir kişiliğe sahipti...
gelecek nesilleri destekler, gençlerin yolunu açardı.” (Liu, 2005:407).
Han Yu, düşünsel alanda Ru Ekolü’nü (儒家) destekleyen fakat Dao (道
家) ve Fo Ekollerini (佛家) eleştiren bir bakış açısına sahipti. Konfuçyüs
öğretisinin yeniden canlandırılması (儒学复兴) konusunda çalışmalar
yürütmekteydi. Kendisini Ru Ekolü’nün varisi ve Konfuçyüs öğretisinin
Mengzi’dan sonra gelen temsilcisi olarak kabul ediyor; “Ru Dao (儒道)
geleneği benimle birlikte yayılmaya devam ettiği sürece binlerce, on binlerce
kez ölsem de gam yemem”, “Gök benim hakikati bilmemi istemeseydi,
yaşamımın ne anlamı olurdu ki! Gök birinin hakikati bilmesini istediyse, bu
benden başka kim olabilirdi ki!” (Ma; Guo, 2004: 407) sözleriyle üstlendiği
bu görevin önemini vurguluyordu.
1

2

Altı Klasik六经: İlk olarak Zhuangzi metninden adı geçen altı klasik metin, Konfuçyüs’ün
derlemesinden geçen Ön-Qin dönemine ait altı klasik metni ifade eder. Bunlar, Şiirler Klasiği
诗经, Belgeler Klasiği 书经, Törenler Klasiği 礼经, Değişimler Klasiği 易经, Şarkılar
Klasiği
乐经
ve
Bahar-Güz
Kayıtları’dır
春秋.
Bkz.
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E7%BB%8F/32874(Erişim: 26.12.2019)
Eski Çin emperyal sınav sisteminde, merkezi hükümetin mahkeme sınavının son seviyesini
geçenlere verilen en yüksek liyakat derecesini ifade etmektedir. Bkz.
https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9B%E5%A3%AB/63626 (Erişim: 26.12.2019)
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Han Yu, edebi alanda ise Güney-Kuzey Hanedanlıklar dönemine hâkim
olmakla birlikte Tang döneminde de etkileri görülen beyit yazın türünü (骈
文)3 eleştiriyor; eskinin serbest nesir yazım türü olan denemeye (散文) dönüş
yapmak gerektiğini düşünüyordu. Bu sebeple, Klasik Edebiyat Hareketi’nin
(古文运动)4 önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Han Yu’ye göre; kurallı ve
abartılı cümlelerden oluşan enerjisi düşük beyit yazın türü, içerik açısından
son derece zayıf ve yetersizdi. Bu sebeple yazın hayatında, döneme hâkim
olan süslü ama içi boş cümleler kurma trendine karşı durarak, eski klasik
metinleri ve özellikle de Ru Ekolü’ne atfedilen altı klasik’i (六经) örnek
almaya karar verdi. Han Yu’ye göre düşünsel ve ahlaki açıdan Dao’ya (道
hakikat)5 erişen bir yazarın, bunu edebiyata ve eserlerine yansıtması şarttı;
çünkü ancak bu şekilde cümlelerin içi anlamla dolu olabilirdi (Liu, 2005: 408).
Han Yu, etikten ayrılan bir edebiyatın değerini, ilimden ayrılan bir
edebiyatın da foksiyonunu kaybettiğini düşünüyordu. Dönemdaşı Liyi’ye
ithafen yazdığı bir yazıda, Ru Ekolü’nün insan karakterine şart koştuğu
erdemleri ön plana çıkarıyor, bu erdemleri altı klasik metin arasında yer alan
Şiirler Klasiği (诗经) ve Belgeler Klasiği (书经) ile ayrılmaz bir bütün olarak
görerek bunu şöyle dile getiriyordu: “insancıllık (仁) ve doğruluk (义)
yolundan yürüyen kişi ile Şiirler Klasiği ve Belgeler Klasiği temelinden
3

4

5

Çin’in Güney-Kuzey Hanedanlıkları döneminde (300-600) gelişen, birbirine paralel dört
veya altı karakterli cümlelerden oluşan yazın türüdür. Seçilen sözcüklerin ses ve anlam
uyumuna dikkat çeken kurallarıyla, serbest yazım stili olan deneme türünün
karşıtıdır.Bkz.http://www.chinaknowledge.de/Literature/Terms/pianwen.html
(Erişim:
26.12.2019)
古文运动Klasik Edebiyat Hareketi; Tang ve Song Hanedanlıklarına hakim olan ve yazın
türünde değişiklik yapılmasının gerekliliğini öngören bir edebiyat hareketidir. Amaç; GüneyKuzey Hanedanlıkları döneminde gelişen ve Tang Döneminede etki eden beyit yazın türünü
terk ederek, Üç Hanedanlık ve İki Han Dönemi’nin klasik nesir yazın türüne dönüş
yapmaktır. Han Yu’nün de aralarında olduğu dönemin ünlü aydın ve yazarlarından oluşan bir
grup, Tang Dönemi’ne hâkim olan beyit yazının paralellik, ikililik, ritim ve ses uyumu gibi
aşırı kurallara bağlı olmasını, şekilselliği ön plana çıkararak, içeriğin göz ardı edilmesini,
pratik değerden yoksun ve kullanışsız olmasını gerekçe göstererek; Qin ve Han Dönemlerinin
içerik açıdan zengin, biçimsel açıdan özgür yazın türü olan nesir türünü eserlerinde
kullanmaya başlamış ve Klasik Edebiyat Hareketi’nin öncüleri olmuşlardır.
Bkz.
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%96%87%E8%BF%90%E5%8A%A8
(Erişim: 26.12.2019)
道 Dao: Ru Ekolü’nde insanın düşünsel alanda ve sosyal yaşamında ulaşması gereken üst
mertebe, etik ve ahlaki açıdan sahip olunması gereken erdemler bütünü, varoluş gerçeği veya
hakikat gibi anlamları karşılayan kavram; yol, yöntem ve ideal düzen anlamlarında da
kullanılmaktadır. Dao Ekolü’nde ise evren ve varlığın yaratıcısı olan doğal döngü olarak
tanımlanan kavram, aynı zamanda doğa ve doğa düzeni ile de eş anlamlıdır.
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ayrılmayan kişi ömrü oldukça yolunu kaybetmez” (Liu, 2005: 408). Han Yu,
Dao ile edebiyatı da bir bütün olarak algılıyordu. Ona göre bir yazarın
eserlerinde Dao izleri olmalı, hatta yazar Dao’ya göre eser vermeliydi; çünkü
bunlar asla ayrılmaz bir ikiliydi. Dönemin yetenekli yazarlarından Li’ye
yazdığı bir yazıda şu cümleleri kuruyordu: “Eski metinlere hayran olmamın
sebebi sözcüklerinin güzelliği değil, içeriklerinde barındırdıkları Dao’dur
(hakikat)” (Liu, 2005: 407).
Han Yu, arkadaşı Ouyang Zhan’ın ölümünün ardından yazdığı matem
yazısında ise, “Eski metinleri sevmemin sebebi onlarda günümüz
metinlerinden çok farklı şeyler buluyor olmam değil. Eski insanları düşünüp
onları göremesem bile, geçmişin hakikatini onların sözcükleri aracılığıyla
anlıyorum. Eski insanların metinlerini anlamak demek, geçmişin hakikatini
anlamak demektir”6 (Liu, 2005: 409) diyerek, klasik metinlerin zengin ve
anlamlı içeriğine verdiği değeri gösteriyordu. Dönemin yetenekli yazarı Chen
Dan’a yazdığı bir yazıda ise Kitap okumak eğitimin şartıdır, sözcükleri
biriktirmek ise yazı yazmanın şartıdır. Bunlar kişinin kendisini övmesi için
yapılamaz. Öğrenmek hakikate ulaşmak içindir, yazmak ise bu hakikati ortaya
koymak içindir. İş yaparken insan dürüst ve adaletli olmalıdır, konuşma ise
amaca yönelik yapılmalıdır. Ben eskinin yazarlarını göremesem de eserlerinin
zenginliğine şahit olabiliyorum (Liu, 2005: 408) demektedir.
Han Yu’nün bu sözlerinden, onun hakikate ulaşmak için edebiyatı ve
yazını araç olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Ona göre eser içerikleri döneme
hâkim olan Fo Ekolüne göre değil, Ru Ekolü’nün klasik metinlerine göre
yazılmalı; eser yazımında Altı Hanedanlık’ın süslü ve abartılı beyit yazın türü
değil, Üç Hanedalık7 (三代) ve İki Han Dönemi’nin (两汉) sade ve naif
deneme yazın türü kullanılmalıydı (Liu, 2005: 409).
Han Yu edebi açıdan her ne kadar geçmişe hayranlık duysa da deneme
eserlerinde kullandığı yenilikçi özellikler dikkat çekiciydi. Eski dönem
deneme türünü temel alıp daha ileri götürerek, mantık yönü güçlü, normatif
tarzda bir yazın stili geliştirmişti. Son derece gerçekçi, özgür, romantik ve
sade olan bu yazım tarzı; eğitici niteliği ve verdiği zengin mesajlarla Çin
edebiyatında o döneme kadar benimsenmiş olan en yaygın ve kullanışlı
deneme türü örneklerinden olmuştu.
Han Changli Antolojisi (韩昌黎) adıyla topladığı Hakiki Dao (原道),
Hakiki İnsan (原人), Hakiki İnsan Doğası (原性), Hakiki Ruh (原鬼), Bakan
6https://baike.baidu.com/item/%E6%AC%A7%E9%98%B3%E7%94%9F%E5%93%80%E8

%BE%9E
(Erişim: 26.12.2019)
7 三代: 夏商周 Xia, Shang ve Zhou Hanedanlıkları.
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Meng’a Mektup (与孟尚书书) ve Buda’nın Kemiklerini Karşılama (谏迎佛
骨) adlı eserleri, felsefe alanında düşüncelerini yansıtan deneme eserleridir.
Han Yu’nün bu eserlerinde; dönemin orta ve alt tabaka aristokrat sınıfının
baskılanma trajedisi, düşünsel ve ekonomik açıdan dönemin yönetici kesimine
karşı gösterdiği sağlam duruş ve Çin tarihinde en güçlü dönemini yaşayan Fo
Ekolü ve Dao Ekolüne olan eleştirisi açıkça görülebilmektedir. Bununla
birlikte; Han Yu’nün o dönemin şartlarında hayatını tehlikeye atma pahasına,
Fo ve Dao Ekolleri karşıtı fikirlerinden vazgeçmemesi dikkat çekmektedir.8
2. Han Yü’nün Yaşadığı Dönem ve Eseri Hakiki Dao’nun Ortaya Çıkışı
Han Yu’nün yaşadığı Tang Hanedanlığı dönemi ortalarında merkezi
yönetim altındaki hanedanlıkta toplumsal problemler artmış, asker sınıfı sahip
olduğu güçle topraklar üzerinde hak iddia etmeye başlamış, siyasi yetkililer
arasındaki rekabet artış göstermiştir. Bu dönemde topluma hâkim olan
düşünce ve inanç sistemi Fo Ekolü yani Budizm’dir. Budizm Çin’e Doğu Han
Dönemi’nde (25-220) giriş yapmış, Wei-Jin Dönemi’nde (220-420) toplumun
aydın kesimi tarafından, döneme hâkim olan Dao Ekolü temelinde tanınmış;
özellikle Batı Han Dönemi’nden aktarılan Huang-Lao9 (黄老) geleneği
çerçevesinde kabul görmüştür.
Dao Ekolü gibi Budizm de insan ruhunu ve insan bilincini temel alan bir
düşünce yapısını benimsemiştir. Budizm; doğanın düzenine aykırı olan ve
aşırıya kaçan dünyevi tutku ve hazların terk edilmesi sayesinde ruhun ve
bedenin ızdıraplardan kurtarılabileceği ve sonsuz özgürlüğe ve istirahata
kavuşabileceği konusunda Dao Ekolü ile örtüşmekte; ancak bu alanda
geliştirdiği ruhsal ve bedensel pratikler ve uygulamalarla Dao Ekolü’nden
daha ayrıntılı ve kapsamlı bir öğreti olma özelliği taşımaktaydı. Dao ve Fo
Ekolleri, insanlar arası hırs ve rekabetin meydana getirdiği toplumsal
karmaşaya çözüm olarak inziva geleneğini ön plana çıkarıyor, insanları
maddesel dünyanın sahte hazlarından uzaklaştırarak, iç dünyalarına dönüş
yapmaları ve bedenin sınırlılıklarından kurtularak, gerçek özgürlüğe ve
mutluluğa erişmeleri konusunda telkin ediyordu. Bir Ru Ekolü temsilcisi olan

8

9

Yuan He dönemi on üçüncü yılında Han Yu, tapınaklarda uygulanan Buda’nın kemiklerine
tapınma geleneğini eleştirmesi üzerine ölüm cezasına çarptırılmış; ancak bu ceza sonradan
mevkii düşürme ve merkeze uzak Chao Zhou şehrine sürgün edilme cezasına çevrilmiştir
(Liu, 2005:407).
Batı Han dönemine hâkim olan Huang-Lao Öğretisi temelde Huangdi ve Laozi Öğretilerine
dayanan, Lao-Zhuang Öğretisi’nden sonra gelişim göstermiş olan Dao Ekolü’nün en büyük
koludur.
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Han Yu ise, toplumsal karmaşanın sebebini; sorumluluklarını yerine
getirmeyen, toplumsal normlara uyum sağlamayan, kuralları benimsemeyen,
kişisel ahlak ve etik gelişimini gerçekleştirememiş, uygarlığın gelişimine
katkı sağlama çabası olmayan, bencil ve işe yaramaz insanlar olarak
görmekteydi. Ona göre, yaşadığı dönemde toplumda önemli yerler edinen
Budist rahipler ve Taoist keşişler bu insanların başında geliyordu. Bu sebeple;
insanları aile ve toplum içerisindeki sorumluluklarını ve görevlerini gereğince
yerine getirmeye teşvik eden Ru Öğretisinin yeniden canlandırlması ve feodal
sistem dönemlerindeki toplumsal etkisine yeniden kavuşturulması gerektiğini
düşünüyor; Wei-Jin Dönemi’nden aktarılagelen Fo ve Dao düşünce eğiliminin
terk edilmesi sayesinde ancak yeniden düzenin ve istikrarın
sağlanabileceğinin altını çiziyordu.
Budizm geleneğinin hüküm sürdüğü Tang Hanedanlığı’nda,
Konfüçyüsçülüğün ideolojik ve akademik çevreler üzerindeki etkisi de
azalmıştı. Bu dönemde Han Yu, Budizm’i politik ve sosyal yaşamda
reddederken; Konfüçyüsçülüğün temel kavramlarını korumak ve Budizm’in
ideolojik etkisini biraz olsun azaltmak için Hakiki Dao (原道) başlıklı deneme
yazısını kaleme almış; Konfuçyüsçü Ekol’ün Dao Geleneği (Ru Dao-儒家道
统) ile Taocu ve Budist Ekollerin Dao Geleneği’ni（Dao Dao道家道统 -Fo
Dao佛家道统）karşılaştırarak bu konudaki görüşlerini ve Konfuçyüsçü
tavrını ortaya koymuştur. Han Yu, yazısında Taoist ve Budistler’in, Konfuçyüs
düşüncesinin temel erdemlerini çarpıttıklarını ileri sürerek, Dao ve Fo
Ekolleri’nin sahip olduğu Dao Geleneği’nin güçlenmesinin zararlarından söz
etmiş, eski dönemlerden beri toplumun gelişim tarihinde önemli roller
üstlenen bilge hükümdarların başlattığı Ru Dao geleneğinin git gide etkisini
yitirmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Ona göre; Ru Dao Geleneği
insanların kişisel etik ve ahlak gelişimine, ülke yönetimine ve ideal yaşam
biçiminin oluşturulmasına ne denli katkı sağlıyorsa; Fo ve Dao Ekolleri
insanları bencilliğe iten gelişime kapalı öğretisiyle topluma o denli zarar
vermekteydi. Bu sebeple; insanları toplumsal sorumluluklarından uzaklaştıran
ve yaşam üzerinde yıkıcı etki yaratan bu geleneğin ortadan kadırılması için
acil önlemler alınması gerekiyordu.
3. Han Yu’nün Hakiki Dao Eserinde Dao ve Fo Ekollerine Eleştirileri
Kendisini Ru Ekolü’nün Mengzi’dan sonra gelen temsilcisi olarak kabul
eden Han Yu, Ru geleneği bakış açısıyla kaleme aldığı Hakiki Dao’da;
öncelikle Dao ve Fo Ekollerinin Dao kavramına getirdikleri metafizik
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düzeyde açıklama biçimini eleştirmektedir. İkinci kısımda, Ru Ekolü’ne göre
ideal yönetici ve bilge kişi tanımı veren Han Yu, Dao Ekolü’nün ideal
yöneticiye örnek gösterdiği eylemsizlik （无为） kuralını yermekte ve bu
kural doğrultusunda inziva geleneğini yaşatan Taoist keşişler ile Budist
rahipleri, toplumsal sorumluluklarından kaçan işe yaramaz insanlar olarak
eleştirmektedir.
3.1. Dao Eleştirisi
Çin Felsefesi’nin tartıştığı temel kavramların başında gelen Dao (道),
hemen hemen tüm düşünce ekolleri tarafından ele alınmış ve içerik açısından
farklı şekillerde tanımlanmıştır. Dao iminin Shuo Wen Jie Zı10 da geçen en
eski anlamı yol’dur. Sonraları sözcük değişmeyen, prensip, yasa, yöntem, tarz,
ahlak gibi anlamlar kazanmıştır (Gao, 2003: 996-997). Ancak Dao’ya ilk defa
metafizik bir anlam yükleyerek, onu evrenin ve içindeki tüm varlıkların temeli
olarak vasıflandıran kişi Dao Düşünce Ekolü’nün kurucusu Laozi’dır. Laozi,
Dao’yu; evren ve varlığın kökeni, yaratıcı düzen, her şeyin değişimini ve
gelişimini sağlayan evrensel yasa olarak kabul etmektedir. Laozi’ya göre
insan, Dao’nun oluşturduğu doğal düzenden ayrılmadan ve o düzeni örnek
alarak kendisine ideal bir yaşam biçimi oluşturabilir.
Fo ve Ru Ekollerinin Dao tanımı da Dao Ekolünden çok farklı değildir.
Her iki ekol de Dao’yu göksel (天道) ve insana ait (人道) olmak üzere iki
seviyede açıklamaktadır. Buna göre Göksel Dao; yaratılış hakikati olarak
anlam kazanırken, insana ait olan Dao; insanın sahip olması gereken erdem ve
yetenekler bütününü ifade etmektedir. Temelde bu üç ekolün de insana işaret
ettikleri hedef Göksel Dao’ya erişmektir. Ancak bu yolda kullandıkları
yöntemler birbirinden farklılık göstermektedir. Dao Ekolü, yaratıcı düzen
Dao’dan yola çıkar ve bu düzeni insana örnek gösterir. Ru Ekolü’nde ilk hedef
insanın ahlaki erdem ve yetenek sahibi olmasını sağlamaktır; çünkü
insancıllık (仁), doğruluk (义), hürmet (孝), nezaket (慈), dürüstlük (忠),
cesaret (勇), bilgelik (智), affedicilik (恕) gibi ahlaki erdemlere sahip olan bir
insan göğün iradesini gerçekleştirmiş ve Göksel Dao’ya ulaşmış demektir. Fo
Ekolü’nde de amaç Nirvana (涅槃) olarak adlandırılan Göksel Dao’ya
ulaşmaktır. Bunun için sahip olunması gereken temel erdemler bilgelik (智慧)
ve sevgi’dir (菩提心). Fo Ekolü, yaşamı sonsuz bir ızdırap olarak görür. Buna
göre her şeyin her an değişim içinde olduğu (諸行無常), hiçbir varlığın hiçbir
10

Shuo Wen Jie Zı (說文解字): Han Hanedanlığı Dönemine ait sözlük. Çince kelimelerde
karakter analizi yapan ilk sözlüktür.
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insana ait olamayacağı (諸法無我) ve Nirvana’ya ulaşmanın mutluluğun
kaynağı olduğu (涅槃寂靜) gerçeklerini kabul eden ve bu gerçeklere uyum
sağlayan kişilerin ızdıraptan kurtulabileceğini ön görür (Ma; Guo, 2004: 315).
Han Yu, Ru Ekolü temelinde yazdığı Hakiki Dao (原道) eserinde; Dao,
Fo ve Ru Ekollerinin Dao Geleneği’ni karşılaştırmakta ve Ru geleneği
çerçevesinde Dao tanımı yapmaktadır. Han Yu’nün, eserde yaptığı ilk tanım
şöyledir: Evrensel sevgiye rén (仁insancıllık) denir, rén ile uyumlu davranışlar
yi’nin (义doğruluk) göstergesidir, ren ve yi’nin bir adım önünde Dao (道) yer
alır, kişinin kendi benliğinde var olup dış dünyaya bağlı olmayan özelliğine
ise de (德ahlak) denir. Ren ve yi; anlamı açık ve net olan sözcüklerdir; Dao
ve De ise daha belirsizdir...11
Han Yu bu tanımda Dao kavramını açıklamadan önce, Ru Ekolü’nün
sıkça söz ettiği ahlaki prensipler olan ren (insancıllık) ve yi (doğruluk)
kavramlarına açıklık getirmiştir. Ona göre ren genel anlamıyla insan
sevgisidir; yi, ren ile uyumlu davranışları ifade eder, De ise ren ve yi
erdemlerine sahip olan kişinin doğası gereği sahip olduğu iyi bir karakter
özelliğidir. Tüm bu erdemlerin toplamı kişiyi Dao’ya ulaştırır.
Han Yu, Dao ve De’nın içini ren ve yi ile doldurarak bu kavramları ahlaki
etik ve prensipler çerçevesinde açıklar ve somutlaştırır: “Benim bahsettiğim
Dao ve De; ren ve yi ile iç içedir, tüm dünyanın ortak fikridir.” Ancak bunu
yapan ilk kişi Han Yu değildir. Ru geleneğinde ren ve yi kavramları genel
olarak insan duyguları ve insan karakteri ile bağdaştırılmış ve bunlara somut
ahlaki anlamlar yüklenmiştir. Bu da, kavramların tanımlanabilir etiksel
içeriklerini ön plana çıkarmıştır.12 Bu nedenle Han Yu, “ren ve yi; anlamı açık
ve net olan sözcüklerdir” demektedir. Ancak bu cümlenin hemen devamında
gelen “Dao ve De ise daha belirsizdir” cümlesi dikkat çekicidir. Han Yu’ye
göre Dao ve De; hemen hemen her ekolün öğretisinde yer alan, ancak
çoğunlukla metafiziksel anlamlar atfedildiği için içeriği tam olarak
anlaşılamayan kavramlardır. Han Yu’nün bu noktada öncelikli eleştirisinin
Laozi’ya yönelik olduğu şu cümlelerde görülebilmektedir:
Bu makalemizde kullanmış olduğumuz ve Han Yu’nun tarafından kaleme alınan Hakiki Dao
(原道) adlı eser: http://www.china.com.cn/guoqing/2017-02/15/content_40292600.htm
internet kaynağından alınmış olup, 04.02.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır. Bu bilgi metin
içeriğinde, kaynaktan her alıntı yapıldığında verilmeyecek ancak ilgili sayfa kaynakçada
belirtilecektir.
12 Ru Ekolü’nde ren ve yi kavramlarının etik içeriklerinin ön plana çıkarılması, bu kavramların
Ru Ekolü’nde metafizik düzeyde tartışmalara konu olan Gök kavramına bağlı oldukları
sonucunun göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Konfuçyüs ve Mengzi’nın insan erdem
ve yeteneklerinin kaynağını Gök olarak görmeleri, Yi, Ren, Dao ve De ile ilgili tartışmaların
Ru Ekolü’nde de metafiziksel boyutta yapıldığını göstermektedir. İlerleyen sayfalarda bu
konuya ayrıntılı olarak değinilmiştir.
11
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... Birisi; Bu Dao hangi Dao? diye sorduğunda derim ki: Bu Dao
benim söylediğim Dao; Dao ve Fo Ekolünün anladığı Dao
değil... Laozi, Dao’yu kendi düşüncelerinde yer aldığı şekliyle
algılar; o Dào benim söz ettiğim Dao değildir. Laozi De’yı da
kendince anlar; o De da benim söz etiğim De değildir... Benim
bahsettiğim Dao ve De; ren ve yi ile iç içedir, tüm dünyanın
ortak fikridir. Laozi’nın bahsettiği Dao ve De ise ren ve yi’den
uzaktır; sadece onun kendi fikridir.

Bu noktada Han Yu’nün Laozi’ya yaptığı eleştirinin sebebi; Laozi’nın
Dao ve De kavramlarına getirdiği metafiziksel açıklama biçiminin, bu
kavramların içeriklerinin belirsizleşmesine sebebiyet verdiğini düşünmesidir.
Han Yu’nün eleştirisine konu olan Laozi’nın Dao De Jing’de yaptığı Dao
tanımlamalarından bazıları şöyledir: ...O, yerin ve göğün başlangıcı; tüm
varlıkların anasıdır. (Yu, 2004: 1), “Dao doğurur, yetiştirir, büyütür, eğitir,
barındırır, korur, sarıp sarmalar” (Yu, 2004: 103), “Yer ve gögün
yaratılışından önce, tanımlanmamış ve karmaşık bir şey vardı; sessiz ve
biçimsizdi, bağımsız ve değişmezdi, sürekli hareket eder hiç durmazdı,
yeryüzünün annesi olarak bilinirdi, onun adını bilmiyorum, onu Dao diye
adlandırıyorum... (Yu, 2004: 54).
Dao’yu evren ve varlığın yaratıcısı olarak metafizik düzeyde tanımlayan
Laozi, De’yı da bu yaratılış sürecinde varlığa kazandırılan karakter özelliği
olarak açıklamakta ve içeriğini soyutlaştırmaktadır. Dao De Jing’de: “Dao
yaratır, De besler büyütür, varlık şekline bürünür...” (Yu, 2004: 103) tanımıyla
verilen De’yı, Xu Fuguan şöyle yorumlamaktadır: Dao’nun yaratma
fonksiyonu fiziksel dünyada hareket ederek varlığı meydana getirmekte ve
aynı zamanda her varlığa farklı bir karakter özelliği kazandırmaktadır (insana
insan karakteri, ata at karakteri, ağaca ağaç karakteri v.b). İşte bu fonksiyon,
Dao’nun sahip olduğu De (德) özelliğidir (2003: 332-333).
Ancak, bu noktada Laozi’nın metafizik düzeyde söz ettiği Dao ve De’yı;
insanların gerçek bilgisine ulaşamayacağı, asla erişemeyeceği soyut
kavramlar olarak görmek hata olur. Çünkü Laozi, Dao’nun yarattığı doğal
yaratıcı düzeni ve bu mükemmel düzeni oluşturmada kullandığı özellikleri,
yöntemleri ve fonksiyonları insana örnek göstermekte; bu özellikleri kendi
karakterine yansıtan ve yaşamına uygulamayı başaran kişilerin ideal yaşam
biçimine kavuşacaklarını ifade etmektedir. İnsan için Dao’nun metafiziksel
düzeydeki (形而上) öz’üne ulaşmak mümkün olmasa da, onun fiziksel
düzeyde (形而下) ortaya koyduğu sonuçlara ulaşmak ve bunları örnek almak
mümkün ve gereklidir. Dao De Jing’de: “...insan Dao’yu, Dao Doğa’yı örnek
alır” (Wu, 2003: 265) diyen Laozi’ya göre; insanın Dao’dan örnek alabileceği
özelliklerin başında güçsüzlük (弱) ve yumuşaklık (柔) gelmektedir:
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“...güçsüzlük Dao’nun (varlıkları yaratmada kullandığı) yöntemdir”13 (Wu,
2003: 265). Laozi felsefesinde insanın Dao’ya ulaşması, bu doğal düzenin
yöntemini örnek alması ve düzene uyum sağlaması ile gerçekleşebilir.
Han Yu ise Dao ve De kavramlarını tanımlarken görüşlerini Ru Ekolü
geleneğine dayandırır ve bu kavramlara metafizik boyutta içerik kazandıran
Laozi’yı, kavramları belirsiz hale getirdiği gerekçesiyle eleştirir. Ancak bu
noktada Han Yu’nün değinmediği bir durumu açıklamak gerekebilir.
Konfuçyüs ve Mengzi düşüncelerinde insanın sahip olduğu ahlaki erdemler
her ne kadar metafizik içeriklerle ön plana çıkmasalar da, bu erdemlerin
temeli, iki düşünürün de metafizik düzeyde tartıştıkları Gök (天) kavramına
bağlanmaktadır. Konfuçyüs ve Mengzi insanın sahip olduğu erdem ve
yeteneklerin Gök tarafından verildiği konusunda hem fikirdirler. Onlara göre,
insan karakterinin özü (人道); Göğün düzeninin (天道) bir parçasıdır ve
Göğün iradesine (天命) bağlıdır. Konfuçyüs düşüncesinin aktarıldığı
Konuşmalar Klasiği’nden (论语) ve Mengzi kitabından (孟子) buna şöyle bir
kaç örnek verilebilir: Erdem ve yeteneklerimi bana Gök verdi, bana zarar
vermek isteyenler ne yapabilir ki?” (Xie, 2003: 145), “Yüce Gök üstadımızı
bilge kişi seviyesine yükseltti, ona çeşitli kabiliyetler verdi.” (Xie, 2003: 164),
“Kulaklarımızla, gözlerimizle ve kalbimizle hissetme yeteneğini bize Gök
verdi, önce kalbimizle hisseder ve anlarsak, ...bu büyük insan olmanın yoludur
(Xie, 2003: 574).
Buna göre; Ru Ekolü’nün, ahlaki erdemler çerçevesinde değerlendirdiği
ren ve yi kavramlarını, metafizik boyutta temellendirdiği görülebilmektedir.
Hakiki Dao metninde, Han Yu’nün Laozi’ya yönelttiği diğer bir eleştiri ise,
Laozi’nın ren ve yi kavramlarını hafife aldığını düşünmesiyle ilgilidir: Laozi,
ren ve yi’yi yermez; ancak hafife alır, sebebi bakış açısının darlığıdır. Tıpkı
kuyunun içinden dışarı bakan birinin göğün çok küçük olduğunu söylemesi
gibi; oysa gök hiç de küçük değildir. Laozi, ren’in ufak tefek iyilik ve lütufları
ifade ettiğini düşünür, önemsiz konularda ihtiyatlı olmayı ise yi olarak algılar,
bu yüzden onun ren ve yi’yi hafife alması çok doğaldır.
Han Yu’nün Laozi’ya yönelttiği bu eleştirinin sebebi, Laozi’nın Dao De
Jing’de yer verdiği şu cümleler olabilir:
13

Bu özellik; Dao’nun varlıkları yaratırken sarf ettiği güç ve izlediği yöntemle ilgilidir. Dao
varlıkları yaratırken baskın ve güçlü bir karaktere bürünmez; aksine, tüm varlıkların içinde
oluşup değişim gösterdiği, son derece doğal bir düzen oluşturur. Tüm varlıklar bu doğal
düzenin içerisinde hiç zorlanmadan yaratılır ve yaratıcılarına geri dönerler. Laozi’nın “irade
sahibi ve yarattığı varlıklara yaptırım uygulayan yaratıcı” sıfatından arındırdığı Dao, varlıklar
üzerindeki belli belirsiz etkisiyle tüm evreni doğal düzeni içine almaktadır.
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Dao’nun yolu terk edildiğinde, ren (insancıllık) ve yi (doğruluk)
prensipleri ortaya çıkar...” (Wu, 2003: 123), “ren (insancıllık) ve
yi (doğruluk) erdemleri terk edildiğinde, halk saygı ve sevgiyi
yeniden kazanır.” (Wu, 2003: 127). “Toplumda Dao
kaybolduğunda erdem önem kazanır, erdem kaybolduğunda ren
(insancıllık) önem kazanır, ren (insancıllık) kaybolduğunda yi
(doğruluk) önem kazanır, yi (doğruluk) kaybolduğunda toplum
kuralları önem kazanır. Erdemden başlayarak toplum kurallarına
kadar giden bu süreç, gelişim gösterdikçe gerçekliğini yitirir ve
Dao’dan uzaklaşır (Yu, 2004: 80).

Bu cümleler ilk bakışta Laozi’nın ren ve yi kavramlarını hafife aldığı
izlenimi verse de aslında Laozi bu erdemlere sahip olmayan bir toplumun,
bunların öneminden söz etmesinin ve bunları birbirlerine şart koşmasının
beyhudeliğine dikkat çekmektedir. Laozi’nın ilk cümlede kullandığı
“Dao’nun yolunun terk edilmesi” ifadesi, insanların Dao’nun kurduğu doğal
düzene ayak uydurmaması, düzenin dışına çıkması ve düzene olumsuz
müdahalede bulunması anlamlarını içermektedir. Laozi’ya göre, bir toplumda
insanların insancıllık ve doğruluk prensiplerini önemsemelerinin ve bu
kavramlardan sıkça bahsetmelerinin nedeni, bu erdemlerin o toplumda yok
olmuş olmasıdır. Oysa Dao’nun düzeninden kopmamış bir toplumda insanlar
bu değerlere zaten sahiptirler ve o toplumda hiçbir ahlaki değerin
vurgulanmasına ihtiyaç duyulmaz. Laozi’nın bu noktada eleştirisi, bu
prensiplerin anlam içeriğine veya uygulanmasına yönelik değil, sorunun
ortaya çıkmasına engel olmak konusundaki yetersizliğinedir. Çünkü ona göre,
bozulmuş bir düzeni kurallar koyarak yeniden sağlamaya çalışmaktansa,
düzenin bozulmasının sebeplerini ortadan kaldırmak daha iyi bir çözüm
olabilir.
3.2. Bilge Kişi ve İdeal Yönetici Eleştirisi
Han Yu, Hakiki Dao metninde Dao geleneğini tanımlarken, Ru Dao
geleneğinin öncüleri olarak Ön-Qin Dönemi hükümdarlarını göstermektedir:
Birisi;“Bu Dao hangi Dao?” diye sorduğunda derim ki: “Bu Dao benim
söylediğim Dao; Dao ve Fo Ekolü’nün anladığı Dao değil”. Bu Dao; Yao’dan
Shun’e, Shun’den Yu’ye, Yu’den Tang’a, Tang’dan Wen Wang’a, Wu Wang’a,
Zhou Gong’a; Wen Wang, Wu Wang ve Zhou Gong’dan Konfuçüs’e,
Konfuçyüs’den Mengke’ya aktarılmış, Mengke’nın ölümünden sonra ise onu
temsil eden kimse kalmamıştır.14
14İlk
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kez Dao Ekolü temsilcilerinden Zhuangzi tarafından ortaya koyulan bu ideal; zamanla Ru

Han Yu, bilge kişiler (圣人) olarak nitelendirdiği bu hükümdarları;
uygarlığın yaratıcıları, toplumsal yaşamın düzenleyicileri ve halkın yol
göstericileri olarak tanımlar. Ona göre; tarihin ilkel dönemlerinde bilge kişiler
ortaya çıktıktan sonra ancak insanlar yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamayı,
topluluklar halinde yaşamayı, üretmeyi, paylaşmayı öğrenmiş; ritüel ve
kurallarla toplumsal yaşama düzen getirmiş, karşılaştıkları sorunlara çözüm
üretebilmiş, hem maddi hem de manevi güç kazanarak yaşam standartlarını
yükseltmişlerdir. Han Yu bu düşüncesini şu cümlelerle aktarmaktadır:
Geçmiş zamanlarda insanların başından felaketler hiç eksik olmazdı.
Sonra bilge kişi ortaya çıktı ve halka birlikte var olma birlikte gelişim
gösterme yollarını öğretti, böylece insanlar yönetici ve öğretmen olabildiler;
yılanı çıyanı zararlı hayvanları uzaklaştırdı, böylece insanlar merkezi
düzlüklerde güvenli yerleşik yaşama geçebildiler; soğuktan üşüyenlere kıyafet
dikmeyi öğretti, aç olanlara mahsul ekmeyi öğretti; ağaca tünemenin düşme
tehlikesi, mağarada yaşayanın hasta olma ihtimali vardı, onlara ev inşa etmeyi
öğretti; onlara zanaati öğretti, alet edavat kullanmayı öğretti; yöneticiliği
öğretti, ticareti öğretti; ilaçları bularak genç yaşta ölenlerin ömrünü uzattı;
cenaze törenlerine düzen getirdi, insanlar arası sevgi bağını güçlendirdi;
kuralları ve ritüelleri oluşturdu, ast-üst ilişkisini düzene soktu; müzik yaptı,
insanların ruhundaki karamsarlığı dışarı attı; kanun yaptı, miskin insanları
denetim altına aldı; ceza verdi, şiddet düşkünlerinin kökünü kazıdı. Birileri
sahtekârlık yapmaya kalktı diye; (bilge kişi) faturayı, mühürü, ölçüyü, tartıyı,
cetveli üretti, güven duygusunu yeniden güçlendirdi. Yağmacıların saldırıları
ile karşılaştı, şehirlere surlar inşa etti, hendek açtı, zırh ve silahlarla ülkesini
korudu. Sözün kısası; felaket geldiğinde savunma geliştirdi; facia
yaklaştığında, koruma oluşturdu.
Ön-Qin dönemi liderlerinin sahip olduğu bu özellikler; Çin Geleneksel
Felsefesi’nin temel fikirlerinden biri olan içte bilge dışta hükümdar (内圣外
王) (Zhang, 2007:579) idealine de temel oluşturmuştur. Bu ideal; zamanla Ru
Ekolü temsilcilerinin, yöneticiler başta olmak üzere tüm insanlara örnek
gösterdiği bir öğreti haline gelmiştir. Ruistlere göre bu öğreti; içsel ahlaki
gelişimini başarıyla tamamlamış bir yöneticinin, sahip olduğu erdemleri
düşünce, tavır, karar ve davranışlarına yansıtmasıyla başarıya ulaşabilir. Han
Yu; bu bakış açısından yola çıkarak, Ön-Qin dönemi hükümdarlarını,
Ekolü temsilcilerinin, yöneticiler başta olmak üzere tüm insanlara örnek gösterdiği bir öğreti
haline gelmiştir. Öğretinin içte bilge kısmı, bir çeşit ahlaki uygulama ve beşeri eğitimle
insanlara kazandırılan erdemler bütününü ifade ederken; dışta hükümdar kısmı bu içsel
eğitimin siyasi karar ve davranışlara yansımasıdır. Bu öğreti, ahlaki bir idealin siyasette
gerçeklik bulması olarak görülebilir.
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Konfuçyüs’ü ve Mengzi’yı bilge kişiler olarak tanımlamakla kalmamış, aynı
zamanda onları uygarlığın yaratıcısı ve insanlığın kurtarıcısı rolüne
büründürmüştür. Bu noktada Han Yu’nün Dao Ekolü’nün bilge kişi yorumuna
da şöyle bir eleştirisi vardır:
Dao Ekolü de diyor ki: “Bilge kişi ölmediği sürece, hırsızlıklar
son bulmaz. Ölçü aleti bozulmadan, tartı cetvel kırılmadan,
insanlar arasındaki rekabet ortadan kalkmaz.” Ah! Bunlar
düşünmeden edilmiş laflar. Eski zamanlarda bilge kişiler
olmasaydı, insanlık çoktan yok olmuştu. Neden mi? Çünkü
insanların bedenlerini kaplayan tüyleri yok, onları aşırı soğuktan
ve aşırı sıcaktan koruyacak kabukları, pulları yok; kendilerine
besin sağlayacak pençeleri ve güçlü çeneleri yok.

Han Yu’nün eleştirisine konu olan; “Bilge kişi ölmediği sürece,
hırsızlıklar son bulmaz. Ölçü aleti bozulmadan, tartı cetvel kırılmadan,
insanlar arasındaki rekabet ortadan kalkmaz.” cümlesi Dao Ekolü temsilcisi
Zhuangzi’ya ait bir sözdür (Zhang, 2007:157). Benzer bir sözü Laozi’nın eseri
Dao De Jing’de de görmek mümkündür: “Zeka ve bilgelik terkedildiğinde,
insanlar yüzlerce kat fayda elde edecek; insancıllık, nezaket ve ahlak bir
kenara bırakıldığında, insanlar saygı ve sevgi doğasına geri dönecek; hile ve
kar kaygısı terk edildiğinde, hırsızlık da ortadan kalkacak” (Yu, 2004: 41).
Han Yu’nün; bunları düşünülmeden edilmiş sözler olarak yorumlamasının
sebebi; onun Laozi ve Zhuangzi’yı ahlaki değerleri reddeden, bilgelik
mertebesini küçümseyen ve toplumda düzen sağlayan kuralları gereksiz gören
kişiler olarak düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa Laozi ve Zhuangzi
düşüncesinin temel fikri iyi anlaşıldığında ve Lao-Zhuang felsefesi bir bütün
olarak ele alındığında, bunun tam bir yanlış anlama ve haksız bir eleştiri
olduğu anlaşılabilir. Bu iki sözde Laozi ve Zhuangzi’nın eleştirisi ahlaki
erdemlere sahip olan bilge kişiye değil; insanların kimini erdemli kimini
erdemsiz olmaya iten bozuk toplum düzenine, eşit şartlarda ve eşit haklarla
yaratılan insanları bilge olan ve olmayan kişi olarak ayıran ve rekabeti
körükleyen düşünce yapısına, düzenin hâlihazırda kaybolduğu, ahlak,
doğruluk, insancıllık, sevgi, saygı gibi erdemlerin önemini kaybettiği bir
ortamda kural ve yasaklarla insanlara bu erdemlerin yeniden
kazandırılabileceğine duyulan boş inanca ve anlamsız çabayadır.
Gerçekte Laozi düşüncesinde bilge kişi (圣人); yaratıcı Dao’nun
kurduğu mükemmel düzenin ilerlemesine katkı sağlayan, düzene olumsuz
etkisi olacak davranışlardan uzak duran, bu ideal düzeni kendine mâl etmeyen,
sahip olduğu iyi erdemleri ve yetenekleri vurgulayarak kendini yüceltmeyen
kişidir: “Bilge insan Dao’nun gerçeğini bilir, eylemeden eyler, söylemeden
öğretir; varlıkların varoluşuna destek olur, reddetmez” (Yu, 2004: 4). Laozi’ya
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göre bilge kişi aynı zamanda yüce iyilik sahibi, cömert ve doğru sözlüdür:
“Bilge kişinin mekânı verimli, kalbindeki iyilik derindir; dostluğu cömert,
sözleri doğrudur. İdaresi düzenli, çalışmada becerikli, zamanlamada
kusursuzdur” (Yu, 2004: 17). Zhuangzi’nın da bilge kişi tanımına şöyle bir
örnek verilebilir: “...ahlaki yetkinliğe ulaşan bilge kendini yok
sayabilendir; ...düşünsel özgürlüğe ulaşan bilge, ün ve şöhretin peşine
düşmeyendir” (Zhang, 2007:7).
Örneklerden anlaşılabileceği gibi Laozi ve Zhuangzi, bilge kişi profilini
Ru Ekolünden çok da farklı çizmemektedir. Han Yu’nün bu konuda Dao
Ekolü’ne yaptığı eleştiri, onun tek taraflı bakış açısından kaynaklanmaktadır.
Benzer şekilde Han Yu, Dao Ekolü’nün ideal yönetici tanımına ve ideal
yöneticiden beklenen eylemsizlikle yönet (無為而治) yöntemine de gerçek
anlamının dışında bir açıklama getirmiş ve şu sözlerle eleştirmiştir:
Dao Ekolü diyor ki: “Neden eskinin eylemsizlikle yönet kuralını
uygulamıyorsun!” Bunun, “Neden daha basit kıyafetler
giymiyorsun?” diyerek insanları kışın deri kıyafetler giydikleri
için suçlamaktan bir farkı yok; ya da: “Neden sadece su
içmiyorsun? böylesi daha basit değil mi!” diyerek acıkınca
yemek yiyen insanları suçlamaktan bir farkı yok. (Törenler
Klasiği) Liji der ki: “Eski zamanlarda, ihtişamlı erdemini göğün
altında yaygınlaştırmak isteyen bir lider, öncelikle kendi
ülkesini iyi yönetmeliydi; ülkeyi iyi yönetmek için, kendi
ailesinde düzen sağlamalı; ailesinde düzen sağlamak için,
kendini iyi yetiştirmeli; kendini yetiştirmek için, düşüncelerini
hizaya sokmalı; düşüncelerini hizaya sokmak için ise öncelikle
doğruluk ve iyi niyet vasıflarına sahip olmalıydı.

Han Yu’ye göre ideal yönetici, öncelikle kendini yetiştirmiş, ahlaki
erdemlerle donatmış, yetenekli, güçlü, halkını yönetme sorumluluğunu
üstlenen bilge kişidir. Dao Ekolü ise ideal yöneticinin en önemli özelliğinin
eylemsiz olması gerektiğini vurgular. Ancak burada eylemsiz yönetici; Han
Yu’nün yansıttığı gibi; halkını en temel ihtiyaçları konusunda dahi yanlış
yönlendiren, iş yapmayan ve işe yaramayan bir karakter imajı çizmez. Aksine
Laozi’nın çizdiği profil; gücünü ve yetkisini vurgulamaktan geri duran,
insanlar üzerinde gerekenden fazla irade göstermeyen ve halkına onları
bunaltacak derecede sıkı ve katı bir yönetim uygulamayan yöneticidir. Bu
noktada bir yönetici için eylemsiz olmak; düzene fazla müdahale eden aşırı
davranışlarda bulunmamak anlamına gelmektedir. Buna Dao De Jing’den
şöyle birkaç örnek verilebilir:“Bilge Kişi yönetimdeyken halkın kalbini
boşaltır, midesini doldurur; iradelerini zayıflatır, kemiklerini kuvvetlendirir.
Halkı bilgisiz ve isteksiz bırakır. Bilenlerin ise eylemde bulunma cesaretini
kırar. Eylemsiz eylemle yönetir her şeyi” (Yu, 2004: 7).
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Bu noktada Laozi, ideal ve örnek yöneticiyi bilge kişi olarak tasvir etmiş
ve onun görevlerini sıralamıştır. Laozi’ya göre; ideal bir yönetici, halkını
kalplerini dolduran aşırı istek ve arzulardan uzak tutmalı, gereksiz ve fazla
bilgiyle akıllarını meşgul etmelerine izin vermemelidir. Yönetici aynı
zamanda kendi kalbini de boş tutarak halkına örnek olmalı; halkın yeme, içme,
barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamalı; onları rekabet ve
karmaşaya itebilecek karar ve davranışlardan uzak durmalıdır. Burada;
eylemsizlikle yönetme fikri; yöneticinin halkını zora sokacak, aralarında
sorunların oluşmasına neden olacak aşırı müdahalelerde bulunmaması, doğal
düzene aykırı karar ve davranışlardan uzak kalması anlamına gelmektedir. İyi
yönetici ile ilgili olarak yine Dao De Jing’de şöyle bir bölüm dikkat çekicidir:
“En iyi lider, insanların belli belirsiz varlığından haberdar olduğu liderdir;...
Onlar kaygısız ve eylemsiz dururlar, nadiren ama kıymetli söz söylerler. İşler
başarıyla tamamlandığında, halk bu başarıyı kendiliğinden gerçekleşmiş
zanneder.” Laozi’ya göre en iyi lider; her fırsatta liderliğini vurgulamaz, güç
gösterisinde bulunmaz, her başarıyı kendisine mâl etmez. Onun kurduğu
düzen içerisinde halk yönetildiğinin farkına bile varmadan huzur ve refah
içinde yaşar.
Örneklerden de görülebileceği gibi Dao Ekolü’nün ideal yönetici tanımı,
Han Yu’nün eleştirdiği gibi hiçbir şeye karışmayan, yönetimden anlamayan ve
halkına sorun çıkaran bir profil değil, aksine gereksiz güç gösterisinde
bulunmayan, baskıcı kural ve yasaklarla halkını bunaltmayan, varlığını bile
hissettirmeden toplumda huzur ortamı ve düzen sağlayan bilge kişi profili
çizer.
3.3. Taoist Keşiş ve Budist Rahip Eleştirisi
Dao Ekolü’nün ideal yönetici tanımında karşımıza çıkan eylemesizlik
(無為)fikri daha geniş bir çerçevede, yaratıcı Dao’nun evren ve varlığı
yaratmada uyguladığı yöntem ve ideal yaşama sahip olmak isteyen insana
gösterilen örnek yol olarak tanımlanabilir. Laozi’ya göre; Dao’nun yaratılış
eylemi önceden planlanmış bir olay değil, tüm varlıkları kapsayan ve
kendiliğinden var olan kusursuz bir oluştur. Dao De Jing’de varoluşa dair
şöyle bir cümle geçmektedir: “Dao eylemsizlikle tüm eylemleri
gerçekleştirir, ... tüm varlıklar kendiliklerinden değişir” (Yu, 2004: 78).
Dao’nun varlıkları meydana getirirken kullandığı yöntem ve varlığa karşı
tavrı; irade sahibi, şart koşan ve beklentileri olan bir yaratıcı gibi değil, doğal
ve amaçsızdır. Dao doğal bir düzenin içinde, eylemsiz kalmak suretiyle
varlıkların var oluşunu sağlar. Laozi, Dao’nun bu kusursuz yöntemini insana
da örnek göstererek Dao’dan kazandığı doğal benliği koruması ve düzenin
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devamlılığını sağlaması için ipuçları vermektedir. Dao eylemsizdir; ama tüm
varlıkların içinde yer aldığı kusursuz bir düzen kurmuştur; öyleyse insan da
eylemsiz kalarak kendisine ideal bir yaşam düzeni oluşturabilir.
Dao Düşünce Ekolü’nün temel taşlarından biri olan eylemsizlik yöntemi;
Laozi düşüncesinin temel fikirlerini iyi bilmeyen kişiler tarafından çoğu
zaman yanlış anlaşılmıştır. Eylemsizlik; yöneticiler ve halk için eylemsiz
olmak, hiçbir iş yapmamak, hiçbir şeye karışmadan tamamen inzivaya
çekilmek anlamına gelmemektedir. Laozi, Dao’nun doğasına ters düşen, aşırı
ve kasıtlı eylemlerin (有為) doğal dengeyi bozduğunu ve insanı Dao’dan
uzaklaştırdığını düşünmektedir. Onun eylemsizlik dediği şey; yöneticiler için
sahip olduğu güç ve yetkinin cazibesine kapılmamak, aşırı tutum ve
davranışlar sergilemekten kaçınmak anlamına gelir. Yöneticiler dışında kalan
insanlar için ise; ihtiyaç dışı gelişen ve doğal düzenle çelişen her türlü tutum
ve davranıştan uzak kalmak demektir.
Dao Ekolü gibi Fo Ekolü de doğanın düzenine aykırı aşırı dünyevi tutku
ve hazların terk edilmesi sayesinde ancak ruhun ögürlüğe ve bedenin ideal
yaşam düzenine kavuşabileceğini kabul etmektedir. Bu bağlamda; Dao ve Fo
Ekolleri, insanlar arası hırs ve rekabetin meydana getirdiği toplumsal
karmaşaya çözüm olarak inziva geleneğini ön plana çıkarmış, insanları
maddesel dünyanın sahte hazlarından uzaklaştırarak, iç dünyalarına dönüş
yapmaları ve bedensel sınırlılıklarından kurtularak, gerçek özgürlüğe ve
mutluluğa erişmeleri konusunda telkin etmiştir.
Bir Ru Ekolü temsilcisi olan Han Yu ise, diğer Ruistler gibi toplumsal
karmaşanın sebebini; sorumluluklarını yerine getirmeyen, toplumsal normlara
uyum sağlamayan, kuralları benimsemeyen, kişisel ahlak ve etik gelişimini
gerçekleştirememiş, uygarlığın gelişimine katkı sağlama çabası olmayan,
bencil ve işe yaramaz insanlar olarak görmekteydi. Ona göre, yaşadığı
dönemde, toplumda önemli yerler edinen Budist rahipler ve Taoist keşişler bu
insanların başında geliyordu. Han Yu’nün Hakiki Dao metninde, dönemin
itibar gören rahip ve keşiş sınıfına eleştirileri şu cümlelerde görülebilmektedir:
Eski insanlar dört sınıfa ayrılırdı, şimdikilerse altı sınıfa ayrılıyor. ...Tarım
üretimi yapan bir kişi, bunları tüketen altı kişi; imalat yapan bir kişi, bunları
kullanan altı kişi; ticaret yapan bir kişi, bundan fayda sağlayan altı kişi. Hal
böyleyken, muhtaç insanların çalıp çırpmasına engel olmak mümkün mü?
Han Yu’ye göre ideal bir toplumda halk; askerler, çiftçiler, işçiler ve
tüccarlar olmak üzere dört sınıfa ayrılır. Bunlar hayati sorumluluklar
üstlenerek, toplumun üretici-tüketici dengesini sağlar. Sonradan eklenen iki
sınıf ise Budist rahipler ile Taoist keşişlerdir. Bu iki sınıf üretmeyen, yalnızca
tüketen kesimdir. Han Yu; Taocu keşişleri ve Budist rahipleri toplumsal
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sorumluluklarını yerine getirmeyen, vergi vermeyen, askerlik hizmetini yerine
getirmeyen, ailevi ve toplumsal tüm görevlerinden kaçarak tapınaklarda
saklanan, uygarlığın gelişimine katkı sağlamayan, insani duygulardan
uzaklaşarak ilkel doğaya dönmeye çalışan işe yaramaz insanlar olarak
algılamaktadır. Halkın yaptığı bağışlarla geçinen ve toplum kaynaklarını
kullanan bu iki sınıf, Han Yu’ye göre ülkeye ekonomik yük getirmekte, onların
barındıkları mabed ve tapınaklara harcanan para ve zaman halkın enerjisini ve
gücünü tüketmekteydi. Oysa toplumda kati bir hiyerarşinin var olmasının ve
bu hiyerarşiye göre her sınıfın üzerine düşen görevi eksiksiz yerine
getirmesinin toplum düzeninin sağlanmasındaki önemi tartışılmazdı. Buna ek
olarak, snıflar arası ilişki ve iletişimin de azami ölçüde sağlanması ve devam
ettirilmesi gerekiyordu. Hal böyleyken, birilerinin kendini toplum yaşamından
soyutlaması, üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklarından kaçarak
inzivaya çekilmesi ve yaşanan bu toplumsal sorumsuzluğun halk tarafından
kabul görerek cezaya bile konu olmaması kabul edilebilir bir durum değildi:
Sözün özü; hükümdar emir verir, emrindeki yöneticiler bu
emirleri halka uygular; halk tahıl üretir, ipek üretir, alet yapar ve
yöneticilerin kullanımına sunar. Hükümdar emir vermezse,
hükümdar olma yetkisini kaybeder; üst düzey yöneticiler
hükümdarın emirlerini halka uygulamazsa, yönetici olma vasfını
kaybeder; halk tahıl ve ipek üretmez, alet yapmaz, ticaretle
uğraşıp yöneticilere hizmet etmezse ceza alması gerekir. Hal
böyleyken Fo Ekolü hükümdar ve yöneticilerle ilişki kurmayı,
baba oğul ilişkisini yok saymayı telkin ediyor; halkın birlikte var
olmasını, birlikte gelişim göstermesini engelliyor; sessizlik ve
huzur içinde adeta yok olmuş bir hayatın peşine düşmemizi
istiyor.

Dao ve Fo Ekolü inziva geleneğinden rahatsızlığını bu cümlelerle ortaya
koyan Han Yu’nün, Ru Ekolü geleneğinin yeniden sağlanması konusundaki
çözüm önerisi de dikkat çekicidir:
Öyleyse; nedir Ru Dao’nun gerçekleşmesinin yolu? Ben derim
ki; Dao ve Fo Ekollerinin Dao geleneği durdurulmadıkça Ru
Dao yayılamaz ve aktarılamaz; Dao ve Fo Ekollerinin Dao
geleneği yasaklanmadıkça Ru Dao etkili olamaz. Budist
rahipler, Taoist keşişler halkın arasına döndürülmeli; Budist
klasikler, Taoist metinler ateşe verilmeli; Budist tapınaklar,
Taoist mabedler halk evlerine dönüştürülmeli. Eski
hükümdarların Ru Dao öğretileriyle halkı eğitmesi geleneği
devam ettirilmeli...

Bir Ru Ekolü temsilcisi olan Han Yu’nün, Dao ve Fo Ekolleri’nin inziva
geleneğini, hemen iyileştirilmesi veya yok edilmesi gereken toplumsal bir
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hastalık olarak görmesi; bu bakış açısının toplumda düzenin kural ve yasalarla
sağlanabileceği fikrini savunan tüm Ruistler tarafından da böyle algılanıyor
olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Çin tarihinde toplumdan uzak kalarak
doğa ile iç içe yaşamayı öngören bir inziva geleneği ve münzevilik kültürü,
Fo ve Dao Ekollerinin ortaya çıkışından çok daha önceleri var olmuş 15 ve bu
gelenek Ru Ekolü’nün en önemli temsilcisi Konfuçyüs tarafından da kabul
görmüştür. Wang Bangxiong “Lao Tzu Felsefesi” kitabında bu konuya şu
cümlelerle değinmektedir: “Çok eskilerden beri Çin tarihinde, insan
yaşamına dair son derece pasif bir tavır alarak toplumdan uzak duran, kendi
çizdiği sınırları içerisinde, kişisel ahlak ve kendince ideal yaşamın peşine
düşen bir inziva geleneği ve kültürü bulunmaktaydı” (1980: 56). Söz konusu
inziva geleneği sonraları daha çok Dao Ekolü tarafından benimsenmiş
olmakla birlikte, Ru Ekolü temsilcisi olan Konfuçyüs tarafından da
reddedilmemiştir. Bununla birlikte; Konfuçyüs’ün dönemin bazı
münzevilerini övgü dolu sözlerle değerlendirdiği bilinmektedir. Shi
Zuocheng, Şarkılar Klasiği ve Tarih Kayıtları’ndan yaptığı alıntılarla bu övgü
cümlelerine birkaç örnek vermektedir: Öğrencisi ile yürürken münzevi Jie
Yu’yü (接輿) gören Konfuçyüs, öğrencisine Jie Yu’yü işaret ederek şunu
söyler: “Bak! Önümüzde iyi ahlak sahibi bir kimse duruyor! ”; Shang
Hanedanlığı’nda hükümdarın iki oğlu olan Bo Yi ve Shu Qi, babalarının
ölümünden sonra taht kavgasına girmez, şiddetten uzak durur, şarkı sözü
yazmaya başlar ve münzevi olurlar. Bunun üzerine Konfuçyüs şu yorumu
yapar: “Bo Yi ve Shu Qi müzikten anlayan ve müzik yeteneğine sahip olan iyi
münzevilerdi” (2014: 96).
Örneklerden anlaşılabileceği gibi Konfuçyüs, kendini toplumdan
soyutlayarak inziva hayatını tercih eden münzevileri sorumsuz ve toplum
kaynaklarını tüketen işe yaramaz kişiler olarak değil; iyi ahlak sahibi,
şiddetten uzak duran ve yetenekli insanlar olarak görmektedir. Dahası; Laozi
ve Konfuçyüs döneminde toplumda özgün bir sınıf oluşturan münzeviler;
kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamış olmakla birlikte, aslında toplumun
aydın kesimini de temsil etmekteydiler. Felsefe tarihçisi Ceng Chunhai,
inzivaya çekilmeyi tercih eden bu sınıfın aslında aydın ve eğitimli kimseler
olduğunu, sahip oldukları bilgi ve yetenekleri kendilerine başvuran insanlara
yardımcı olmak için kullanmaktan çekinmediklerini vurgularken, bu sınıfın
kendilerine toplum içinde yer edinmemelerinin sebebini; toplum yaşamının
insanı doğasından ve ideal yaşamı yakalama ihtimalinden uzaklaştırdığına
inanmaları olduğunu vurgulamaktadır (2010: 70-71).
15

“Çin’de Taocu düşüncenin ortaya çıkmasına zemin oluşturan Huai Nehri vadisine kurulmuş
Chen ve Cai Beyliklerinin topraklarının ve bu topraklara sınır olan Qi Bölgesi’nin tarihine
bakıldığında, Laozi’dan çok önce ortaya çıkmış olan bir inziva geleneği ve münzevilik
kültürüne rastlamak mümkün olmaktadır.” (Shi, 2014: 94)
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SONUÇ
Han Yu, Hakiki Dao eserinde Ru Ekolü’nün Dao Geleneği ile Dao ve Fo
Ekollerinin Dao Geleneği’ni karşılaştırmış, Dao ve Fo öğretilerine yönelttiği
eleştirilerle Konfuçyüsçü tavrını ortaya koymuştur. Han Yu, Ru Ekolü’nün Ru
Dao geleneğini; ilk kez Ön-Qin Dönemi’nin bilge hükümdarları tarafından
ortaya atılmış, insan karakteri, insan yaşamı, ulusal ekonomi ve yönetim
alanlarında ideal insan ve ideal toplum hayalinin gerçekleştirilmesine katkı
sağlayan bir sistem olarak tanımlamaktadır. Fo ve Dao Ekollerinin Dao
Geleneği’nin ise; içi boşaltılmış, insanları bireyselliğe ve bencilliğe iten,
düzen bozucu bir sistem olduğunu ifade etmektedir. Han Yu’nün bu konudaki
ilk hedefi, Ru Ekolü’nde düzen ve ahlak gibi somut anlamlar kazanan Dao ve
De kavramlarına, metafiziksel boyutta açıklama getiren Laozi’dır. Dao’yu
evren ve varlığın yaratıcısı olarak metafizik düzeyde tanımlayan Laozi, De’yı
da yaratılış sürecinde varlığa kazandırılan karakter özelliği olarak
açıklamaktadır. Ancak bu noktada Dao ve De’yı; insanların asla
erişemeyeceği soyut kavramlar olarak görmek doğru olmaz. Laozi, Dao’nun
yarattığı doğal yaratıcı düzeni ve bu mükemmel düzeni oluşturmada
kullandığı yöntem ve fonksiyonları insana örnek göstermekte, bu özellikleri
kendi yaşamına uygulamayan kişilerin ideal yaşam biçimine kavuşacaklarını
ifade etmektedir. İnsan için Dao’nun metafiziksel düzeydeki öz’üne ulaşmak
mümkün olmasa da, onun fiziksel düzeyde ortaya koyduğu sonuçlara ulaşmak
ve bunları örnek almak mümkündür. Buna ek olarak; Han Yu’nün temsilcisi
olduğu Ru Ekolünde de, Konfuçyüs ve Mengzi düşüncelerinde insanın sahip
olduğu ve somut bir şekilde tanımlanan ahlaki erdemler, temelde her iki
düşünürün de metafizik düzeyde tartıştıkları Gök kavramına bağlanmaktadır.
Bu da, insan yeteneklerinin ve ahlaki erdemlerin yalnızca Laozi tarafından
değil, aynı zamanda Konfuçyüs ve Mengzi tarafından da metafizik boyutta
temellendirildiğini göstermektedir.
Han Yu’nün Hakiki Dao’da yaptığı bir diğer Laozi eleştirisi de, Laozi’nın
ren (insancıllık) ve yi (doğruluk) kavramlarını hafife aldığını düşünmesiyle
ilgilidir. Ancak; Laozi’nın, Dao De Jing eserinde bu iki kavramla ilgili geçen
bölümlerde kullandığı cümleler yermek veya hafife almak amacı
taşımamaktadır. Laozi bu erdemlerin, toplumda düzenin bozulmasının
ardından önem kazandığını vurgulamaktadır. Laozi’ya göre, bir toplumda
insanların insancıllık ve doğruluk prensiplerini önemsemelerinin ve bu
kavramlardan sıkça bahsetmelerinin nedeni, bu erdemlerin o toplumda yok
olmuş olmasıdır. Oysa Dao’nun düzeninden kopmamış bir toplumda insanlar
bu değerlere zaten sahiptirler ve o toplumda hiçbir ahlaki değerin
vurgulanmasına ihtiyaç duyulmaz. Laozi’nın bu noktada eleştirisi, bu
prensiplerin anlam içeriğine veya uygulanmasına yönelik değil, sorunun
ortaya çıkmasına engel olmak konusundaki yetersizliğinedir.
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Han Yu’nün Hakiki Dao’da eleştirdiği diğer bir konu ise; Laozi ve
Zhuangzi’nın, Ru Ekolü’nde en üst mertebeye sahip olan bilge kişi
mertebesine takındığı tavırdır. Laozi ve Zhuangzi bilgelik mertebesinin
ortadan kaldırılması gerektiğini düşünür; ancak burada amaç ahlaki değerleri
yermek veya bilgelik mertebesini küçümsemek değildir. Laozi ve
Zhuangzi’nın eleştirisi; eşit şartlarda ve eşit haklarla yaratılan insanları bilge
olan ve olmayan kişiler olarak ayıran ve rekabeti körükleyen düşünce
yapısına; düzenin hâlihazırda kaybolduğu, ahlak, doğruluk, insancıllık, sevgi,
saygı gibi erdemlerin önemini kaybettiği bir ortamda kural ve yasaklarla
insanlara bu erdemlerin yeniden kazandırılabileceğine duyulan boş inanca ve
anlamsız çabayadır.
Bununla birlikte, Laozi ve Zhuangzi da felsefi düşüncelerinde bilge kişi
profiline yer vermektedir. Ancak bu profilin Ru Ekolü’nden en büyük farkı,
bilge kişinin eylemsiz olması gerektiğini vurgulamalarıdır. Bu eylemsizlik
konusu da, Han Yu’nün Hakiki Dao’da Dao Ekolü’ne yönelttiği eleştirilerden
biridir. Han Yu’ye göre bilge kişi ister halkın içinden olsun ister yönetici
vasfına sahip olsun, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, ahlaki
erdemlerle donatılmış, yetenekli ve güçlü olmalıdır. Eylemsizlik öğretisini
benimseyerek sorumluluk almayan, halkın ihtiyaçlarını karşılamayan, iş
yapmayan ve işe yaramayan bir karakter asla bilge kişi ve iyi yönetici sıfatını
kazanamaz. Oysa Dao Ekolü’nün çizdiği eylemsiz yönetici profili; gücünü ve
yetkisini vurgulamaktan geri duran, insanlar üzerinde gerekenden fazla irade
göstermeyen ve halkını bunaltacak derecede sıkı ve katı bir yönetim
uygulamayan yöneticidir. Bu noktada bir yönetici için eylemsiz olmak;
düzene fazla müdahale eden aşırı davranışlarda bulunmamak anlamına
gelmektedir. Dao Ekolü’nün ideal yönetici tanımı, Han Yu’nün eleştirdiği gibi
hiçbir şeye karışmayan, yönetimden anlamayan ve halkına sorun çıkaran bir
profil değil; aksine gereksiz güç gösterisinde bulunmayan, baskıcı kural ve
yasaklarla halkını bunaltmayan, varlığını bile hissettirmeden toplumda huzur
ortamı ve düzen sağlayan bilge kişi profili çizmektedir.
Han Yu’nün diğer bir eleştirisi ise; Dao ve Fo öğretileri gereğince inziva
geleneğini benimsemiş olan Budist rahipler ve Taoist keşişleredir. Han Yu;
Taocu keşişleri ve Budist rahipleri toplumsal sorumluluklarını yerine
getirmeyen, vergi vermeyen, ailevi ve toplumsal tüm görevlerinden kaçarak
tapınaklarda saklanan, uygarlığın gelişimine katkı sağlamayan, insani
duygulardan uzaklaşarak ilkel doğaya dönmeye çalışan işe yaramaz insanlar
olarak algılamaktadır. Han Yu’ye göre; halkın yaptığı bağışlarla geçinen ve
toplum kaynaklarını kullanan bu iki sınıf, ülkeye ekonomik yük getirmekte,
mabed ve tapınaklara harcanan para ve zaman halkın enerjisini ve gücünü
tüketmekteydi. Han Yu’nün, Dao ve Fo Ekollerinin inziva geleneğini, yok
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edilmesi gereken toplumsal bir hastalık olarak görmesi, bunun tüm Ruistler
tarafından da böyle algılanıyor olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Çin
tarihinde toplumdan uzak kalarak doğa ile iç içe yaşamayı öngören bir inziva
geleneği ve münzevilik kültürü, Fo ve Dao Ekollerinin ortaya çıkışından çok
daha önceleri var olmuş ve bu gelenek Ru Ekolü’nün en önemli temsilcisi
Konfuçyüs tarafından da kabul görmüştür. Ayrıca; söz konusu rahip ve
keşişlerin, Han Yu’nün söz ettiği gibi işe yaramaz ve tüketici kesimi
oluşturdukları tam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu insanların, Laozi ve
Konfuçyüs döneminde toplumda özgün bir sınıf olan aydın kesimi temsil
ettikleri ve yaşadıkları her dönemde sahip oldukları bilgi ve yetenekleri
kendilerine başvuran insanlara yardımcı olmak için kullanmaktan
çekinmedikleri bilinmektedir.
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ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE TÜRKLERDE DEFİN
Melike KİRİLEN*
GİRİŞ
Yerleşik hayatı benimseyerek yazın alanında daha erken ilerleyen
Çinliler, daimî bir mücadele içinde oldukları zorlu konar-göçer komşuları
Türkler ile ataları hakkında detaylı kayıtlar tutmuş ve bunları nispeten iyi
muhafaza edebilme imkânına sahip olmuşlardır. Bununla birlikte, Türklere
dair bu kayıtlara ilişkin önem arz eden bir husus, aynı hadiseleri aktaran
farklı Çin yıllıkları bir yana, aynı eserin bir paragrafı içerisinde dahi çelişkili
bilgilere rastlamanın mümkün olmasıdır. 1 Vefat eden kişilerle birlikte
mezarın içine koyuldukları için günümüze değiştirilmeden ulaşabilen mezar
kitabeleri gibi daha orijinal kaynakların da ortaya koyduğu üzere, Çin
yıllıklarındaki bilgilerin her zaman doğru olmadığı; Çin hükümdarları ile
hanedanlarının meşruiyetini pekiştirme ve benzeri sebeplerden kaynaklanan
kasıtlı çarpıtmalar, hayat tarzı ile anlayış farklılığı kökenli hatalı yorumlar ve
derleyicilerin
sadeleştirmelerinden
kaynaklanan
eksiklikler
barındırabildikleri malumdur. Dolayısıyla bu eserlerin daima, bir bütünlük
arz eden Türk tarihi ve kültürünün sık gözenekli süzgecinden geçirilerek ele
alınmaları gerekmektedir. Konuyla ilişkili bir diğer problem de, Çin tarih
kayıtlarında hadiselerin günümüz Çincesine göre çok daha az sözcük
kullanılarak dile getirilmesidir ki bu da söz konusu ifadeleri hayli yoruma
açık kılmaktadır. Hâliyle bazen çeviriler arasında önemli farklar bulunduğu
görülmekte ve ikinci bir dilden yapılan tercümelerde bu fark tabii olarak
daha da artmaktadır. Türklerin defin âdetlerine ilişkin Çin kayıtlarının
değerlendirildiği bu çalışmada, bilhassa yoruma açık ifadelerin
çevirilerindeki farklar üzerinde durulacaktır.
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1 Bu hususta en güzel örneklerden biri, Kök Türklerin Ordos’un kuzeyindeki verimli Wuyüan (五原) topraklarını T’ang devletine iade etmeye ikna edildiğini ve Feng-chou’nun (豐
州) lağvedilip Yü-chung ile birlikte Kök Türklere bırakıldığını iddia eden kayıttır (HTS
1975: 215A.6029). Wu-yüan ve Feng-chou esasen aynı yer olduğundan bu kayıt kendi
içerisinde dahi çelişmektedir. Dahası ilgili dönemde T’ang devletinin Kök Türklerden
toprak talep edebilmesi de mümkün değildir (Wu 1998: 154-161; Chu 2012: 175-176;
Kirilen 2017: 148-157).

DEFİN ÂDETLERİ
Çin kaynaklarına göre Türklerin atası Hunlar olup, bu bilginin Türklere
ait Çince mezar kitabelerinde de doğrulanması, adına kitabe yazılmış kişiler
ile yakınlarının da Hunları sahiplendiğini akla getirmektedir. 2 Tarihçinin
Kayıtları’nda yer alan bilgiye göre Hunlar: “Ölülerini uğurlarken,3 iç ve dış
tabutlar [kullanılır,4 içinde] altın, gümüş, giysiler [ve] kürkler olurdu,5 fakat
[mezar höyüğüne] ağaç dikmez,6 cenaze/yas kıyafetleri7 bulunmazdı. Sevgili
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Özellikle İllig Kagan Aşina To-pi’nin Çinlilerce yakalanıp T’ang sarayında alıkoyulduğu
630 yılı dolayları ve sonrasında, Kök Türklerin idareci Aşina sülalesi mensupları ile diğer
Türk boylarının liderlerinden pek çok bey T’ang ordusunda yüksek makamlara getirilmiş
ve aileleriyle birlikte Çin başkentinde ikamet etmeye başlamışlardır. Böylece Çin’e
yerleşen Türk ileri gelenleri, dönemin yüksek rütbeli komutanları ve hatta unvanlı
aristokratları olduklarından vefat ettiklerinde T’ang sarayınca adlarına Çince mezar
kitabeleri yazdırılmıştır. Bu sırada Çin topraklarında akrabaları ile yakınlarının bulunduğu
ve kitabe taslağının müteveffanın yakın çevresince okunup, cenazede sergilendiği (Choo
2009: 176; Davis 2015: 305) düşünüldüğünde, dönem itibarıyla Hunları sahiplenmiş
oldukları akla gelmektedir. Zira Aşina sülalesi ve diğer Türk boyları mensuplarına ait
hemen tüm Çince mezar kitabelerinde Hunlara atıf bulunmaktadır (Kirilen 2017: 45-264,
265-266).
İlgili kayıtta bu cümlenin öncesinde de Hunların çeşitli âdetlerinden bahsedilmektedir,
dolayısıyla “ölülerini uğurlarken” ifadesi esasen “ölülerini uğurlamaları [bakımından]”,
“cenaze âdetlerine gelince” manası taşımaktadır.
Burada kullanılan “kuan-kuo” (棺槨) sözcüğü “tabut ve onu kaplayan dış tabut” anlamına
gelmekle birlikte, sözcük genel olarak “tabut” manasında da kullanılmaktadır.
“Giysi ve kürk” anlamına gelen “i ch’iu” (衣裘) sözcüğü, ayrıca genel olarak “kıyafetler”
manasını taşıdığı gibi “yazlık ve kışlık giysiler” anlamı da mevcuttur. Hun kurganlarının
silahlardan gündelik eşyalara varıncaya kadar özenle hazırlandığı göz önüne alındığında, bu
cümle “altından gümüşe, [yazlık] kıyafetlerden [kışlık] kürklere [kadar pek çok kıymetli
eşya]” şeklinde de yorumlanabilir.
Burada kullanılan “feng shu” (封樹) sözcüğünün anlamları şöyledir: “1- Toprak yığıp ağaç
dikerek sınırı güçlendirmek. 2- Mezar için toprak yığmak ve süslemek için ağaç dikmek.
Eski zamanlarda ‘shih’ (士) ve üzeri rütbeli kişilerin defin âdetidir.” Dolayısıyla birçok ilim
insanı Hunların defin geleneklerine ilişkin ifadeyi bu izah doğrultusunda tercüme etmiştir
(Onat, Orsoy ve Ercilasun 2004: 9; Otkan 2018: 29). Hun kurganlarının varlığı malumken,
Çin kaynaklarındaki hatalı bilgilere örnek teşkil etmesi bakımından belki de bu ilim
insanları gibi aslına sadık kalarak çeviri yapmak daha doğrudur. Fakat, Chang Hua’nın (張
華) Tarihçinin Kayıtları’ndaki ilgili cümlenin hemen arkasına “Hunlar mezar tümseğine
‘tou-lo’ derler” açıklamasını eklemiş olması (SC 1988: 110.2892), mezar tümseği
yapmadıkları söylenen Hunların dilinde bu sözcüğün neden bulunduğu ve bu açıklamanın
metne neden eklendiği sorularını akla getirmektedir. 574-648 yılları arasında yaşamış
Konfüçyüsçü âlim K’ung Ying-ta, “feng shu” (封樹) sözcüğünün kullanıldığı bir ifadeyi;
sıradan kişiler için fark yaratacak bir şeye gerek olmadığı, dolayısıyla toprak yığıp höyük
yapılmadığı ve mezarlarının ağaçla işaretlenmediği şeklinde izah etmiştir
(http://www.chinesewords.org/dict/95070-174.html, 29 Mayıs 2020’de erişildi). Biz de tüm
bunlardan hareketle cümlede asıl anlatılmak istenenin, mezar höyüğüne mezarın yerine
işaret etmek amacıyla ağaç dikilmediği olabileceğini düşündük.
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kulları 8 [ve] hizmetkârlarından ölüyü takip edenlerin [sayısı] binlerce,
yüzlerce kişiyi 9 bulabilirdi” (SC 1988: 110.2892). Pulat Otkan bu ifadeyi
şöyle tercüme etmiştir: “Ölülerini gönderirken, iç ve dış tabutları
bulunmakta, (içine) altın, gümüş, giysi ve kürkler koymakta ancak bunlar
mezar tümseği yapmamakta, mezarın üzerine ağaç dikmemekte, cenaze
giysileri de giymemektedirler. (Hükümdarlarının) cenaze törenleri sırasında,
birlikte gömülen yakınları ve hizmetkârlarının sayısı yüzlerce, binlerce kişiyi
bulabilmektedir” (Otkan 2018: 29). Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp
Ercilasun’un da benzer ifadelere yer verdiği görülmektedir: “Ölü
gömülürken iç ve dış tabutlar kullanılmakta, [içlerine] altın, gümüş ve
giysiler konmaktaydı. Ancak [mezarın üstüne] toprak yığıp tümsek
yapmazlar, ağaç dikmezler ve cenaze giysileri giymezlerdi. [Hükümdar
öldüğünde] yakın ve sevdiği hizmetkârları ile odalıkları onunla birlikte
ölüme giderlerdi ve bunların sayısı onlarca kişiden yüz kişiye kadar
ulaşabilirdi” (Onat, Orsoy ve Ercilasun 2004: 9). Bu kayıtla ilgili olarak atıf
yapıldığı görülen bir diğer çeviri de Bichurin’den şöyle aktarılmaktadır:
“Hunlar ölülerini tabut içine koyarlardı. Bu tabut iki katlı olup, iç ve dış
tabutlardı. Bu tabutları altın ve gümüş işlemeli kumaş ve kürklerle örterlerdi.
Ağaç dikilmiş mezarlıkları ve matem elbiseleri yoktu. Ölü ile beraber
öldürülen yüz, hatta yüzden fazla olurdu” (Hyacinth 1851: 16; Aktaran: İnan
1986: 177; Kocasavaş 2002: 107; Karamürsel 2002: 123).
Çin kaynaklarındaki ifadelerin ne kadar yoruma açık olduğunu
göstermesi bakımından değinmeyi gerekli bulduğumuz bu farklı çevirilerin,
Hunlarda insan kurban etme âdeti bulunduğu yönünde iddialara zemin teşkil
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Burada kullanılan “sang fu” ( 喪 服 ) kelimesinin hem “cenaze kıyafeti” hem de “yas
kıyafeti” manası bulunmakla birlikte, öncelikli anlamı “yas kıyafeti” gibi anlaşılmaktadır.
Türkler arasında bir matem göstergesi olarak kıyafeti ters giyme âdetinin var olduğu bilinse
de (Gömeç 2012: 204; Kapusuzoğlu 2015: 511), burada herhalde Çinliler gibi yasın belirli
dönemlerinde belirli kıyafetler giymedikleri dile getirilmektedir.
“Sevgili kullar” şeklinde karşıladığımız “chin hsing” (近幸) sözcüğü esasen “’hükümdarın’
çok sevdiği kişiler” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ilgili çevirilerin çoğunda, metinde
bir hükümdarın cenazesinden bahsedildiği çıkarımı yapılarak “[hükümdarın] hizmetkârları”
vb. ifadeler kullanıldığı görülmektedir.
“Binlerce, yüzlerce kişi” şeklinde karşıladığımız ifadenin Çince aslı, dilbilgisi (sıralama)
bakımından hatalı görünmekte olup, Han Tarihi’nde “onlarca yüz kişi” şeklinde
değiştirilmiş ve Pan Ku “onlarca ya da yüz kişi” açıklamasını eklemiştir (HS 1975:
64A.3752). Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun’un ilgili eserinde, Tarihçinin
Kayıtları ile Han Tarihi arasındaki farklılığın bir yazım hatasından (on ‘十’ ile bin ‘千’
kelimelerinin yazılışındaki benzerlikten) kaynaklanıyor olabileceği dile getirilmiştir (Onat,
Orsoy ve Ercilasun 2004: 109). “Bin” sayısı Çincede “on yüz” yerine ayrı bir terimle (千,
bin) ifade edildiğinden, Pan Ku’nun izahı doğrultusunda doğru çeviri “onlarla [sayılır], yüz
kişiyi [bulabilirdi]” şeklinde olmalıdır. Fakat bu sözkonusu “onlarca kişi” herhalde
cenazeye katılanların tamamı değil, metinde belirtildiği gibi ölen kişinin çok yakınlarından
oluşan özel bir alaydaki kişilerin sayısıdır.
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edebileceği veya açıkça buna işaret ettiği görülmektedir. Oysa ilgili metinde
doğrudan “öldürmek” anlamına gelen bir kelime yerine, temel anlamı “takip
etmek”, “peşinden gitmek”, “eşlik etmek” olan “ts’ung, 從” imi kullanılmış
olup, bu kelimenin yan anlamlarında dahi “öldürmek” veya bununla
bağlantılı bir açıklama mevcut değildir. Örneğin, “ts’ung lung, 從龍” yani
“ejderhaya eşlik etmek” ifadesinin anlamı ülkenin kuruluşunda hükümdara
eşlik etmektir. Yine “ts’ung chia, 從嫁” yani “[kadının] evliliğine eşlik
etmek” ifadesi de geline eşlik ederek damadın evine gelen kadın
hizmetkârlar manasındadır. Öte yandan “ts’ung ssu, 從 死 ” 10 yani
“ölümde/ölüye eşlik etmek” ifadesinin “ölüyle birlikte defnetmek için insan
öldürmek” ve “ölüye eşlik etmek için intihar etmek” anlamları
bulunmaktadır. Fakat Tarihçinin Kayıtları ve Han Tarihi’ndeki ilgili kayıtta
“ts’ung ssu-‘che’, 從 死 ‘ 者 ’” yani “ölen ‘kişiye’ eşlik etmek” ifadesi
kullanılmış, “ölümde eşlik etmek” manası bir anlamda ortadan kaldırılmıştır.
Öyle ki “ts’ung ssu, 從死”nın aksine, “ts’ung ssu-che 從死者” bir kelime
değildir, sözlüklerde karşılığı bulunmamaktadır ve “ssu-che 死者” da “ölü”
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ilgili çevirilerdeki insan kurbanına
yönelik imâların yoruma dayandığı ortaya çıkmaktadır. İbrahim Kafesoğlu
da bunun Türk ordusunun onlu sistemine göre yapılan bir uğurlama töreni
olabileceğine dikkat çekmiştir (Kafesoğlu 2014: 293). Ayrıca bilindiği üzere
Türklerin en önemli kurbanı attır, ardından koyun gelir11 (Kafesoğlu 2014:
295; Gömeç 2011: 65-66; Gömeç 2012: 183-184) ve Hun kurganlarındaki at
ile koyun iskeletleri de bunu doğrulamaktadır (Ögel 2014: 65, 69, 73, 76, 77).
Dahası, “ts’ung ssu-che, 從死者” ifadesi illa “tsung ssu, 從死” kelimesi gibi
değerlendirilecekse, Türkler özelinde ilk akla gelen, kelimenin “ölüye eşlik
etmek için canına kıymak” anlamı olmalıdır. Zira daha sonraki dönemlerde
buna ilişkin net kayıtlar mevcuttur. 630 yılında tuzağa düşürülerek Çinlilerce
yakalanıp götürüldüğü Çin başkentinde kısa sürede vefat eden İllig Kagan’ın
ardından en az iki kişinin canına kıydığına dair kayıtlar bulunmaktadır.
Bunlardan biri İllig Kagan’ın atabegi diyebileceğimiz Ulug Tarkan T’u-yühun Hsieh,12 diğeri ise İllig Kagan’ın Çinlilerce yakalanmamak için son çare
10

“Ssu, 死” iminin temel anlamı “ölmek”tir.
Bu hayvanların da erkek olması makbuldür (Kafesoğlu 2014: 295; Gömeç 2012: 184),
özellikle I. Pazırık kurganında bulunan on atın da aygır olduğu tespit edilmiştir (İnan 1998:
261, 263).
12 “[İllig Kagan’ın] memurlarından Ulug Tarkan (Hu-lu Ta-kuan, 胡祿達官) T’u-yü-hun
Hsieh (邪), İllig’in annesi P’o-shih (婆施) evlenirken [kendisine] refakat eden memurdu.
İllig doğduğundan beri [T’u-yü]-hun Hsieh hocası olmuştu. Şimdi (İllig’in ölümü üzerine)
[duyduğu] derin kederden dolayı canına kıydı. Hükümdar (T’ang T’ai-tsung) ona ayrıcalıklı
davranıp Chung-lang-chiang ahiretlik rütbesini verdi [ve] İllig’in kurganının yanına
11
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olarak sığındığı Işbara Şad Aşina Su-ni-shih’dır.13 Ayrıca Ch’u-lo Kagan’ın
küçük oğlu Aşina She-erh ve Ch’i-pi Ho-li’nin de, T’ang hükümdarı T’aitsung’un ölümü üzerine canlarına kıyıp onunla birlikte gömülmek istedikleri
iddia edilmektedir (CTS 1988: 109.3290, 3293; HTS 1975: 110.4116, 4119;
TCTC 1956: 199.6269). Yeni T’ang Tarihi’ne göre Aşina She-erh’ın amacı
T’ai-tsung’un mezarını korumaktır.14 Tıpkı Hunların defin âdetlerine ilişkin
kayıtta ima edildiği gibi bu örneklerin hepsinde yine hükümdar ölümleri söz
konusudur.
Kök Türklerin cenaze ve defin merasimi Çin yıllıklarında nispeten
ayrıntılı aktarılmaktadır:

defnedilmesini emretti. [Ayrıca] chung-shu shih-lang Ts’en Wen-pen’a, İllig ile Hun
Hsieh’nin [hayattaki] başarılarını yazıtlarına nakşetmesini buyurdu. Çok geçmeden, Su-nishih da [ölenin peşinden gitmek için] canına kıydı” (HTS 1975: 215A.6036). “[İllig
Kagan’ın] eski memurlarından Ulug Tarkan T’u-yü-hun Hsieh ölenle birlikte gömülmek
için boğazını keserek intihar etti. [T’u-yü]-hun Hsieh, İllig’in annesi P’o-shih kızı (婆施氏)
evlenirken [kendisine] refakat eden memurdu. İllig doğduğundan itibaren [T’u-yü]-hun
Hsieh’ye emanet edilmişti. Şimdi derin kederinden dolayı öldü. T’ai-tsung [bunu] duyunca
kendisine ayrıcalık tanıdı, Chung-lang-chiang ahiretlik rütbesini verdi, ayrıca İllig’in
mezarının yanına defnettirdi [ve başarılarının] kaydedilmesi için yazıt diktirdi” (CTS 1988:
194A.5160). “[İllig Kagan’ın] eski memurlarından Ulug Tarkan T’u-yü-hun Hsieh, ölüyle
gömülmek için boğazını keserek intihar etti. [T’u-yü]-hun Hsieh, İllig’in annesi P’o-shih
kızı evlenirken [kendisine] refakat eden memurdu. İllig doğduğundan itibaren [T’u-yü]-hun
Hsieh’ye emanet edilmişti [ve] şimdi dostluk hislerinden dolayı öldü. T’ai-tsung [bunu]
duyunca kendisine ayrıcalık tanıdı, Chung-lang-chiang ahiretlik rütbesini verdi ve İllig’in
mezarının yanına defnettirdi. [Ayrıca] chung-shu shih-lang Ts’en Wen-pen’a, [başarılarını]
kaydetmek için, İllig ile Hun Hsieh’nin kitabelerini yazmasını emretti” (TT 1988:
197.5412). “[İllig Kagan’ın] eski memurlarından Ulug Tarkan T’u[-yü]-hun Hsieh ölüyle
gömülmek için boğazını keserek intihar etti. [T’u-yü]-hun Hsieh, İllig’in annesi P’o-shih
kızı evlenirken [kendisine] refakat eden memurdu. İllig doğduğundan itibaren [T’u-yü]-hun
Hsieh’ye emanet edilmişti [ve] şimdi derin kederinden dolayı öldü. Hükümdar [bunu]
duyunca kendisine ayrıcalık tanıdı, Chung-lang-chiang ahiretlik rütbesini verdi [ve] ayrıca
İllig’in mezarının yanına defnettirdi. Chung-shu shih-lang Ts’en Wen-pen’a, kendilerini
kaydetmek için, İllig ve [T’u-yü]-hun Hsieh’nin başarılarını yazmasını emretti” (TFYK
1989: 974.3871).
13
“…[Ayrıca] chung-shu shih-lang Ts’en Wen-pen’a, İllig ile Hun Hsieh’nin [hayattaki]
başarılarını yazıtlarına nakşetmesini buyurdu. Çok geçmeden Su-ni-shih da [İllig Kagan’ın
peşinden gitmek için] canına kıydı” (HTS 1975: 215A.6036).
14 “Hükümdar [T’ai-tsung] ölünce, canına kıyıp [hükümdarın] mezarını korumayı rica etti,
[fakat] Kao-tsung izin vermedi” (HTS 1975: 110.4116). Eski Tang Tarihi’nde ve Tzu-chih
T’ung-chien’de böyle bir amaçtan söz edilmemektedir: “T’ai-tsung ölünce, canına kıyıp
[onunla] defnedilmeyi rica etti. Kao-tsung elçi yollayıp müteveffa [hükümdarın] fermanını
bildirerek izin vermedi” (CTS 1988: 109.3290). “Aşina She-erh [ve] Ch’i-pi Ho-li canlarına
kıyıp müteveffa [hükümdar] ile gömülmeyi rica ettiler, [fakat şimdiki hükümdar] hazretleri
birini yollayıp müteveffa [hükümdarın] fermanı [doğrultusunda] izin vermediğini bildirdi”
(TCTC 1956: 199.6269).
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[Biri] öldüğünde bedeni çadırda tutulur; çocukları, torunları ve
kadınlı erkekli bütün akrabalarından her biri koyun [ve] at
öldürüp çadırın önüne dizer, kurban sunarlar. At sırtında yedi
kez çadırın etrafında döner, çadırın kapısına varınca bıçakla
yüzlerini çizerek ağlarlar; kan [ile] gözyaşları birlikte akar; bu
şekilde yedi kez [döndükten] sonra dururlar. Uğurlu bir gün
seçip, [o gün geldiğinde] ölenin [hayattayken] bindiği atı,
kıyafetlerini [ve] eşyalarını bedeniyle birlikte yakar, küllerini
toplayıp zamanı gelince gömerler. Baharda [ve] yazın ölenler
[için] bitkilerin solmasını; güzün [ve] kışın ölenler [için]
yaprakların yeşillenmesini [ve] çiçeklerin açmasını bekler,
ancak [o zaman] çukur açıp [külleri] gömerler. Defin gününde
akrabaları sunularını sergiler ve at sırtında yüzlerini çizerek
tıpkı öldüğü [günkü gibi] töreni [icra ederler]. Defnetme
bittikten [sonra] mezarın [bulunduğu yere] taşlar (balballar)
dikerek işaret koyarlar. Taşların miktarını, [müteveffanın]
hayatı boyunca öldürdüğü kişi sayısı belirler. Ayrıca kurban
edilen koyun [ve] at başlarını hep [bu] işaretlerin üstüne asarlar.
O gün, kadınlı erkekli herkes güzel giysilerini [giyip] defin
alanında toplanır. Erkekler [arasında] bir kadına gönül veren
olursa, [otağa] dönünce [usulünce] sorup soruşturması için
birini gönderir, ebeveynleri çoğunlukla karşı çıkmaz. Babalar,
[ağabeyler ve] amcalar öldüğünde; oğullar, kardeşler [ve]
yeğenler gibi [kişiler] üvey anneleriyle, yengeleriyle evlenir;
fakat büyük kuşaktan [erkekler kendilerinden] küçük
[kadınlarla] evlenemezler (CS 1988: 50.910).

Sui Tarihi’nde biraz daha farklı ifadeler yer almaktadır:
Biri öldüğü [zaman] bedeni çadırda tutulur, ailesi [ile] akrabaları
çokça sığır [ve] at öldürüp kurban ederler. Çadırın etrafında
dönüp feryat eder, bıçakla yüzlerini keserler; kan [ile] göz yaşları
birlikte akar, yedi kez [döndükten sonra] dururlar. Ardından
uğurlu bir gün seçip,15 [o gün geldiğinde] cesedi at sırtına koyup
yakar [ve] küllerini toplayıp gömerler. Mezarın [yerini]
işaretlemek için ağaç diker,16[mezarın] içine oda kurarlar; ölenin

15

“擇日, tse jih” sözcüğünün anlamı “uğurlu bir gün seçmek”tir, fakat bu imler ayrı olarak
değerlendirildiğinde “bir gün seçmek”, “bir tarih belirlemek” vb. şekillerde de tercüme
edilebilir.
16 “表木為塋 piao mu wei ying” ifadesindeki “表木, piao mu” sözcüğü esasen “işaretlemek
amacıyla/ işaret olsun diye ağaç dikmek (立木以为标志)” manasına gelmektedir. Fakat
“木” iminin “ahşap” ve “tabut” gibi anlamları çevirilerde yorum farklarına yol açmaktadır.
Örneğin Liu Mau-tsai’ın eserinde bu ifade “mezara işaret olsun diye tahta bir sopa
dikerlerdi” şeklinde tercüme edilmiştir (Liu 2006: 64). Gürhan Kırilen ise, cümle “içine oda
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görünüşünü ve hayattayken katıldığı savaş sahnelerini 17
resmederler. Bir kişiyi öldürmüşse, bir taş (balbal) dikilir;
[bunların sayısı] binleri, yüzleri bulabilir. Babalar [ve] ağabeyler
öldüğünde, oğullar [ile] kardeşler analıkları [ve] yengeleriyle
evlenirler. Beşinci ayda çokça koyun [ve] at öldürerek
Tengri’ye 18 kurban ederler. Erkekler zar oyununu sever, 19
kadınlar futbol oynar; kımız içip sarhoş olur, karşılıklı şarkı
söylerler. Kutlu varlıklara20 saygı duyar, kamlara itimat ederler21;
savaşarak ölmeye kıymet verir, hastalanıp ölmekten utanç
duyarlar; çoğunlukla Hunlar ile aynı âdetlere [sahiplerdir] (SS
1988: 84.1864).

Kayıtlarda açıkça belirtildiği üzere Kök Türkler cenaze merasimlerinde
at, koyun ve sığır kurban etmişlerdir. Çoğunlukla Hunlar ile aynı âdetlere
sahip oldukları söylenen Kök Türkler hakkında insan kurbanına ilişkin en
küçük bir ima bulunmamaktadır. Dahası, Türkler ölen kişilerin eşlerini
onlarla birlikte gömmek bir yana, dul kalan yakınlarını belki de dönemin
şartlarında olabilecek en iyi şekilde koruma altına almışlardır ki bu âdet de
Hunlardan miras kalmıştır (SC 1988: 110.2879; HS 1975: 94A.3743).
Elbette bunların gerçek karı-koca birliktelikleri olmadığının altını çizmek
gerekir (Gömeç 2011a: 84). Pek çok üyesi hakkında detaylı bilgi sahibi
kurarlar” şeklinde devam ettiğinden, “ağaçlardan kurgan yapar” yorumunu getirmiştir
(Kırilen 2015: 224).
17 Kullanılan Çince ifadeden anlaşıldığı kadarıyla, rastgele savaş sahnelerinden ziyade
mütevaffanın savaşlardaki tasvirleri söz konusudur.
18 Burada Çince “gök” anlamına gelen “t’ien (天)” imi kullanılmıştır.
19 Çağdaş sözlüklerdeki izah doğrultusunda, kabaca dama benzeri bir temel üzerinde
ilerlemek için bir tür çoklu zar atma oyunu diyebileceğimiz “樗蒲, ch’u p’u”, Liu Mautsai’ın eserinde “gülle atma” olarak görülmektedir (Liu 2006: 64). Elbette bu Çince
sözcüğün Türklerin oyununu ne derece karşıladığı da meçhuldür.
20 “Kutlu varlıklar” ifadesiyle karşıladığımız “鬼神, kuei shen” sözcüğünün “[ölmüşlerin]
ruhları ve [genel anlamda] ruhlar”; “ifritler ve ruhlar” gibi anlamları da mevcuttur.
21 Burada “inanmak”, “güvenmek” gibi anlamları olan “信, hsin” imi kullanılmıştır. Fakat,
Liu Mau-tsai’ın eserinde “iblis kadınlara, iblis erkeklere inanırlar” şeklinde Türkçeleştirilen
ifadeyi (Liu 2006: 64) veya “tapmak” manasında bir inanıştan söz edildiğini kabul etmek
mümkün değildir. Bu durum Türk yazıtları ve Çin tarih kaynaklarının yanı sıra, yedinci
yüzyılda yaşamış Bizans tarihçisi Theophylactus Simocattes’in eserinde de açıkça
görülebilmektedir: “Türkler ateşe fazlaca hürmet eder, suya ve havaya saygı gösterir,
yeryüzüne kıymet verirler. Fakat yalnızca yerin ve göğün yaratıcısı olarak andıkları
Tanrı’ya iman ederler. Ona at, sığır ve koyun kurban ederler. Geleceğe dair kehanetleri bile
yorumladığını düşündükleri rahipleri vardır” (Whitby 1997: 7.14-16; Erdemir 2003: 48).
Türklerin “ateşe fazlaca hürmet ettiği” yorumu belki de altıncı yüzyılda komutan
Zemarkhos liderliğinde İstemi Yabgu’yu ziyaret eden Bizans elçilerinin kötülüklerden
arınmaları için ateşin üzerinden atlatılmasının (Gömeç 2011a: 59; Gömeç 2012: 174) bir
yansımasıdır.
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olduğumuz Aşina sülalesinin nesep ilişkileri incelendiğinde de bunun aksine
işaret eden bir örnek görülmemektedir. Zaten Chou Tarihi’nde erkeklerin
yalnızca kendilerinden büyük nesilden dullarla evlenebildikleri belirtilmiştir.
Daha önce de değindiğimiz gibi eski Türk kültüründe atların ayrı bir
yeri bulunmaktaydı. O kadar ki, Kök Türk Yazıtlarında Köl Tigin’in
savaşlarda bindiği atlar da anılmaktadır (Gömeç 2012: 124; Ercilasun 2016:
408). Dolayısıyla Türkler için en önemli kurban da at olmuştur (Gömeç 2012:
202). Yukarıda tercümelerini verdiğimiz Çin kayıtlarında kurbanlıklar
arasında herhangi bir önceliğe değinilmemiş olsa da her iki kayıtta da ölen
kişinin atının onunla birlikte defnedildiği dile getirilmektedir. Savaşa
gitmeyi bile “atlanmak” olarak ifade eden Türkler (Gömeç 2015: 14),
savaştan önce atlarının kuyruğunu bağlamak veya kesmek suretiyle, vatan
uğrunda ölmeye hazır olduklarını gösteriyorlardı. “Tullama” denilen bu
uygulama “dul” sözcüğüyle alâkalı olup; kişinin atını da bir eş gibi
gördüğüne işaret etmektedir (Gömeç 2012: 109-110). Dolayısıyla ölen
kişinin atının kuyruğunun kesilerek bozkıra atılmasına da yine “tullama”
denir (Gömeç 2012: 203-204). Yedinci yüzyılda yaşamış bir Türk
soylusuna 22 ait Shoroon Bumbagar kurganının 23 ikinci koridorunun
22

Bu kurganda kitabe bulunmadığından mezar sahibinin kimliği belirlenememiştir.
Buluntular arasındaki bazı altın Bizans sikkelerinin 630 yılına ait olduğu tespit edilmiştir
(Erdenebold 2017: 32) ve Dmitrii Stashenkov’a göre kemer detayları ile at koşumunun
şekli bakımından kurganın yedinci yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmesi mümkündür
(Yatsenko 2014: 18). Bulunan kilden figürlerin ince tanecikleri için IR50 tarihlemesi ise 670
(+- 70) yılı olarak saptanmıştır (Solongo vd. 2016: 242). 635-678 yılları arasında yaşamış
P’u-ku boyu lideri I-t’u’nun (乙突, İltut[-muş]?) mezarı olan ve bu kurgana hemen birkaç
kilometre uzaklıkta bulunan Shoroon Dov kurganının çok daha sade olduğu göz önüne
alındığında, burası daha güçlü bir liderin veya dönem itibarıyla T’ang sarayı ile daha yakın
ilişkileri olan birinin mezarı olmalıdır.
23 Shoroon Bumbagar kurganı Moğolistan’ın Bulgan vilayetinin Bayannuur ilçesinde,
Ulaanbaatar’ın 210 km kuzeybatısında yer almakta olup, kazısı 2011 yılında Moğol ve
Kazak arkeologlarca gerçekleştirilmiştir (Solongo vd. 2016 : 236). Erdenebold’un verdiği
bilgilere göre mezar höyüğünün çapı 32 metre, yüksekliği 4.2 metredir. 36 metre çaplı
mezar alanının etrafı 200x180 metre uzunluğunda topraktan bir duvarla çevrilmiş ve bunun
dışına da suyolu açılmıştır. 45 derece eğimle mezara inen giriş yolu 42 metre
uzunluğundadır ve definden sonra geri doldurulduğu belirtilmektedir. Yer seviyesinden 7,5
metre aşağıda yer alan mezarda dört hava boşluğu bırakılmış olup; defin odası oval şeklinde,
3.5 metre çapında ve 2.7 metre yüksekliğindedir. Ayrıca içerisinde kilden heykelcikler
bulunan iki de sunu odası yapılmıştır (Erdenebold 2017: 29-31). Bir Türk asilzadesine ait
olduğu anlaşılan bu kurgan Moğolistan’da keşfedilmiş ilk duvar resimli mezar olması
bakımından da büyük önem taşımaktadır (Erdenebold 2017: 32; Sanders 2017: 64). Sayısı
otuzun üzerindeki duvar resimlerinden 24’ü insan tasviridir. Mezarın giriş yolundaki batı
duvarında yer alan ve kurgandaki en büyük resim olan 7.9 metre yüksekliğindeki beyaz
kaplan figürünün, şimdiye dek Asya’da bulunan en büyük ve en yüksek duvar resmi olduğu
söylenmektedir (Erdenebold 2017: 32). Doğu duvarında, beyaz kaplanın hemen karşısında
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duvarlarında, muhtemelen müteveffaya ait olan iki at resmedilmiştir
(Yatsenko 2014: 16). Birbirinden farklı gösterişli eyerleri ve biniş
takımlarıyla 24 ayrıntılı olarak tasvir edilen bu atlardan kır donlu olanın
kuyruğunun bağlandığı net bir şekilde görülebilmektedir (Erdenebold 2017:
53).25 T’ang hükümdarı T’ai-tsung’un mezarlığı olan Chao-ling’de, vasiyeti
üzerine taş levhalara yontulmuş altı savaş atı rölyefinin yer alması da Türk
defin âdetleriyle ilişkilendirilmektedir (Zhou 2009: 78, 126-127). T’aitsung’un, T’ang devletinin kuruluş dönemi dolaylarındaki savaşlarda
binekleri olan bu atlar, biri hariç olmak üzere 26 hareket halinde ve bazı
örneklerde bedenlerine isabet eden oklarla resmedilmiştir. Hepsi veya bir
diğer görüşe göre dördü Türk atları olduğu söylenen27 bu bineklerin adları da
Türk kültürüyle uyumlu şekilde renkleriyle ilişkilidir 28 ve kuyruklarının
bağlı olduğu görülmektedir.29
da mavi bir ejderha resmedilmiştir. Bilindiği üzere Türk kültüründe doğunun rengi gök
(hayvanı ejderha), batının rengi ak (hayvanı bars veya tonga), kuzeyin rengi kara (hayvanı
yılan) ve güneyinki de kızıldır (hayvanı saksağan) (Gömeç 2012: 64, 74).
24 Kır atın eyeri ile başlık, göğüslük ve dizgin benzeri tüm kayışları kırmızı; al donlu
olanınkiler siyahtır ve eyer altlığında kürk detaylar bulunmaktadır. Ayrıca bu atların
seyisleri de farklı kişiler olup, tuttukları atın biniş takımlarıyla aynı renkte, yakalı kaftanlar
giydikleri görülmektedir. Kır atın seyisinin kaftanı ve botları kırmızı; pantolonu, kuşağı ve
kaftanı beyaz; saçları omuz hizasında açıktır. Diğer seyisin kaftanı siyah (Yatsenko’ya göre
mavi, Yatsenko 2014: 16), süslemeli başlığı ve çizmeleri kırmızıdır. Duvar resimlerindeki
insan tasvirlerinin kıyafetleri ve aksesuarları hususunda ayrıntılı bir inceleme için bakınız,
(Yatsenko 2014: 13-22).
25 Al donlu diğer atın kuyruğu da kısa görünmekle birlikte, resim bu noktada aşınmaya
uğradığından fotoğrafta net bir şekilde seçilememektedir. Kır atın yelesi de (görüş yönünde)
diğerine göre çok daha kısadır. İlgili duvar resimleri için bakınız, (Erdenebold 2017: 53).
Buluntular arasında yer alan tamamı gök mavisi yakalı kaftanlar giymiş atlı müzisyen
heykelcikleri ile gerçek kumaş parçalarından sancaklar tutan atlı figürler de hayli dikkat
çekici olup, bu kişilerin yüzleri ve sakal-bıyık şekillerinin de farklılık arz ettiği
görülmektedir (Erdenebold 2017: 30, 37-38; Yatsenko 2014: 17-18).
26 “Sa-lu-tzu” (颯露紫: [Fırtınayla] Uçan Çiy Eflatunu), T’ai-tsung’un 621 yılındaki Lo-yang
kuşatması sırasında bindiği doru attır. Rölyefte Ch’iu Hsing-kung adlı general Sa-lu-tzu’nın
göğsüne saplanan oku çıkarırken atın sakince beklediği görülmektedir (Zhou 2009: 79;
Meyer ve Brysac 2015: 107).
27 Ko Ch’eng-yung’a (葛承雍) göre “T’e-le Piao” Fergana atı, “Ch’üan-mao Kua” belki bir
Moğol atı ve diğerleri Türk atlarıdır. Yang Hung (楊泓) ise hepsinin Türk atları olduğu
görüşündedir (Ko 1999: 185-186; Yang 2005: 209; Aktaran: Zhou 2009: 179).
28 “T’e-le Piao, 特勒驃” yani “Tigin Akı” veya “Ak Tigin”, T’ai-tsung’un 619 yılında Sung
Chin-kang ile mücadelesi sırasında bindiği ak-altın donlu attır. Yine Türkçe bir sözcüğün
Çince sesletimini andıran “Shih-fa-ch’ih” (什伐赤, “Shih-fa Alı” veya eksik bir tercümeyle
“Alaca Al”) adlı at 621 yılında To Chien-te ve Wang Shih-ch’ung ile yapılan savaşta
hükümdarın bineği olmuştur. T’ai-tsung’un 621 yılında To Chien-te ile savaşırken bindiği
ve bedenine beş ok saplandığı söylenen “Ch’ing Chui” (青騅, Mavi Alaca) ile 618 yılında
Hsüeh Jen-kuo ile yapılan savaşta bindiği, dört bacağı sekili yağız “Pai-ti-wu” (白蹄烏, Ak
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Shoroon Bumbagar kurganındaki duvar resimleri arasında, Çinlilerce
“lou-men, (樓門)” tabir edilen iki de köşk bulunmaktadır. Bunlardan biri
hemen mezar girişinin yukarısında yer almakta olup, dışarıdan bakıldığında
karşımıza çıkan görseldir (Lyndon 2014: 14) ve bu köşk, çatısından
havalanmış kuşlarla birlikte resmedilmiştir (Erdenebold 2017: 32). Bilindiği
gibi Cennet anlamında “Uçmak” sözcüğünü kullanan Türkler, ölümü ruhun;
nefesin (tin) bedenden çıkıp uçması şeklinde düşünmüş ve bazen “öldü”
yerine “uçtu” demişlerdir ki benzer ifadeler günümüzde de kullanılmaktadır
(Gömeç 2012: 200-201). Saadettin Gömeç’in bu hususta dikkat çektiği
örneklerden Hümayunnâme’de Temürlü hâkimi Sultan Hüseyin Baykara’nın
ölümünden bahisle “şunkar” (sungur) oldu denilmiş ve Tarih-i Reşidî’de de
Ömer Şeyh Mirza’nın ölümü “şahin” (veya sungur) haline geldiği şeklinde
ifade edilmiştir (Gömeç 2012: 201). Altun Tamgan Tarkan’ın lahdindeki
(İhe Ashete) kabartmada da ellerinde kadeh tutan üç insan figürünün
yukarısında, sağ üst köşede bir kuş figürü dikkat çekmektedir 30 (Çoruhlu
2007: 170). Ayrıca Bilge Kagan Anıt Mezarlığı’ndaki 2003 yılı kazı
çalışmalarında bulunan resimli kiremitteki “atlarının kuyrukları bağlanmış,
bir daire şeklinde at koşturan süvarilerin ok attıkları” tasvirde31 de bir yas
töreninin resmedilmiş olabileceği ve “belki de bu suretle Bilge Kagan’ın
ruhunun göğe, yani cennete uçurulduğu” belirtilmektedir (Gömeç 2012: 200).
Dolayısıyla, Lhagvasuren Erdenebold’un da benzer bir düşünceyle üzerinde
durduğu köşk resmi Türklerin ölüm anlayışıyla ilgili bir tasvir olarak hemen
mezarın girişinde yer almaktadır (Erdenebold 2017: 32).
Kök Türklerin türeyiş efsanelerinden birinde ateşi bulduğu söylenen
kişi “Türk” unvanını taşımakta olup, 32 Türkler arasında ateşin her şeyi
Ayaklı Kuzgun) rölyefte dörtnala koşarken görülmektedir. “Ch’üan-mao Kua” (拳毛騧,
Kıvırcık Sarı) ise, 622 yılında Liu Hei-t’a ile yapılan bir savaşta bedenine isabet eden dokuz
oka rağmen yürürken tasvir edilmiştir. T’ai-tsung bu atların her biri için kısa şiirler de
kaleme almıştır (Zhou 2009: 79-81).
29 Kuyruk ve yele bağlama âdetinin Çin’e girişi için bakınız, (Zhou 2009: 161-197).
30 Kuş figürünün altında da dağ keçisi tamgası yer almaktadır. Görsel için bakınız: (Çoruhlu
2007: 170; Ünal 2015: 290)
31 Prof. Dr. Saadettin Yağmur Gömeç başkanlığında yürütülen 2001 ve 2003 yılı kazıları
hakkında ayrıntılı bilgi ve görseller için bakınız, (Gömeç 2019: 197-212)
32 “…Dağda A-pang-pu’nun soydaşları da vardı ve [burada] çoğunlukla kış ayazı [hâkimdi].
Büyük oğul bu sebeple ateş yakarak onları ısıtıp gözetti; hepsi tüm yardımlarından
nasiplendiler. Bunun üzerine hep birlikte büyük oğlu liderleri ilan ettiler, unvanı “Türk”
(T’u-chüeh, 突厥) oldu, işte [bu kişi] Ne-to-liu Şad idi” (CS 1988: 50.908). Mucmelu’t
Tevârîh’te de Yafes’in oğullarından birinin adının Türk olduğu ve yerleştiği bölgede
bulunan dağın başında bir ateş peyda olduğu söylenmektedir (Ercilasun 2016: 24). Yine
bazı Oguznâmelerde Türklerin Yafes’e Olcay Han dediği ve sekiz oğlundan birinin adının
Türk olduğu da belirtilmektedir (Gömeç 2012: 15).
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temizlediği inancı bulunuyordu ki bu da hastalıkların tedavisi ve salgınların
önlenmesi gibi pratik temellere dayanmaktadır (Gömeç 2012: 173-177). İllig
Kagan Aşina To-pi, Aşina Ssu-mo 33 ve Tokuz Oguzların P’u-ku boyu
liderlerinden P’u-ku Huai-en’ın, 34 defnedilmeden önce bedenlerinin
yakıldığı kaydedilmiş olmakla birlikte (Kirilen 2017: 86-87), bunun her
zaman tatbik edilen bir uygulama olmadığı anlaşılmaktadır. Shoroon
Bumbagar kurganının defin odasında 230 cm uzunluğunda ve baş kısmı 40
cm, ayak kısmı 85 cm genişliğinde olan ahşap bir dış tabutun içerisinde;
40x80 cm ölçülerinde yine ahşaptan bir sandık bulunmuş,35 bunun da içine
yerleştirilmiş ipek bohçada müteveffanın küllerinin yer aldığı tespit
edilmiştir (Erdenebold 2017: 31-32). Bu kurgana birkaç kilometre
uzaklıktaki Shoroon Dov ise yine yedinci yüzyılda yaşamış olan P’u-ku
boyu lideri I-t’u’nun mezarıdır. Mezar kitabesi sayesinde boyunun yanında
33

Şahsi mezar kitabesine göre Ssu-mo’nun büyük dedesi İllig (Bumın) Kagan, dedesi Taspar
(Ta-pa, 達拔) Kagan, babası To-lu (咄陸) Şad’dır ve bir kagan torunu olarak kendisine
“Po-ssu ( 波 斯 , Bars?) Tigin” unvanı verilmiştir. Muhtemelen Tou-lan Kagan’ın
görevlendirmesiyle veya Tou-lan Kagan’ın ölümü sonrasında Tardu’nun kendini Bilge
Kagan ilan etmesiyle yaşanan çalkantılı dönemde “Külüg (Chü-lu, 俱陸) Kagan” unvanıyla
Hsüeh Yen-t’o, Uygur, P’u-ku ve Tongra gibi boyları idare etmiştir. Çin destekli Ch’i-min
Kagan karşısında mağlup olup bir süre Sui sarayında alıkoyulduğu söylenen Ssu-mo; Shihpi Kagan döneminde “Chia-pi (夾畢, İlbeg?) Tigin”, İllig Kagan döneminde “Lo-shih (羅
失) Tigin” olarak hizmet etmiş ve 630 yılında Çinlilerce yakalanıncaya dek kaganı İllig’e
sadık kalmıştır. T’ai-tsung (Li Shih-min), Chieh-she-shuai’ın (Kür Şad) isyanından sonra
Ssu-mo’ya kagan unvanının yanı sıra “Li, 李” hanedan soyadını da verdiğinden bu bey Çin
kaynaklarında “Li Ssu-mo” olarak anılmaktadır. Kendini On Okların kaganı ilan eden
Aşina Tou-chih’ya bağlı olarak hareket eden komutan Li Che-fu (李遮匐) da Ssu-mo’nun
oğludur. Bakınız, (CTWP: 338-339; Kirilen 2017: 50-87).
34 P’u-ku lideri Sebig İlteber Ko-lan Pa-yen’in soyundan gelen Huai-en, An Lu-shan isyanının
bastırılmasında öne çıkan üç generalden biri olmakla birlikte daha sonra kendisi de T’ang
sarayına başkaldırmıştır. İki kızı art arda Uygurların katunu olmuş ve en az bir oğlu da
Uygurlar arasında Yabgu unvanına sahip olmuştur (HTS 1975: 217A.6117-6120, 6125).
İsyan mücadelesine giriştiği sıralarda, 765 yılında vefat eden Huai-en’ın ölümü T’ang
tarihlerinde şöyle kaydedilmiştir: “Dokuzuncu ayın dokuzunda Ling-wu’da öldü,
komutasındakiler memleketlerinin usulünce [bedenini] yaktıktan sonra defnettiler” (CTS
1988: 121.3489). “Huai-en Ming-sha’ya varınca hastalığı ağırlaştı ve Ling-wu’da öldü.
Komutasındakiler cesedini yakarak defnettiler” (HTS 1975: 224A.6372). P’u-ku Huai-en
hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, (Baykuzu 2014: 377-400).
35 Erdenebold, sandığın içinin altın rengi desenleri olan ipekten bir kumaşla döşeli olduğunu
belirtirken; Yatsenko büyükçe altın aplikeleri olan bir kaftanın parçalarından söz etmektedir
(Erdenebold 2017: 31, 39 [kumaş görseli], 46 [aplike görseli]; Yatsenko 2014: 18).
Sandığın içinde ayrıca ipeğe sarılmış sikkeler ve çeşitli altın aksesuarlar da bulunmuş olup;
bunların arasında kemer tokaları, bilezikler, taşlı bir yüzük ve herhalde bir tacın parçaları
yer almaktadır. Bilge Kagan’ın tacına kıyasla çok daha mütevazı olan ve kuş motifi
görülmeyen bu diadem, Erdenebold’un belirttiğine göre bilhassa kırılarak yerleştirilmiştir
(Yatsenko 2014: 18; Erdenebold 2017: 31, 32).
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vefat ettiğini anladığımız ve dolayısıyla Türk âdetlerine göre defnedilmiş
olması gereken bu beyin yakılmadan, mumyalanarak defnedildiği
belirtilmektedir (Alyılmaz 2010: 96; Aktaran: Lin 2018: 6).
Özellikle 630 yılından sonra, T’ang sarayı ile iyi ilişkileri olan veya
kagan soyundan gelen önemli Türk beylerinin mezarlarının süslenmesinde
Çin’den gelen ustaların da katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu husus Çin
kaynaklarının yanı sıra, Türk yazıtlarında da dile getirilmektedir. 36 Sui
Tarihi’nde mezarın içinde ölenin görünüşünün ve hayattayken katıldığı
savaş sahnelerinin resmedildiği söylenmekle birlikte, Shoroon Bumbagar
örneğinde daha ziyade geride kalanların ve cenazeye katılanların tasvirlerine
ağırlık verildiği görülmektedir. Sui Tarihi’ndeki bilgiyle uyum sağladığını
söyleyebileceğimiz örneklerin başında ise Köl Tigin’in anıt mezarı
gelmektedir. Yukarıda tercümelerini verdiğimiz ilgili tüm Çin kayıtlarında
belirtildiği üzere, barkın dört duvarına da Köl Tigin’in katıldığı savaşlardan
görüntüleri resmedilmiştir ve buradaki kazı çalışmalarında Köl Tigin’in
heykeli de bulunmuştur. Yine Bilge Kagan’ın anıt mezarında bulunan taç ve
benzeri aksesuarların, kaganın heykelinde de görüldüğü belirtilmektedir
36

“Yirminci yılda (732) Köl Tigin öldü. Chin-wu komutanı Chang Ch’ü-i [ile] tu-kuan-langchung [unvanlı] Lü Hsiang’a [hükümdarın] mühürlü fermanını ileterek yabancıların [yanına]
gidip başsağlığı dilemeleri emredildi. Dikilecek yazıt için de [hükümdar] hazretleri bizzat
[bir] yazıt metni [kaleme aldı]. Ayrıca anıt [mezar] (bark) yapıldı, taştan heykeli yontuldu,
[bark] duvarlarının dört [bir yanına katıldığı] savaşlardaki görüntüleri resmedildi” (CTS
1988: 194A.5177). “On dokuzuncu yılda (731) Köl Tigin öldü. Chin-wu komutanı Chang
Ch’ü-i [ile] tu-kuan-lang-chung Lü Hsiang [hükümdarın] mühürlü fermanını sunup,
başsağlığı dilemeye gönderildi. Hükümdar sözlerini yazıta nakşettirdi, ayrıca anıt [mezar ve]
heykel [de] yapıldı. [Barkın] dört duvarına [katıldığı] savaşlardaki görüntüleri resmedildi.
[Hükümdarın] fermanıyla sanatlarının üstadı [olan] altı kişi yollandı [ve] son derece
gerçekçi resimler yaptılar. [Türkler] ülkelerinde böylesinin olmadığını düşündüler. Mo-chilien (Bilge Kagan) onlara baktığında mutlaka kederinden boğazı düğümlenmiştir ” (HTS
1975: 215B.6053-6054). “[On dokuzuncu yılda] Türk Bilge Kagan’ın kardeşi Köl Tigin
öldü. Bilge, dilekçe sunup onun portresini yaptırmak [üzere] usta sanatkârlar rica etti.
[Hükümdarın] fermanıyla altı ressam gönderildi. Ressamların [eserleri öyle] muhteşem [ve]
eşsizdi ki, Türklerin ülkesinde böylesini gören yoktu. Bilge resimlere her baktığında ağlıyor
(burada bir im okunamamaktadır), sanki kardeşi canlanmış gibi [resimleri görünce] kendini
tutamayıp, kederinden gözyaşı döküyordu” (TFYK 1989: 999.4041). Yaşar Çoruhlu’nun
dikkat çektiği üzere bu sözler “dönemin siyasi üslubu dâhilinde” değerlendirilmeli (Çoruhlu
2016: 246-247) ve esasen “Çin’in” methedildiği gözden kaçırılmamalıdır. Sanat tarihi
verilerinin yanı sıra, Türk yazıtları da bu anıt mezarlar ile eserlerin yalnızca Çin’den gelen
ustalara mal edilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Örneğin Tengri, babası Bilge Kagan’ın
yazıtında: “Babam kagan için ağır taşları, kalın ağaçları Türk beyleri [ve] halkı yapıp edip
getirdiler” der (Tekin 2014: 68-69). Yine Bilge Kagan Yazıtı’nda Yollug Tigin: “Bunca
barkı, bezemeyi (resim, heykel ve süslemeleri), sanat eserini [Türk Bilge Kagan’ın] yeğeni
Yollug Tigin ben, bir ay dört gün oturup yazdım, bezettim (meydana getirdim)” demektedir
(Ercilasun 2016: 588-589).
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(Gömeç 2019: 208). Ayrıca daha önce de değindiğimiz İhe Ashete’deki
kabartmada Altun Tamgan Tarkan ile oğulları Torgul ve Yelgek’in tasvir
edildiği yönünde bir görüş de mevcuttur (Dobrovits 2007: 148; Aktaran:
Ünal 2015: 272).
Chou Tarihi’ne göre Kök Türklerin cenaze ve defin törenlerinde, ölenin
yakınları at sırtında çadırın etrafında yedi kez dönmekte ve çadırın kapısına
geldiklerinde yüzlerini çizerek ağlamaktadır.37 Saadettin Gömeç’in belirttiği
üzere eski Türklerin kutlu sayısı başlangıçta dokuz olmuş, fakat daha sonra
Batı Türklerinde yedi sayısı önem kazanmaya başlamıştır (Gömeç 2011a:
118). Kök Türk yazıtlarında da istiklâl hareketine katılanların sayısı başta
“17”, ardından “70” ve sonunda “700” olarak dile getirilmektedir (Gömeç
2011a: 118; Ercilasun 2016: 404). 38 Yine Shoroon Bumbagar kurganının
duvarlarında da yedi ağacın resmedildiği belirtilmektedir (Erdenebold 2017:
32). Bunlar Sui Tarihi’nde bahsedildiği gibi mezarın yerine işaret etmek
üzere dikilen ağaçların tasvirleri olabileceği gibi benzer ağaç motifleri Çin
kurganlarında da görülebilmektedir. Bir matem göstergesi olarak bıçakla yüz
çizme âdeti hususunda ise farklı kayıtlar ve görseller de mevcuttur. Örneğin
Bilge Kagan Yazıtı’nda kaganın yog törenine katılanların saçlarını ve
kulaklarını kestikleri dile getirilmektedir. 39 Kapgan Kagan’dan Ozmış
Kagan’a dek Kök Türk kaganlarına ve ardından An Lu-shan’a hizmet eden
devlet adamı ve asker K’ang A-i-ch’ü (Aygucı?) Tarkan’ın mezar yolu
yazıtında, ölümü üzerine: “Maiyetinde kimse yoktu ki yüzünü ve kulaklarını
kese kese ağlamasın!” denmektedir (Ts’en 1958: 853). İstemi Yabgu’nun
vefatı dolayısıyla da Valentinus başkanlığındaki Bizans elçilerinden acılarını
paylaşmak üzere yüzlerini kesmeleri istenmiştir (Gömeç 2011a: 64-65) ve
Pencikent’teki altıncı yüzyıla tarihlenen bir duvar resminde bıçakla yüzlerini
çizip, saçlarını çeken kişiler görülmektedir (Çoruhlu 2007: 191-192). Hatta
Tzu-chih T’ung-chien’e göre T’ang hükümdarı T’ai-tsung’un cenazesinde
dahi bu âdete riayet edilmiştir.40 Tabii burada kuzey aristokrasisine mensup
olan ve Türk kanı da taşıyan T’ai-tsung’un Türk kültürüne olan yakınlığına
dikkat etmek gerekir. T’ai-tsung’un babası Kao-tsu (Li Yüan), annesi

37

İlgili tercümelerde görüleceği üzere, Sui Tarihi’ndeki kayıtta cenaze töreni için aynı bilgiler
verilmekle birlikte defin merasimine değinilmemiştir.
38 KTY D11-13; BKY D10-11; TY B4 (Tekin 2014: 26-27, 52-55; Ercilasun 2016: 511-513,
559-561; 595-597).
39 BKY G12: “Unça bodun saçın kulkakın [b]ıçdı: Bunca halk saçlarını, kulaklarını kesti”
(Ercilasun 2016: 588-589).
40 “Yabancılardan saraya girip memur olan veya vergi sunmaya [gelen] yüzlerce kişi,
[hükümdarın] öldüğünü öğrenince hep kederle ağladılar; saçlarını kesip, yüzlerini çizdiler
[ve] kulaklarını kestiler; akan kanlar yerlere yayıldı” (TCTC 1956: 199.6268)
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vasıtasıyla Tu-ku41 Hsin’in torunlarındandır (Köymen 1944: 53; CHC 2008:
151).42 Kök Türk yardımlarıyla T’ang devletini kurduğu süreçte birçok önde
gelen Türk beyiyle yan yana savaşma tecrübesi olmuş ve Li sülalesi ile
Aşinalar arasında kurulan ilk evlilik bağı da henüz Sui hanedanının
sonlarında gerçekleşmiştir.43 Bundan da önce Li Yüan’in 2.000 asker seçip
onları Türk askerleri gibi eğittiği bilinmektedir (Taşağıl 2014: 79-80) ve
oğlu Li Shih-min (T’ai-tsung) yetiştirilirken de özellikle binicilik ve okçuluk
eğitimi üzerinde durulduğu söylenmektedir (CHC 2008: 188). T’ai-tsung’un
neredeyse tahta çıkar çıkmaz veliaht prens ilan ettiği oğlu Li Ch’eng-ch’ien
(CTS 1988: 76.2648; HTS 1975: 80.3564; CHC 2008: 236) hakkındaki
kayıtlar hem Li sülalesi üzerindeki Türk etkisini ortaya koymakta, hem de
kaganların cenaze törenlerine yönelik algıyı aksettirmektedir:
…Ayrıca Türk dilini ve kıyafetlerini 44 sever; görünüşü
yabancılara benzeyenleri seçip [onlara] koyun postu giydirir,
saçlarını ördürürdü. [Her] beş kişi bir boy oluşturur, keçeden
mesken kurulur, beş kurt başlı tuğ yapılır, paylaşılan kargılarla
saflar oluşturulur,45 sancaklar asılırdı.46 Kendi oturmak [için] yurt

41

Chin Tarihi’ndeki Hunlar Monografisi’nde, [kuzey] sınırını geçip yerleşen on dokuz
boydan en kudretli ve nüfuzlusunun T’u-kolar (Tu-ku) olduğu, dolayısıyla Ch’an-yü
makamına sahip olup diğer boyları yönettikleri kaydedilmiştir (Otkan 2020: 63; CNS 1988:
97.2549-2550). Tu-kular ve T’o-pa birliği içindeki yerleri hususunda bakınız, (Otkan 2020:
63-64).
42 Ayrıca T’ai-tsung’un annesi Tabgaçların Tou sülalesinden, imparatoriçeliğe yükselen eşi
Chang-sun sülalesindendir (Köymen 1944: 53; Lim 2010: 88) ve T’ai-tsung’dan sonra tahta
çıkan Kao-tsung (Li Chih) da bu hanımdan doğmadır (Köymen 1944: 53; CHC 2008: 242).
43 Ch’u-lo Kagan’ın büyük oğlu Yü-she Şad Aşina Mo-mo, Sui hanedanının son
dönemlerinde Li sülalesinden P’ing-i İlçesi Hanımı ile evlenmiştir. Yü-she Şad’ın oğlu
Aşina Wu-shih’nın mezar kitabesinde belirtildiğine göre düğün töreni Li ailesinin
konağında yapılmış ve Li Shih-min de törene katılmıştır (Chu 2008: 195; Kirilen 2017: 133,
144).
44 Tzu-chih T’ung-chien’de “giyim kuşamını” veya “kıyafet ve aksesuarlarını” anlamındaki
“服飾, fu-shih” sözcüğü kullanılmıştır (TCTC 1956: 196.6189).
45 Yeni Tang Tarihi’ndeki “分戟為陣, fen chi wei chen” ifadesi Liu Mau-tsai’ın eserinde
“mızraklar dağıtılıyor ve savaş oyunu oynanıyordu” şeklinde tercüme edilmiştir (Liu 2006:
382). “戟, chi” imi kargı, baltalı kargı veya mızrak anlamındadır. “陣, chen” iminin “savaş
düzeni”, “saf (cephe)”, “savaş” ve “savaş düzenine geçmek; saf oluşturmak” gibi anlamları
bulunmaktadır. Temel anlamı “bölmek; ayırmak” olan “分, fen” iminin konumuzla ilişkili
anlamları: “ayırt etmek”, “dağıtmak; bölüp [paylaştırmak]”, “bölüm; kısım” ve “ayrı ayrı”
olarak sıralanabilir. “為, wei” ise “için”, “olarak”, “olmak”, “oluşturmak” gibi pek çok
manada kullanılabilir. Dolayısıyla “mızraklar dağıtılıyor ve savaş oyunu oynanıyordu”
çevirisi de doğrudur. Yoruma açıklığını göstermeye çalıştığımız ilgili ifadeye veya
benzerine T’ung-chien’de yer verilmemiş olması, bu hususta söyleyebileceklerimizi
sınırlandırmaktadır.
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kurdurur, tüm [bu] boylara pişirmek üzere koyun getirtir,
bellerindeki hançerleri çıkarıp [eti] keserek hep birlikte yerlerdi.
[Li] Ch’eng-ch’ien [sanki bir] kaganmış da ölmüş gibi yapar;
yanındakilere [de] feryat figan yüzlerini çizdirir [ve] çevresinde
atlarla dörtnala döndürürdü. 47 Birden canlanıp şöyle dedi: 48
“Diyarın hâkimi olduğumda onbinlerce atlının başında Chinch’eng’a gideceğim, ardından saçlarımı açacak, kendimi [Aşina]
Ssu-mo’nun hizmetine adayacak [ve onun] bir şadı olacağım!
[Pek] hoş olmaz mı?” (HTS 1975: 80.3564-3565).

Veliaht prens daha sonra azledilmiş olsa da tahta çıkınca Aşina Ssumo’nun şadlarından biri olacağını söyleyebilecek kadar Türk kültürüne açık
bir ortamda yetiştiği anlaşılmaktadır. Chou Hsiu-ch’in de “bir ebeveyn
olarak T’ai-tsung’un ve belki de bir bütün olarak T’ang saray hayatının
Türki bir ortam sunduğuna, bunun da hükümdar T’ai-tsung’un desteği
olmadan gerçekleşemeyeceğine” dikkat çekmektedir (Zhou 2009: 129). O
kadar ki prensin Türk arkadaşı Ta-ko-chih’yı (達哥支) sarayın içlerine kadar
getirmesini Türklere hakaret ederek eleştiren bürokrat Yü Chih-ning’in

46

Yeni Tang Tarihi’nde “görünüşü yabancılara (胡, hu) benzeyen” kişilerden söz edilirken,
Tzu-chih T’ung-chien’de “Türklere (突厥, t’u-chüeh) benzeyen” ifadesi kullanılmıştır ve
metnin devamı da kısmen farklıdır: “Etrafındakiler/maiyeti [arasından] görünüşü Türklere
benzeyenlerden, beş kişi bir boy oluşturacak [şekilde] seçer; saçlarını örer, koyun postu
[giyer] ve koyun güderlerdi. Beş kurt başlı tuğ ve sancaklar yapılıp yurt kurulur, veliaht
prens bunun içinde otururdu…” (TCTC 1956: 196.6189-6190). Liu Mau-tsai’ın eserinin
Türkçe çevirisinde “koyun postu ve kurt başı giyildiği” dile getirilmektedir (Liu 2006: 382),
fakat tercümelerini verdiğimiz kayıtlarda yalnızca koyun postundan söz edilmekte, kurt başı
giyildiğine dair bir ifade bulunmamaktadır.
47 Tzu-chih T’ung-chien’deki benzer cümle “Bir keresinde de etrafındakilere şöyle demişti”
veya “Ayrıca etrafındakilere şöyle dediği de olmuştu” şeklinde tercüme edebileceğimiz
ifadeyle başlatılarak eylemin sürekliliği kısıtlanmıştır: “Bir keresinde de etrafındakilere
şöyle demişti: ‘Ben kagan ölmüş gibi yapayım, siz [de] onun cenaze törenini taklit edin.’
Bu yüzden yerde hareketsizce yattı; maiyeti hep feryat ediyor, at sırtında [veliahtın]
çevresinde dönüyor, önüne gelince yüzlerini çiziyorlardı” (TCTC 1956: 196.6190)
48 Tzu-chih T’ung-chien’de biraz daha farklı ifadelere yer verilmiştir: “Nice sonra veliaht
aniden kalkıp [şöyle] dedi: ‘Diyarın hâkimi olduğum zaman, komutamdaki onbinlerce
atlıyla Chin-ch’eng’ın batısında avlanacağım. Ardından saçlarımı açıp Türk olacağım,
kendimi [Aşina] Ssu-mo’nun hizmetine adayacak [ve] bir şad olursam kimsenin gerisinde
kalmayacağım” (TCTC 1956: 196.6190). “Saçlarımı açıp Türk olacağım” (解髮為突厥)
ifadesini “Türkler gibi saçlarımı açacağım” şeklinde tercüme etmek de mümkündür. Fakat
20. yüzyılın başlarında kaleme alınan T’ang-shih Yen-i’deki (唐史演義): “Saçlarımı açıp
yabancıların bir memuru olduğumda, Türklerden geri kalmam [diye] düşünüyorum” (解髮
作 一 胡 官 ， 諒 不 落 突 厥 後 ) ifadesinde de ilk çevirideki anlamın tercih edildiği
görülmektedir (Ts’ai 2008: 2713).
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peşinden iki suikastçı yolladığı dahi söylenmektedir. 49 Tüm bunlar göz
önüne alındığında, Chao-ling mezarlığına İllig Kagan gibi liderlerin
heykellerinin dikilmesi50 de yine Türk defin âdetleriyle ilişkilendirilmektedir
(Zhou 2009: 126-127).
Çin topraklarında ikamet etmeye başlayıp orada vefat eden Türk
soylularından bazıları T’ang ordusundaki askerî başarıları ve Li sülalesi ile
yakın ilişkilerinden dolayı Çin hükümdarlarının mezarlıklarına
defnedilmiştir. Aşina Ssu-mo ile Yen-t’o soylu eşi Tonga Bilge Katun,
Shih51 Ta-nai ile oğlu Shih Jen-piao, Aşina Chung, Aşina She-erh, Chih-shih
Shan-kuang ve Ch’i-pi Ho-li gibi kişiler 52 T’ai-tsung’un Chao-ling
49

Yü Chih-ning’in sözleri şöyledir: “…Ayrıca Türklerden Ta-ko-chih gibi [kişiler bir] insanın
yüzüne [sahip olsalar da vahşi bir] hayvan yüreği [taşırlar, onlarla] nasıl adabımuaşeret
[dâhilinde] anlaşılır ki? [Onlara] iyilik [ve] dürüstlükle yaklaşılmaz. Yürekleri [ülkeye]
sadakat, [ataya] hürmet [nedir] bilmez; dilleri doğru-yanlış (hakikat ve yalan) ayırt etmez.
Onlara yakın olmak güzel namınıza zarar vermiştir, onlarla samimi olmak yüce erdeminiz
hayrına değildir. Onları konağa getirmeniz herkesi dehşete düşürmüştür…” (CTS 1988:
78.2697).
50 Chao-ling’de heykeli bulunan diğer Kök Türk beyleri: T’u-li Kagan unvanlı Aşina Shih-popi, I-mi Ni-shu Ch’i-li-pi (İlbeg?) Kagan unvanlı Aşina Ssu-mo ve Ta-pu Kagan unvanlı
Aşina She-erh’dır. Heykeller bütünlüğünü koruyamamış olsa da her birinin yöresel
kıyafetleriyle; ve muhtemelen Türk beyleri özelinde, sayısı ile şekli farklılık gösteren saç
örgüleriyle tasvir edildiği görülmektedir (Zhou 2009: 86-88).
51 “Shih (史)” soyadı Aşina’nın (A-shih-na, 阿史那) Çinlilerce kısaltılmış halidir. Ta-nai
Tigin’in Yeni T’ang Tarihi’ndeki biyografisine göre, T’ang devletinin kuruluş dönemindeki
askerî yardımlarından dolayı bu soyadını ona Li Yüan vermiştir (HTS 1975: 110.4111).
“Keş (Shih-kuo, 史國)” kökenli kişiler de “Shih, 史” soyadını kullandığından, bir süre bu
soyadını taşıyan herkesin Soğdak olduğu varsayılmış, fakat Aşina sülalesine mensup
kişilerin mezar kitabeleri sayesinde böyle bir genelleme yapılamayacağı anlaşılmıştır (Chu
2012a: 5-6/24).
52 Ch’i-pi Ho-li’nin altıncı çocuğu olan hanım, muhtemelen Aşina sülalesine mensup kocası
ile birlikte, Chao-ling’e defnedilmiştir (Tai 2013: 121-122). Hükümdar mezarlıklarına
defnedilen kişilerin listelendiği T’ang Hui Yao’da; Aşina Pu-chen (大將軍可汗阿史那步
眞), Aşina Tao-chen (道眞), Büyük General Su-ni-je (大將軍蘇泥熱), Aşina Te-chang (德
昌), Hun Ta-ning (都督渾大寧) ve muhtemelen bir Bayırku liderinin de (橫野都督拔拽,
Heng-yeh askerî valisi Pa-yeh) Chao-ling’e defnedildiği kayıtlıdır (THY 1955: 21.413-414).
“Büyük General Su-ni-je (蘇泥熱)” herhalde Aşina Chung’un babası “Su-ni-shih (蘇尼
失 )” olacaktır ve isminin yazımında “shu, 熟 ” yerine hatalı olarak “je, 熱 ” imi
kullanılmıştır. Aşina Tao-chen (道真) ise Aşina She-erh’ın oğludur, fakat She-erh’ın Yeni
T’ang Tarihi’ndeki biyografisinde bu beyin Tibetliler karşısındaki büyük mağlubiyetinden
dolayı azledilip halktan biri seviyesine indirildiği dile getirilmektedir (HTS 1975:
110.4116). T’ang Hui Yao’daki kayıt hatalı değilse, Aşina Tao-chen da Hsüeh Jen-kuei gibi
daha sonra bağışlanmış olmalıdır. Ayrıca bu listede “shih, 史 ” soyadlı birçok kişi
görülmektedir, fakat bunlardan bazılarının Keş (Shih-kuo, 史 國 ) kökenli olması da
mümkündür.
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Mezarlığı’nda medfundur 53 (Liu 2012: 58; Kirilen 2017: 70). Bu mezarlıkta
höyüğü belirli dağlar şeklinde yapılmış ve formunu koruyabilmiş dört mezar
bulunmakta olup, bunlardan ikisi Türk beylerine aittir. Aşina Ssu-mo’nun
mezarının höyüğü Pai-tao Dağı’na (白道山), Aşina She-erh’ınki ise Ts’ung
Dağı’na (葱山, Ts’ung-shan) benzetilmiştir (Liu 2012: 58; Kirilen 2017: 7172; HTS 1975: 110.4116). Yüeh Shao-hui’e göre Pai-tao Dağı, Aşina Ssumo’nun kaganlık dönemini 54 simgelemektedir (Yüeh 1995: 58). Benzer
şekilde, 636 yılında T’ang sarayına bağlanmadan önce Aşina She-erh’ın da
“To-pu Kagan”55 unvanını aldığı görülmektedir (CTS 1988: 109.3289; HTS
1975: 110.4114). Fakat, diğer iki generale ait mezar höyüklerinin manası göz
53

Bu kişilerden Aşina Chung, Aşina She-erh, Shih Jen-piao ve Ch’i-pi Ho-li’nin T’ang
prensesleriyle evlendikleri görülmektedir (CTS 1988: 109.3289-3291; HTS 1975: 83.3644,
3646; 110.4115, 4116, 4118). Fakat Ch’u-lo Kagan’ın büyük oğlu ve Aşina She-erh’ın
ağabeyi olan Yü-she Şad Aşina Mo-mo ile Chih-shih Ssu-li de yine Li sülalesinden
prenseslerle evlenmiş olmalarına rağmen Chao-ling’e defnedilmemişlerdir. Daha önce de
değindiğimiz gibi Li ve Aşina sülaleleri arasındaki ilk evliliği henüz Sui hanedanı
zamanında Yü-she Şad’ın gerçekleştirmesine rağmen, farklı bir yerde toprağa verilmesi
muhtemelen bu beyin T’ang sarayı adına hiçbir faaliyette bulunmamasıyla ve eşi P’ing-i
İlçesi Hanımı’nın ( 平 夷 縣 主 ) T’ang prensesleri arasındaki görece aşağı statüsüyle
ilişkilidir. Bu hanım 635 yılında hayatını kaybetmiş ve 649 yılında şadın da vefatının
ardından birlikte Lung-shou Düzlüğü’ne defnedilmişlerdir (Chu 2012: 165, 182, 190;
Kirilen 2017: 129, 133). Bu konudan bağımsız olarak, Yü-she Şad ile T’ai-tsung Li Shihmin arasındaki dikkate değer bir bağlantı da Yü-she Şad’ın 626 yılında Wu-ch’eng’ı
kuşatarak, Li Shih-min’in veliaht prens Li Chien-ch’eng ve diğer öz kardeşi Li Yüan-chi’yi
bertaraf ettiği Hsüan-wu Kapısı Darbesi’yle sonuçlanan hadiseleri tetiklemiş olmasıdır
(CTS 1988: 64.2421; HTS 1975: 79.3547; Kirilen 2017: 31, 131). Hükümdar Kao-tsu’nun
kızlarından Chiu-chiang Prensesi (九江公主) ile evlenen Chih-shih Ssu-li ise muhtemelen,
Kao-tsung döneminde gözden düştüğü için Chao-ling’e defnedilmemiştir (HTS 1975:
83.3644; 110.4117; Zhou 2009: 119). 652-653 yılları dolaylarında, Chih-shih Ssu-li gibi
hanedan damatlarından ve Fang Hsüan-ling’in oğullarından olan Fang I-ai (房遺愛) ile
yakınları hükümdara komplo kurma suçundan idam edilmiş, eşleri olan prenseslerden ve
olayla ilişkili prenslerden de intihar etmeleri istenmiştir (CHC 2008: 243-244). Chih-shih
Ssu-li de Fang I-ai’ın arkadaşı olduğu için suçlanmış, fakat T’ang sarayı adına pek çok
savaşta çarpıştığından Kao-tsung onun canını bağışlayıp Hsi vilayetine sürmüştür. Bu
hadiseden sonra, 661-663 yılları arasında Ssu-li’nin Tai vilayeti çigşiliğine getirildiği ve
öldüğü söylenmektedir (HTS 1975: 110.4117).
54 Shih-pi Kagan’ın küçük oğlu Chieh-she-shuai’ın (Kür Şad) 639 yılındaki isyanından sonra
tedirgin olup Kök Türkleri uzaklaştırmak ve Hsüeh Yen-t’oların da hızını kesmek istediği
anlaşılan T’ang hükümdarı, Aşina Ssu-mo’ya “Li” hanedan soyadı ile “I-mi Ni-shu Ch’i-lipi (İlbeg?) Kagan” unvanını verip, idaresindeki kitleyle Sarı Nehir’in kuzeyine dönmelerini
istemiştir (CTS 1988: 194A.5163; Kirilen 2017: 85). Aşina Ssu-mo’yu ele geçirmek üzere
harekete geçen Hsüeh Yen-t’o lideri İnanç’ın, oğlu Tardu Şad komutasına verdiği orduyu
“Pai-tao düzlüğünde” konuşlandırdığı kayıtlıdır (TCTC 1956: 6170).
55 T’ang tarihlerinde “To-pu, 都布” olarak kaydedilen bu unvan, Tzu-chih T’ung-chien’in 194.
tomarında “Ta-pu (答布)” şeklinde yazılmıştır (TCTC 1956 : 194.6228).
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önüne alındığında, Ts’ung Dağı’nın Aşina She-erh’ın T’ang sarayına bağlı
olarak batıda kazandığı zaferleri simgeliyor olması da mümkündür.56
Çin’de vefat etmekle birlikte hükümdar mezarlıklarına defnedilmeyen
Türk soylularının ise mümkün mertebe atalarıyla aynı bölgede toprağa
verildiği ve zamanla aile mezar alanlarının oluştuğu (Chu 2010: 202)
görülmektedir. Örneğin Işbara Kagan soyundan gelen Shih Shan-ying ve
oğlu Shih Ch’ung-li Shao-ling Düzlüğü’ne (T’ang 2013: 571, 573); Ch’u-lo
Kagan soyundan gelen Yü-she Şad Aşina Mo-mo, oğlu Aşina Wu-shih ve
torunu Aşina Tzu-nu (Che) Lung-shou Düzlüğü’ne (Chu 2010: 202); Aşina
P’o-lo-men babası İllig Kagan Aşina To-pi gibi Pa Düzlüğü’ne 57 (Ekrem
2007: 11, 14, 18; Chu 2012b: 131; Kirilen 2017: 274); Ediz Li Liang-ch’en
ile oğulları Li Kuang-chin ve Li Kuang-yen Hsiao-ching Düzlüğü’ne
defnedilmiştir (SST: 8.68, 74; CTP 63.84).
Âdetlerinin büyük oranda Kök Türklerle aynı olduğu bildirilen
Tölöslerin de ölülerini gömdükleri kaydedilmiştir (SS 1988: 84.1880; PS
1988: 99.3304). Kao-ch’eların defin âdetleri ile ilgili olarak ise şu bilgiler
verilmektedir:
Ölülerini gömer [ve] cenaze merasimi düzenlerler. Yeri kazıp
çukur açar [ve] naaşı içine yerleştirirler. Kolunu açıp yay tutturur,
kılıcını beline takar [ve] mızrağını kolunun altına sıkıştırırlar,
hayattaki [hâlinden] farksız [görünür]. Ayrıca çukuru [açıkça]
gösterir, gizlemezler. Sarsıcı ölümler ve salgın olduğu zaman
esenlik için dua eder; güvenlik [ve] sağlık olursa da bunun için
şükredip [kurban keserler]. Çeşitli besi hayvanlarından bolca
öldürür, kemiklerini ateşe verip yakarlar. At sırtında etrafında
daireler çizer [ve] yüzlerce [kez] dönerler. Kadınlı erkekli, küçük
56

Mezar höyükleri belirli dağlar şeklinde yapılan diğer iki generalden Li Ching’inkinde,
büyük zaferler kazandığı Hsiang-yin ve Chi-shih dağlarının model alındığı; Li Chi’nin
mezarındaki üç höyüğün de, yine önemli zaferlerinin simgesi olarak Hsiang-yin, T’ieh-shan
ve Ötüken dağlarına benzetildiği söylenmektedir (Zhou 2009: 75-76). Aşina She-erh’ın
faaliyetleri ve T’ang tarihlerindeki biyografilerinin tercümesi için bakınız (Kapusuzoğlu
2016: 51-73).
57 Tilla Deniz Baykuzu, İllig Kagan’ın Chao-ling mezarlığına defnedildiğini dile getirmiştir
(Baykuzu 2006: 4). Fakat ilgili kayıtlara göre kaganın defni hususunda memleketlileri
görevlendirilmiş ve kendi âdetleri doğrultusunda, bedeni Pa Nehri’nin doğusunda
yakılmıştır. Ulug Tarkan T’u-yü-hun Hsieh’nin kaganın mezarının yanında toprağa
verildiği dile getirilirken de Chao-ling mezarlığından söz edilmemektedir (CTS 1988:
194A.5160; TFYK 1989: 974.3871) ve T’ang Hui Yao’daki Chao-ling’e defnedilenlerin
listesinde kaganın adı görülmemektedir (THY 1955: 21.412-414). Pa Nehri civarındaki
araziye Pa Düzlüğü (Pa-yüan) denilmekte olup, kaganın oğullarından P’o-lo-men’ın mezarı
da burada yer almaktadır (Ekrem 2007: 11). Öte yandan Chao-ling’deki yabancı liderlere
ait heykellerden biri İllig Kagan’a ait olmalıdır (Chu 2012b: 122; Zhou 2009: 86).
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büyük demeden herkes toplanır, iyi [ve] talihli kişiler şarkı
söyleyip dans eder, eğlenirler58; cenaze evi ise ağıtlar yakıp ağlar
(WS 103.2308; PS 1988: 98.3271).

Bu kayıt hususunda Gürhan Kırilen’in çevirisi birkaç noktada farklılık
göstermektedir:
Cenaze ve defin törenlerindeyse [toprak] açıldıktan sonra, ölünün
bedeni mezarın ortasına oturtulur; kolları açılır; [eline] gerilmiş
bir yay verilir. Kılıcını kuşanmıştır, kolunun altına da mızrağı
sıkıştırılmıştır; handiyse hayattaki haliyle hiç fark yoktur. Bunun
yanında mezarın üstünü açık bırakıp [bütünüyle] örtmezler. 59
Ansızın [yayılan] salgın hastalıklar yüzünden ölenler için tören
yapar dua ederler; [salgın] yatıştığında ve [artık] başka sorun
yoksa [sıra] bedel ödemeye gelir. [Bu suretle] çok sayıda hayvan
kurban edilir, [hayvanların] kemikleri kaynatılır, yakılır, [bu
sırada] at biner, çevrede tur atıp dönerler, [bazen] bu turların
sayısı yüzü bulur.60 Kadın erkek, küçük büyük ayrımı yapmadan
herkes bir arada yaşar. Sıradan durumlarda ve uğurlu günlerde
şarkı ve oyunlarla meşk ederler. Ölü evindeyse yas, ağıt ve
gözyaşı vardır 61 (Kırilen 2016: 70-71).

Çin yıllıklarında “Chü-wu (居勿)”, “Chieh-ku (結骨)”, “Chien-k’un (堅
昆 )” ve “Hsia-chia-ssu 62 ( 黠 戛 斯 )” gibi çeşitli sesletimlerle anılan
Kırgızların cenaze ve defin âdetleri Yeni Tang Tarihi’nde şöyle
58

Burada kullanılan sözcüğün (tso-le,作樂) bir diğer anlamı da müzik yapmaktır.
Bizim “çukuru açıkça gösterir gizlemezler” şeklinde çevirdiğimiz “露坎不掩 lu k’an pu
yen” ifadesindeki “坎, k’an” iminin temel anlamı “çukur” olmakla birlikte, “mezar” anlamı
da bulunmaktadır. “露, lu” imi “göstermek; ifşa etmek” manasındadır. “掩” iminin temel
anlamı “saklamak; gizlemek”tir, fakat “[üstünü] örtmek” ve “kapatmak” anlamı da
mevcuttur. Dolayısıyla “mezarın üstünü açık bırakıp bütünüyle örtmezler” çevirisi de doğru
olup, yorum farkı söz konusudur.
60 “多者數百帀 to che shu-pai tsa” tümcesindeki “數百 shu-pai” ifadesi bir kelime olarak
“yüzlerce” anlamına gelmektedir. Fakat “sayı” anlamındaki “ 數 , shu” imi, kabaca
“defalarca; çokluk bakımından” şeklinde yorumlayabileceğimiz “多者 to che” ifadesiyle
birlikte, ayrı olarak değerlendirildiğinde Gürhan Kırilen’in çevirisinin daha makul
göründüğünü belirtmek isteriz.
61 Gürhan Kırilen ilgili eserinde “男女無小大皆集會，平吉之人則歌舞作樂，死喪之家則
悲吟哭泣。” cümlesini yeni bir paragraf olarak değerlendirmiştir, fakat cümlenin sonunda
ölü evinden bahsedildiği için bunun önceki satırların devamı olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca “集會, chi hui” sözcüğü “toplanmak; bir araya gelmek” anlamındadır, dolayısıyla
“bir arada yaşamak” çevirmenin yorumudur.
62 Yeni Tang Tarihi’ndeki bir kayıtta görüldüğü üzere “Hsia-chia-ssu”, Kırgızlardan bahisle
kullanılan bir sözcük olmakla birlikte, eski “Chien-k’un” ülkesi olarak da tanımlanmaktadır
(HTS 1975: 217B.6146).
59
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kaydedilmiştir: “Cenazede yüzlerini kesmezler, cesedin [etrafında] üç [kez]
dönüp ağlar, sonra [da] onu yakıp kemiklerini toplar [ve] ancak [bir] yıl
[sonra] gömerler. Ardından ağlayıp tören düzenlerler” (HTS 1975:
217B.6148). Bu bilgilerin, Kök Türklerin cenaze ve defin âdetlerine ilişkin
kayıtlara nazaran hayli kısa olduğu görülmektedir, fakat “yüzlerini
kesmedikleri” ve cesedin etrafında “üç” kez döndükleri dile getirildiğinden,
bir karşılaştırma yapılarak farklılık gösteren noktaların vurgulandığı
anlaşılmaktadır. Öte yandan Manas Han’ın vasiyeti Kırgızlarda da yüz
kesme âdetinin görüldüğünü düşündürmektedir: “Hanlık mezarımı da ey
yiğidim hazırla, mezarımın başında otur, ağlayıp sızla! Han kızı Kanıkey ise
saçlarını yolmasın. Izdırap verme ona, yüzlerini bozmasın!” (Ögel 2014a:
573).
Bir Tölös boyu olan Tu-poların (都波) defin âdetleri hakkında şu bilgi
verilmektedir: “Ölülerini ahşap tabutlara koyup dağa bırakır veya ağaca
bağlarlar. Cenazede ağlarlar, [bu bakımdan âdetleri] Kök Türklerle
aynıdır”63 (HTS 1975: 217B.6144). Ölünün bedenini dağa bırakma ve ağaca
asma âdeti Türk kültür çevresinden Kitanlar arasında da görülmekte olup,
Tatabıların da ölülerini kefenleyip ağaca astıkları anlaşılmaktadır
(Kapusuzoğlu 2015: 512-513).
SONUÇ
Tarihçinin Kayıtları ile Han Tarihi’ndeki Hunların cenaze ve defin
âdetlerine ilişkin kayıtlar, Çin tarih kaynaklarının yoruma açıklığı
bakımından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kaynaklardaki kısıtlı sözcük
kullanımına ek olarak, sınırlı bilgi verilmesi de muğlak ifadelerin çevirisinde
yorum farklarının artmasında etkili olmuştur. Fakat ilgili ifadelerin
çevirisinde, çoğunlukla Hunlar ile aynı âdetlere sahip oldukları belirtilen
Kök Türkler hakkındaki daha ayrıntılı kayıtların göz önünde bulundurulması,
sözcüklerin kısıtlayıcılığı karşısında daha geniş ve bütüncül bir perspektif
sunmaktadır. Bu doğrultuda, Hunlarda insan kurban etme âdeti bulunduğu
yönünde iddialara yol açan “s’ung ssu-che, 從死者” ifadesi Kök Türklere
ilişkin kayıtlarla birlikte değerlendirildiğinde; ifade “s’ung ssu, 從 死 ”
sözcüğü bağlamında tercüme edilecekse, “ölenin ardından canına kıymak”
manasının daha tutarlı olduğu görülmüştür.

63

T’ung-tien’de de benzer ifadelere yer verilmiştir: “Ölen [biri olduğunda] ahşaptan [bir]
tabuta koyulan naaş dağa bırakılır veya ağaca asılır. Cenazede ağlamaları hemen hemen
Kök Türklere benzer” (TT 1988: 199.5467).
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Özellikle 630 yılından sonra, Çin’de vefat eden Türk beylerine ait aile
mezarı sahaları oluşmuş ve T’ang sarayı ile iyi ilişkileri olan bazı Türk ileri
gelenleri de T’ai-tsung’un Chao-ling Mezarlığı’na defnedilmiştir. Türk defin
âdetlerinden izler barındırdığı anlaşılan bu mezarlık; Türk kanı da taşıyan Li
sülalesinin T’ang hanedanı döneminde, özellikle saray çevresinde yükselen
Türk etkisinin erimi hususunda somut bir örnek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Chao-ling’de medfun kişilerin listesinin yer aldığı kayıt da
şimdiye dek arkeolojik verilerle tespit edilebilmiş Türk mezarlarının sayısını
artırmakta ve Aşina She-erh’ın oğlu Tao-chen gibi bazı Türk beylerinin
biyografilerinde önemli sayılabilecek eksiklikler bulunduğuna işaret
etmektedir.
Kısaltmalar
BKY: Bilge Kagan Yazıtı
CHC: The Cambridge History Of China
CNS: Chin Shu (Chin Tarihi)
CS: Chou Shu (Chou Tarihi)
CTS: Chiu T’ang Shu (Eski Tang Tarihi)
CTP: Chin-shih Ts’ui Pien
CTWP: Ch’üan T’ang Wen Pu-i (Tang Metinleri Derlemesine İlaveler)
HS: Han Shu (Han Tarihi)
HTS: Hsin T’ang Shu (Yeni Tang Tarihi)
KTY: Köl Tigin Yazıtı
PS: Pei Shi (Kuzey Tarihi)
SC: Shih Chi (Tarihçinin Kayıtları)
SS: Sui Shu (Sui Tarihi)
SST: Shan-yu Shih-k’o Ts’ung Pien
TCTC: Tzu-chih T’ung-chien
TFYK: Ts’e-fu Yüan-kuei
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GÖKTÜRK, GAO-CHE, YÜ-WEN VE ALTIN OTAĞ
Gürhan KİRİLEN*

Modern bilim, farklı araştırmacıların eleştirel akıl vasıtasıyla benzer
sonuçlara ulaştığı örneklerle doludur. Bir sava, birden fazla kaynak
göstermek savın doğruluğunu pekiştirir, metnin güvenirliğini artırır. Ama bu
alışkanlık, eski Çince metinler söz konusu olduğunda o derece güvenilir
sonuçlar sağlamayabilir. Çünkü bu metinler, eleştirel ve bilimsel bir
yaklaşımdan çok bütünlüklü ve anlaşılabilir olmaktan sorumludur. O nedenle,
birbiriyle ilişkili olduğu aşikâr olan iki olay temel bir eserde ayrı
bağlamlarda verildiğinde, aynı tarz anlatılar diğer eserlerde de takip
edilmekte ve sonuçta günümüz okurlarının sorgulayamadığı yerleşik
fragmanlar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, Sinoloji çalışmalarında
kaynakların çeşitlendirilmesi bir keyfiyetten çok zarurettir.1
Yaygın kullanılan eserlerde, içeriğin benzeşme oranı yüksektir. Belirli
bir olay için pek çok eser benzer cümleler sıralamakta, olaylar jenerik
ifadelerle aktarılmaktadır. Farklı eserlerde aynı bilgiye rastlamak, çoğu
zaman araştırmacının işini kolaylaştırmakta ve verinin doğruluğu konusunda
kanaatin pekişmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, eski edebiyatta, farklı
elden çıkan metinlerde alıntılama yaygındır. O halde farklı detaylara ancak
kaynakların çeşitlendirilmesiyle ulaşılır.
Bilindik eserlerdeki Türk tarihi ile ilgili bölümler dilimize tam olarak
aktarılmamışken, İslam Öncesi Türk tarihi açısından eşsiz olan kaynaklara,
söz söylemenin lüks bir tutum olacağı eleştirisi gelecektir. Ancak bu
*

1

Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalı, eposta: kirilen@ankara.edu.tr
Bu yazıda Pinyin yazı çevrimi kullanılmıştır. Ancak Pinyin'de, Wade-Giles yazı çevriminde
kullanılan türden tire ile ayırma bulunmamaktadır. Metin boyunca karşınıza çıkan ve tire ile
ayrılarak yazılmış olan sözcükler aslen yabancı menşeli oldukları için bu yola başvurulmuş,
Pinyin yazı çevrimine ekleme yapılmıştır. Bir ad veya sözcüğün yabancı menşeli olup
olmadığının tespiti kolay değildir. O nedenle hem bu tespitin yapılması hem de okurlar için
sesletim açısından fikir yürütme imkânı sağlayabilmek amacıyla yabancı sözcükler bu
şekilde verilmiştir.

eserlerin çoğu resmi tarih kitapları olup, eğer şüphenin gerçeklik payı varsa,
bunu göz ardı ederek yapılan çalışmaları tekrarlamak Çin merkezli bakışın
pekişmesine ve sorgulamaya kapalı tek tip anlatı duvarlarına bir taş daha
koymaya yarayacaktır. Nitekim başlıca kaynaklar olarak kullandığımız
eserler de en nihayetinde derleme eserlerdir: Türk-Uygur tarihi zemininde
düşünecek olursak bunlar toplamda iki elin parmakları kadardır. 2 Bunlar,
uzun ve kapsamlı eserler olmakla beraber, doğrudan Türk tarihi ile ilgili olan
kısımlarda örtüşme şaşırtıcı derecede belirgindir. Ne var ki toplamda on
binlerce sayfayı bulan bu eserler üzerinden yapılan çalışmalar, ülkemizde
olduğu gibi dünyada da kayda değer bir birikim oluşturmuştur.
Eserlerdeki örtüşme oranı, günümüz imkânlarıyla daha görünür hale
gelmiştir. Tamamı dijital ortama aktarılmış olan Resmi Tarihler, artık Türk
tarihi araştırmalarının ufuklarını tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Daha
öteye geçilmeli, edebiyatın, söz sanatlarının örtük ve dolaylı söylem alanına
doğru gidilmelidir. Çünkü beylik eserlerin verdiği bilgiler standartlaşmış bir
yaklaşım ile sınırlı bir derinliğe sahiptir. Bu eserleri, farklı içerik ve
bağıntılara imkân tanıyan diğer eserlerle birlikte ele almalı, başlıca metinleri
mastar olarak kullanırken dahi anlatıların bizler için değil, yazıldıkları
dönemin Çinli âlimleri için kaleme alındığı gerçeğini akılda tutmalıyız.
Bunun yanında tarihsel süreçte otosansür ve seçme-derleme
tercihlerinin Çin merkezli bakıştan ve siyasi koşullardan etkilendiğini de
görmekteyiz. O nedenle Resmi Tarihler ile diğer belli başlı eserlerin dışına
çıktığımızda benzer derleme özellikleri sergileyen zengin 'harici metinlerle'
karşılaşırız. Bunlardan bazıları alışılmış anlatıları sorgulatır niteliktedir.
Yabancı sözcükleri Çince imlerle yazmak, bugün olduğu gibi geçmişte
de kolay olmamıştır. Bu durum, Çince fonolojinin sınırları ile imlerin görsel
imkânlarının çekimi arasında salınan öznel bir karşılama mekanizmasının iş
başında olduğunu düşündürür. Üzücü olan, Çince-Türkçe sözcük
eşleşmelerinin nadiren anlam karşılıklarını içerecek şekilde bulunması ve
olanların da dağınık bir görünüm sergilemesidir. Yabancı ad ve unvanların
ancak Uygur döneminde belirli bir sistem sunduğu anlaşılmaktadır. Daha
öncesinde bu sistem uygulanmışsa bile Çincenin yalınlama özelliği
2

Bunların arasında, Tang tarihini anlatan iki uzun metin, kronolojik bir eser olan Zizhi
Tongjian, Cefu Yuangui, Tang Huiyao ve Tong Dian başta gelir. Kapsamlı bir derleme olan
Wenxian Tongkao ve bunlara Tüm Tang Metinleri'ni ve diğerleriyle örtüşme özelliği
gösteren ve belirli bir döneme kadar gelen Tongzhi'yı ekleyebiliriz. Erken dönem içinse
Zhou, Qi ve Wei'in tarihleri de ilave edilebilir. Bunların dışında kısalı uzunlu üç binden
fazla harici metin gözden geçirilmeyi beklemektedir. Bunların, başlıca eserlerde ortaya
konan anlatıların genel seyrini değiştirmeyeceği düşünülebilir ama ayrıntılar boşlukta kalan
kısımların tamamlanmasında yardımcı olabilir.
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yüzünden olsa gerek, kaynakların çoğaltılması esnasında pek çok ad ve
unvan ya kısaltılmış ya da değişik biçimde kayda geçirilmiştir. Türkçe unvan
ve adların Çince açık ve anlaşılır biçimde yazılması, An Lushan sonrası
Uygurlar marifetiyle belirginleşen Türk siyasi etkisinin bir sonucu olarak
anlaşılabilir. Özellikle resmi kayıt niteliğinde bilgi sağlayan kısımlarda
geçen Uygur kağanlarının unvan ve adları, Türkçe her heceye bir Çince im
denk gelecek şekilde düşünülerek karşılanmıştır. Ama kâtiplerin tasarruf
eğilimiyle bu karşılıklar pek çok yerde kısaltılarak kullanılmıştır.
Çok biçimlilik, Çincenin genel özelliğidir; ileri aşamalarında Çince, söz
sanatlarını yeni imler türetmeye ve mevcut imleri eğip-bükerek farklı halleri
imaya dek inceltmiştir. Yabancı sözcüklerin yazıya aktarılması doğrudan,
örneğin elçiler yoluyla sağlandığında, bu kimselerin ikamet süreleriyle
orantılı anlatma ve kayıtlara müdahale şansları olabilir; zira "rehin beyzade"
uygulaması olduğu sürece kolonileşen bir nüfus her çağda görülmüştür.
Tang mezar alanlarında anıtsal mezarları bulunan Türk beyzadeleri Çin'e
geldiklerinde, buraya daha önce gelip yerleşen soydaşlarıyla
karşılaşmışlardır. Bu uygulamanın etkili olup olmadığı sorusu bir kenara,
uzun süre Changan veya Luoyang'da kalan nüfus, ticaret, diplomasi ve kültür
paylaşımının aracı olmuştur. Gelen kimseler temsil kabiliyeti olan güçlü
kimselerdir, muhatapları da onların ayarında olmalıdır. O yüzden bir adın
yakın çevreden ya da uzaktan duyularak kayıt altına alınması ayırt edicidir.
Adların Çin yazısıyla kayıt altına alınma süreçlerinde, temas bölgesinin,
aracıların ve Çinli kâtiplerin dil ve sesbilgisi etkili olmuştur.
Öte yandan anlamsal veya biçimsel öncelik barındırmayan sesteş
imlerin çeşitlendirilerek yazıldığı da görülmektedir. Bu, ses bilgisinin
konusu olduğu için, adın, kişi veya unvanın tanınma süreci ile doğrudan
ilgilidir. Eğer ad, uzak bir coğrafyanın elçileri tarafından getirilmişse ilk
ağızdan olması bakımından aslına daha yakın olacağı düşünülür. Ama hali
hazırda ilişkilerin gelişmiş olduğu bölgelerden daha fazla duyum alındığı
akla getirilirse, önceden bilinen varyasyonların yaygın olarak kullanımda
olacağı öngörülebilir. Bir ad veya hitabın değişmesi siyasi bir kararla
(Tabgaç ru-ru; po-liu-ru; tabu sayma: Liu Yuan-hai) ilişkili de olabilir. O
nedenle Tu-jue ve Gao-che gibi "mükemmel karşılamalar" diyebileceğimiz
adlandırmalar dışındakiler tarih boyunca kendini yeniden üretmiş olmalıdır.
Bir ad mevcut haliyle pekişmişse onun yerine bir başkasını koymak zordur
ama birbirine benzeyen bileşimler farklı dönem ve coğrafyalarda aralıklarla
görünüyorsa, Çince yazımların çeşitlemelerinin bulunması anlaşılır hale gelir.
Sözcükler farklı bölge ve zamanlarda farklı eller tarafından kayıt altına
alınmıştır.
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Eldeki malzemede görülen varyasyonlar, farklı zamanlarda farklı tarihçi
ve kâtiplerin, arşivlerin çeşitli imkânlarından yararlanarak oluşturduğu
derlemelerden gelmektedir; bunlar bizim ilk karşılaştığımız ama aslında son
ürün olan eserlerde geçmektedir. Aracıların hiç müdahale etmediğini var
sayarsak, Çince olmayan ve Türkçe izaha muhtaç sözcükler için elde bir
kısım dağınık veri bulunmaktadır. Diğer taraftaysa Türk yazıtlarından teyit
edilebilen pek çok ad, unvan ve sözcük bir söz dağarcığı oluşturmaktadır. Bu
sözcükler Çince karşılıklarıyla yan yana getirildiğinde bir karşılama anahtarı
oluşturulabileceği düşünülür. Ama Çince fonoloji 'çok im ve az heceyle'
çalıştığından ve tabi ki seçme-atama keyfiyeti sebebiyle Türkçe-Çince ses ve
hece eşleşmeleri, Çince karşılığını bilmediğimiz 'olası Türkçe' denemeler
için beklenen yardımı sağlamaz. Yani bir ses ya da söz için bir imin standart
oluşturacak biçimde sabit tutulduğu sadece belirli örnekler mevcuttur. O
yüzden başkent gibi Çincenin standartlaştığı yerlerde temasın aslına uygun,
yazıcıların da kendi aralarında eşgüdümlü olduğunu düşünmek mümkündür.
Fakat nitelikli ve yoğunluklu karşılaşma merkezlerde değil sınır bölgelerinde
olduğundan ve buradaki kâtipler -sınırlı da olsa- yabancı dil biliyor oldukları
için ilk elden bilgi, öncelikle yazışma ve raporlardan sağlanmaktadır. Bu
bölgedeki im tercihleri sonraki kayıtlara da yön vermiş görünmektedir. Poye-tou - Fei-ye-tou örneğinde olduğu gibi hangisinin daha eski form olduğu,
her zaman tespit edilemez. Çince iki ya da daha fazla imden oluşan bir adın
Türkçe hangi sözcüğün karşılığı olduğu sorunu, Çinceye girdiği dönem,
Çince yazında kullanım sıklığı ve süresi gibi etkenlerle kuşatılır. (Uygur ve
Çebi'nin çeşitlemeleri; Yü-wen/Qi-fen değişimi vb.) Sözcüğün Çince ömrü
oranında çeşitlemelerin sayısının arttığı görülür.
Göktürklere Bağlanan İki Boy: Kuzey Zhou (Fei-ye-tou ) ve Koçu
(A-zhi-luo)
Po-ye-tou ve Fei-ye-tou adları çeşitlemeye örnek oluşturmaktadır. Bu
iki ad, ilki soyadı, ikincisi ise yine bir soyadı ve boy adı olmak üzere farklı
kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. Ancak ilk bakışta dahi bağlantılı olduğu
tahmin edilebilen bu iki sözcüğün 'beylik eserlerde' yan yana getirilmemiş
olması şaşırtıcıdır. Daha doğrusu, iki adı ayrıştıran tutum sözcükleri
ilişkilendirerek anlamaya çalışan bir okumayı en başından sekteye
uğratmaktadır. Oysa hem tarihsel hem de coğrafi bakımdan bu durumu teyit
eden ifadeler bir açıklama metni olan Zizhi Tongjian Shiwen içinde
karşımıza çıkmaktadır. Burada Fei-ye-tou ile Po-ye-tou özdeşliği açıkça
ifade edilmektedir (ZZTJSW: Tom. 20/2).
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Po-ye-tou adı Cefu Yuangui'in birinci tomarında, "Po-ye-tou eşkıyaları"
tabiriyle karşımıza çıkmakta, Batı Wei'in başkomutanı ve Kuzey Zhou'un
kurucu hükümdarı olan Yü-wen Tai'ın (507–556) "sınırın güneyinde" bu
boyun üzerine yürüdüğü ve elçi gönderip ikna ederek, "Po-ye-tou
eşkıyalarının tamamını kendine bağladığı" anlatılmaktadır (CFYG: Tom.
1/31). Aynı sayfada, Koçuların (Gao-che), "A-zhi-luo Boyu'nun yol kestiği",
Yü-wen Tai'ın bizzat saldırarak o halkı da ele geçirdiği kaydedilmiştir.
"A-zhi-luo Boyu", A-fu-zhi-luo (Apa Çugla?)'nın ölümünden sonra
(503?) ortada kalan bir kısım Gao-che (Koçu Türk) halkı olmalıdır. Zira Afu-zhi-luo'nun Turfan yakınlarında kurduğu Koçu devletinin güney
bölgelerinin yönetimini elinde tutan kardeşi öldürülmüş, yeğenleri ise
Eftalitler tarafından esir alınarak götürülmüştür. Cefu Yuangui'deki kayıt
530'lu yılları konu etmektedir; A-fu-zhi-luo ise 487-502 yılları arasında
hüküm sürmüştür. Bu dönemde Koçu Devleti'nin başında A-fu-zhi-luo'nun
yeğeni Yi-fu bulunmaktadır. Qiong-qi'nin oğlu ve Mi-e-tunun da kardeşi
olan Yi-fu'nun unvanı, Hou-lou-fu-le'dır. Bu "Ulu Oğlu" karşılığı olmalıdır.
Yi-fu ise "İlbeg" olabilir. Büyük amcasının adını, boy adı olarak taşıyan Azhi-luo Yüe-jü 524-536 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Olaylar, mücadelenin geçtiği coğrafyanın önemini göstermektedir. Bu
bölge Turfan'ın güneyinden Changan'a kadar uzanan geniş alanı kapsar. Poye-tou adı (破野頭), parantez içindeki yazılışıyla Resmi Tarihler'den Sui
Tarihi'nde iki kez, Kuzey Tarihi ile Yeni Tang Tarihi'nde ise sadece birer kez
geçmektedir. Kuzey Tarihi'ne düşülen kısa bir not Po-ye-tou ve Fei-yetou'nun birbirinin yerine kullanıldığı bilgisine yer vermektedir. (BS: 2212)
Sui Tarihi (SS) ise, kaynaklarda sadece birkaç yerde karşımıza çıkan Po-yetou'nun, Yü-wen Ailesi'nin diğer soyadı olduğunu göstermektedir. Bir Yüwen asilzadesinin biyografisinde bu ailenin Xian-bei kökenli olduğu ifade
edilmektedir (SS: 1463).
Yaygın olarak "Doğu Hunları" ya da "Donghular"dan geldiği düşünülen
Xian-beilerin kökleri olan Shi-weiler için Zizhi Tongjian Shiwen; "Shi-weiler,
Ding-linglerin devamıdır." demektedir (ZZTJSW: Tom. 20/2). Bu ifade,
Resmi Tarihler'de karşımıza çıkmaz. Ancak Shi-wei ile Xian-bei'in, Serbi
karşılığının farklı dönem yazılışları olduğu bilinmektedir. Shi-wei ile Xianbei adları, aynı sözcüğün Çincedeki iki değişik formu olmalıdır.
Xianbeiler'i, Dingling Türkleriyle ilişkilendiren ifadeler ayrıca Ming
Dönemi'nde yaşamış olan Yu Tianxing'in (1545-1608) kaleme aldığı Yishan
Bi'ao içinde geçer. Burada; "Shi-weiler, Kıtanların ayrı bir türüdür.
Donghuların kuzeyindedirler; Ding-linglerin devamı olmalıdırlar."
demektedir (YSBA: Tom. 18/13). Aynı yerde, bu bilginin "Tang Tarihi'nde"
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geçtiği kayıtlı olmakla beraber, Tang tarihlerinin yaygın kullanılan Shangwu
nüshalarında bu ifade bulunmamaktadır. Şu halde, bu iki müstesna kayda
göre, Shi-wei (Xian-bei: Serbi) soyundan gelen Yü-wen Fei-ye-tou, kökeni
itibarıyla Ding-lingler (Tie-le/Chi-le/Gao-che) üzerinden Türk kültür
çevresine dâhil edilmektedir.
Bildiklerimizden farklı olarak, Song Dönemi'nde derlenen Lushi içinde
bir bölüm, başka bir istisnaya yer vermektedir. Eserin 13. tomarındaki nota
göre, “Fei-ye-tou, (Gök) Türklere tabi olmuştur.” (LS: Tom. 13/20) Bu
ifadenin geçtiği Lushi'da, Fei-ye-tou’nun bir kişi adı mı yoksa boy adı mı
olduğu belirtilmemiştir. Fakat not, Yü-wen ailesinin beş boyu olan halka
ilişkin kısma eklendiği için bir boy olarak anlaşılmalıdır. Şu halde, Yü-wen
ailesinin diğer soyadı Po-ye-tou ya da Fei-ye-tou'dur ve Lushi'ya göre bu soy
Göktürklere bağlanmıştır.
Mukan (553-572) ve Taspar (572-581) dönemlerinde, Zhou (557-581)
ve Qi (550-577) devletleri üzerinde Göktürk etkisi belirgindir. Bu durum iki
devletin Göktürklerden gelin almak için verdiği rekabette açıkça
görülmektedir. Zira bu sebeple, Zhou Tarihi'nin 912. sayfasında, Taspar
Kağan'ın Zhou ve Qi devletlerini kastederek; "Güneydeki iki evladım bana
sadık olsun yeter, maldan yana niye endişe edeyim!" dediği kayıtlıdır (ZS:
912). Bu cümle, Lushi'da geçen "Fei-ye-tou (Gök) Türklere tabi oldu"
kaydıyla birlikte okunduğunda, Göktürklerin Yü-wen Zhou Devleti üzerinde
hâkimiyet kurduğunu göstermektedir. Zhou Tarihi'nde geçen; "[Göktürkler]
başkent [Changan'da] özel törenle ağırlanıyor, binlerle sayılıyorlardı..."
ifadeleriyle birlikte düşündüğümüzde Lushi'daki cümle malumun ilamıdır.
Fakat "Göktürklere memur oldular" ifadesi, jenerikleşmiş biçimiyle (chen
tujue 臣 突 厥 ), Çin'in kuzeyindeki pek çok boy, halk veya devlet için
kullanılıyorken 3 neden Zhou için kullanılmamıştır? Bunun yanıtı tarih
yazıcılığının perdeleme marifetinde aranmalıdır.4
Kuzey Zhou'yu kurup yöneten Yü-wen ailesinin diğer adı Fei-ye-tou
Kuzey Qi Tarihi'nde de geçmektedir. Burada Fei-ye-tou, A-(fu-) zhi-luo ile
Bu ifade için bir iki örnek yerinde olacaktır. Varyasyonlarıyla beraber, Uygurlardan (XTS:
6111), Kıtanlara (XTS: 6167; JTS: 5350; LS: 952), Tohar bölgesinde yaşayan halklardan
(XTS: 6249), çok geniş bir coğrafyada yaşayan boy ve kavimlere kadar pek çok anlatıda
karşımıza çıkar. Detaylı bir tarama Göktürk siyasi egemenliğinin sınırlarını ortaya koyabilir.
4 Benzer bir yaklaşım, kuruluş döneminde Tang'ın Göktürklere tabi oluşuyla ilgili de görülür.
'Beylik eserler' siyasi durumu çeşitli biçimlerde dile getirip anlaşılır kılma yönünde gayret
gösterir ama "Göktürklere tabi olma" olgusunu adıyla anarak kayda geçirmez. Bu durum
harici eserlerde, yorum veya açıklamalarda karşımıza çıkar. Ming Dönemi'nde Cui Xi'nin
(崔铣 1478-1541) derlediği Huan Ci 洹詞 içinde bu ifade açıkça yer almaktadır (Cui 1779:
Tom. 10/7).
3
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aynı bağlam içinde karşımıza çıkar. Kısaca hatırlamak gerekirse, A-fu-zhiluo (阿伏至羅 sal. 487-503?)'nun kurduğu Koçu (Gao-che) Devleti 487
yılından 541-2 yılına kadar Turfan bölgesinde varlık göstermiştir. Toplam
yedi hükümdarın hüküm sürdüğü bu devlet, özü itibarıyla konargöçer bir
kitleyle, içinde önemli ticaret güzergâhlarının bulunduğu stratejik bir alanı
yönetmiştir.5 Göktürkler ise ilk olarak, Tie-le yani Koçu (Gao-che) boylarını
egemenlik altına alır ve bu süreçte Kuzey Zhou da Göktürklere
kaydolmuştur.
Kuzey Zhou Hanedanı Yü-wen ailesi Hunlardan itibaren takip
edilebilen Çin'deki en uzun soluklu aristokrasi örneklerinden birini sergiler.
Xian-beilerin Çince "Tianzi karşılığı olarak hükümdarlarına Yü-wen"
dedikleri kayıtlıdır (YHXZ Tom. 6/36).
Göktürk yükselişi hususunda kaynaklar Turfan yöresine yakın bir
coğrafyaya işaret eder. Meşhur türeyiş destanının anlatıldığı kısımda bu
husus özellikle vurgulanmıştır (SS: 1863). Tarihsel olarak bu yörede Türk
kültür çevresinden halkların eskiden beri yerleşmiş olduğunu görebiliyoruz.
Fakat beşinci yüzyılın sonu ile altıncı yüzyılın başından itibaren net olan,
Turfan yöresinde Koçu (Gao-che) Türklerinin yaşadığıdır. Göktürkler henüz
yükselişe geçmeden önce Koçu Türklerinin güneyde bulunan halkının en
azından bir kısmı Kuzey Zhou Yü-wen Tai'a bağlanmıştır. Fakat halkın
önemli bir bölümü yine Turfan çevresinde yaşamaktadır ve Turfan Krallığı
ile akrabadır.
Kuzey Qi Tarihi'nde, 536 yılına ilişkin kayıtlarda Doğu Wei
komutanı ve daha sonra Kuzey Qi Devleti'ni kuran Gao Huan'ın (496-547)
Doğu Wei'e bir baskın yaptığı anlatılmaktadır. Burada şu ayrıntılar mevcut;
“Shen Wu (Gao Huan: 496-547) Ku-di-gan ve
diğerleriyle Batı Wei'in Xia İli'ne saldırdı. Pişmiş yiyecek
yemeden dört günlük yolculuktan sonra [bu yere] vardılar.
Mızraklarını [birbirine] bağlayıp bir merdiven yaptılar ve
gece surdan [içeri] girdiler. [Ani bir baskınla] ceza
5

A-fu Zhi-luo‘nun devlet idaresi henüz on yıl olmuşken Eftalitler (Yeda 嚈噠)’in saldırısına
maruz kalan Turfan'da, güney bölgelerinin idaresini elinde tutan Qiong-qi öldürülmüş ve
oğulları Mi-e-tu (彌俄突 505-516) ile Yi-fu (伊匐 İl-beg 518–524) Eftalitler tarafından esir
alınmıştır. A-fu Zhi-luo ise, 501 yılında büyük oğlunu öldürdüğü için halkı tarafından idam
edilmiş, bu nedenle Ba-li-yan (跋利延 503–505) kısa süre için devletin yönetimini ele
almıştır. Rouranlarla iyi ilişkiler kuran Ba-li-yan'in yerine Eftalitler, kurucu beylerden
Qiong-qi‘nin oğlu Mi-e-tu‘yu başa geçirmişlerdir. Onun yerine geçen kardeşi Yi-fu ise 522
yılında Tabgaçlar’a elçi göndermiş, hediyeler vermiş ve Tabgaç Sarayı tarafından Batı
Fatihi Komutanı (鎮西將軍) ve Batı Denizi’nde Devlet Kuran Bey gibi unvanlarla taltif
edilmiştir.
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kâtiplerinden Fei-ye-tou Hu-ba E-mi-tu'yu ele geçirip
[kendi hizmetlerinde?] kullandılar. Zhang Xuan'i kent
[merkezini] savunmak üzere bıraktılar [ve Fei-ye-tou Hu-ba
E-mi-tu'nun] boyundan beş bin haneyi alıp geri döndüler...
Shen Wu (Gao Huan) A-fu-zhi-luo'ya, otuz bin atlıyla Ling
İli'ni aşıp [Batı Wei'in] batı birliklerinin arkasına
dolanmasını emretti. [A-fu-zhi-luo] elli at ele geçirdi,
bunun üzerine [Batı Wei'in] batı birlikleri geri çekildi..."
(BQS: 19)

E-mi-tu (俄彌突), Mi-e-tu (彌俄突) olmalıdır. Kuzey Qi Tarihi'nin aynı
sayfasına düşülen notta, aynı eserin bir başka sayfasında olduğu gibi diğer
başvuru eserlerinde de bu adın nasıl yanlış geçirildiği açıklanmakta olup,
Kuzey Tarihi Gao-che Monografisi'nde Koçu (Gao-che) Hükümdarı Mi-etu'nun adına istinaden, imlerin sırasının karıştığı ortaya konmaktadır. Buna
paralel olarak Zhou Tarihi'nin 2212. sayfasında geçen "Fei-ye-li"nin de
aslında "Fei-ye-tou" olması gerektiği ifade edilmiştir.
Yine Zhou Tarihi'nde, M.S. 533 yılı olayları anlatılırken, "Daha önce"
ibaresiyle başlayarak; "Fei-ye-tou Mo-qi Shou-luo-gan, Tie-le Hu-lü Shamen, Hu-ba Mi-e-tu, He-dou-ling Yi-li ve diğer [boy beyleri] bu zamana
kadar halklarının başında kendilerini savunuyordu. [Batı Wei'e] satın alma
[yoluyla] bağlıydılar." ifadeleri görülmektedir. (ZS: 225)
Buna göre, Kuzey Qi Tarihi'nde bir arada geçen, "Fei-ye-tou Hu-ba
E-mi-tu"nun iki farklı boy beyine ve kitleye işaret ettiği görülmektedir.6 533534 yıllarında Batı Wei'e bağlı görünen bu boyların özerk yönetimler olduğu,
"satın almayla bağlıydılar" ifadesinde karşılık bulur. Kuzey Qi Tarihi'ndeki
ilgili kayıt uyarınca bu olayın ardından -en azından ikisi- Yü-wen ailesinin
hâkimiyetindeki Doğu Wei'e katılmıştır. Bu bağlamda, A-zhi-luo ahalisinin

6

Mi-e-tu 彌俄突 için Guangyun Tablosu ve Baxter & Sagart'ın verdiği Orta Çince okunuşlar,
mie(mje)-nga(ga)-duot/tur. Burada “m –b” ses değişimi özelliği akılda tutulmalıdır. Kuzey
Qi Tarihi (BQS: 4-16) ile Zhou Tarihi‘nde (ZS: 206) farklı bir adının daha olduğu görülüyor.
Hu-ba 斛拔 ya da Jie-ba 解拔 arasında ihtilaf bulunan bu unvan ya da ad, "yüg-beg" ya da
"ɣai-beg", fakat daha sonra 'He-ba' sık görüldüğü için "kut-beg" olarak okunabilir. Bundan
başka, yukarıda da değinildiği üzere Mi-e-tu 彌俄突 ile bir arada anılan Fei-ye-tou 費也頭
adı da mevcut. (BQS: 19) Bu ise Guangyun‘e göre; ―piih-jaa-du karşılığını veriyor. Şu
halde Kuzey Qi Tarihi'nde geçen ifadenin tamamına baktığımızda; Bie-nga-tur Kut(yüg)beg Piih-jaa-du(r?) toplamı görülüyor. Bu durum, Fei-ye-tou ile Mi-e-tu'nun yine de (!) aynı
sözcüğün farklı dönemlerde ya da farklı yollardan edinilmiş iki karşılık olabileceğini
gösteriyor. İlk iki hece 'bil-ge?' ya da toplamın yaygın görülen haliyle 'bagatur?' karşılığı
olabilir ancak im değişimleri ve ses özelliklerinin fazlalığı fikir yürütmeyi güçleştiriyor. Poye-tou ise 'Phua-nga-tur' karşılığını veriyor. Bu, 'bagatur'a yakın olabileceğini gösteriyor.
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Doğu Wei ile birlikte hareket ediyor olması önemlidir. Zira bu dönemde,
Gao Huan'ın yanında Hu-lü (Yügrük) soyu yer almaktadır.
Bu adlara yakından bakmak, anlamlı bir çerçeve oluşturur. Shou-luogan 受洛干, Shu-luo-gan 樹洛干 ile özdeş olmalıdır. Bu sözcük, Tabgaç
asilzadeleri arasında uzun zaman kullanılan ve Çince formu pekişirken
çeşitlemeleri görülen bir unvandır. Shu-luo Gan için Orta Çince okunuşlar
dju-lak-gan, ilk bakışta imlerin anlamsal içeriği bakımından fikir
vermemektedir. Fakat ilk iki im, “shu-luo”nun aynı formda yazılan bir
soyadı olduğu WS: 3011’deki “Soyadları Bölümü”nde karşımıza çıkar: (樹
洛 于 氏 ， 後 改 為 樹 氏 son hece “yu 于 ” “gan 干 ” olmalı: WS: 3011)
Tabgaçların meziyet ya da görev unvanlarından kaynaklandığını
düşünebileceğimiz bir soyadının anlamı hakkında bir diğer işaret, ilk imin
Güney Qi Tarihi’nde (NQS) farklı bir formda mevcut oluşudur. NQS sayfa
985’te “Hu-luo-zhen 胡洛真” adında bir memurun “silahlardan sorumlu”
olduğunu okuyoruz. Bu, aslen Türkçe "kurlak-sadak" bağlantısıyla
düşünülebilir. İmlerin eski okunuşları: 胡洛真 gho(r?)-lak-cın = kur-lak-çın
yönünde bir yapılandırmaya imkân tanır.
Song Kayıtları 2353’te, “Chu Wang” olan bu görevdeki bir kişinin elçi
olarak görevlendirildiği kayıtlıdır: (...次曰吳王名可博真次曰楚王名樹
洛真...) Kurlakçın’ın farklı bir yazımı burada görülüyor. Diğerinin kardeşi
olduğu anlaşılan Wu Wang’ın unvanı ise Tabgaçlarda önemli bir makam adı
olan, Kapıcı 可博真; Orta Çince okunuşuyla kʰa-pwak-cın'dır. Bağlantı
dolaylı olmakla birlikte toplamda; bir soyadı, bir görev adı ve özel bir ad
içinde görülme durumu farklı dönem ve coğrafyalar için mümkündür. Şu
hâlde, 405-417 yılları arasında Tuyü Hun tahtında bulunan fatih hükümdar
Shu-luo Gan 樹洛干 (dju-lak-gan) adının Türkçede de anlaşılabilir biçimde
“Kurlak Han” olabileceği düşünülebilir. Fakat “gan – kan – han” ses
değişimi mümkün olmakla birlikte bu imin “han” işleviyle kullanımı
anakronik ve problemlidir. Buna karşın, kaynaklarda görülen “gan 干” için
“jian 建 ” yerineliği ve “jian”in “agan: ağa(bey)” anlam karşılığının
bulunması manidardır (SS: 2353). Tartışmaya açık olmakla birlikte Shu-luo
gan 樹洛干 için “silahtar ağa” anlam karşılığında “Kurlak Aga(n)” mümkün.
Bu adın uzun süre varlık gösterdiği ve varyasyonlarının bulunduğu
düşünüldüğünde, ilk form olarak Hu-la-zhen (Kurlakçın) daha sonra Shuluo-gan ve Shou-la-gan izleğinde gelişip çeşitlendiği var sayılabilir. Tuyü
Hun göçünün başlangıcında “Agan Ge: Ağabeyim Şarkısı”nda da “ağa”
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vardı: “...作阿干歌，徒河以兄為阿干也...” (WS: 2233; JS: 2537; SS:
2370). Diğer yandan, Chi-luo ile kurulabilir görünen bağlantı, "chi"nın
çağırmak anlamı sebebiyle mümkün görünmüyor. İlk hece olan "shou"'un
"almak" anlamı "kurlak" ve siyasi yetki sembolü olan "ok" ve "birlik"
zemininde düşünülebilir.
Mi-e-tu 彌俄突 için Guangyun Tablosu ve Baxter&Sagart'ın verdiği
Orta Çince okunuşlar mie(mje)-nga(ga)-duot'tur. Burada, “m –b” ses
değişimi özelliği akılda tutulmalıdır. Kuzey Qi Tarihi (BQS: 4-16) ile Zhou
Tarihi‘nde (ZS: 206) bu kişinin farklı bir adının daha olduğu görülüyor. Huba 斛拔 ya da Jie-ba 解拔 arasında ihtilaf bulunan bu unvan ya da ad, "yügbeg" ya da "ɣai-beg" şeklinde düşünülse de sonradan 'He-ba' formu
yaygınlaştığı için "kut-beg" olması daha muhtemeldir. Bundan başka,
yukarıda da değinildiği üzere Mi-e-tu 彌俄突 ile bir arada anılan Fei-ye-tou
費也頭 adı da mevcut. (BQS: 19) Bu ise Guangyun‘e göre; ―piih-jaa-du
karşılığını veriyor. Şu halde Kuzey Qi Tarihi'nde geçen ifadenin tamamına
baktığımızda; M(b?)ie-nga-duot Kut(yüg)-beg Piih-jaa-du(r?) toplamı
görülüyor. Bu durum, Fei-ye-tou ile Mi-e-tu'nun yine de (!) aynı sözcüğün
farklı dönemlerde ya da farklı yollardan edinilmiş iki karşılık olabileceğini
gösteriyor. İlk iki hece 'bil-ge?' ya da toplamın yaygın görülen haliyle
'bagatur?' karşılığı olabilir ancak anlam karşılığı verilmediği için ve im
değişimleri ile ses özelliklerinin fazlalığı fikir yürütmeyi güçleştiriyor. Poye-tou ise 'Phua-nga-tur' karşılığını veriyor. Bu, 'bagatur'a yakın
olabileceğini gösteriyor.
He-tu-ling 紇突隣 veya He-dou-ling 紇豆陵 ise bir Gaoche boyunun
adıdır. 390 yılında Tabgaç Gui, He-lan, He-tu-ling ve Ge-xi boylarını
kendine bağlamıştı (ZZTJ: 3396). Dai yöresinde yaşarlar. V. yüzyıl sonunda
gerçekleştirilen soyadı değişikliğinin ardından “dou” soyadını almışlardır
(YHXZ Tom. 3/3). He-dou-ling, aslen Mo-lu-hui soyudur 没鹿会 , o da
“dou” olarak değiştirilmiştir (YHXZ Tom. 3/36). Soyadı değişikliğinden yüz
yıl kadar önce, 397 yılında, Tabgaç Gui, Sonraki Yan Hükümdarı Murong
Bao üzerine sefer yaparken He-lan Boyu’nun komutanı Fu-li-juan, He-tuling Boyu Komutanı Yi-wu-ni 紇突隣部帥匿物尼 ve Ge-xi Boyu lideri Chinu-gen ve yanındakiler Tabgaç Gui’ye karşı ayaklanmıştı (ZZTJ: s. 3455).
He-dou-ling 紇豆陵 için kapsamlı bir soyadı derlemesi olan WXTP'de Molu-hui Boyu'nun reisi olduğu, Mo-lu soyadıyla da anıldıkları ve sonradan
'dou' soyadını aldıkları bilgisi mevcut tur (WXTP: Tom. 140/4).
Tarihsel koşullar düşünüldüğünde, bu sözcük ve adların tamamının,
Eski Türkçe ile izaha açık olduğu görülmektedir. Bir kısmı zorlama olmakla
beraber, Fei-ye-tou Mo-qi Shou-luo-gan 費也頭万俟受洛干 için: Bagatur
Bengü Kurlak Aga; Tie-le Hu-lü Sha-men 鐵 勒 斛 律 沙 門 için: Tegrek
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Yügrük Şaman (?); Hu-ba Mi-e-tu 斛拔彌俄突 için Kutbeg Bagatur; Hedou-ling Yi-li 紇豆陵伊利 için: Kutlug İllig önerilebilir.7 Fei-ye-tou, Po-yetou ile birlikte düşünüldüğünde "Bagatur" karşılığı olabilir. "Mo-qi" içindeki
"mo", "onbin-çok", "qi" ise "uzun süre beklemek" anlamındadır. Bu sebeple
"Bengü" karşılığı olabilir. Orta Çince ses karşılıkları bu yapılandırmaya
imkân tanır niteliktedir.8
Kuzey Qi Tarihi'nde geçen ve aslında Türkçe olmaları beklenen bu
adların tamamının kişilere işaret ettiğini, "Mi-e-tu" ve "A-zhi-luo"nun unvan,
boy adı ya da soyadı olmaktan önce kişi ad veya lakabı olabileceğini
görüyoruz. Diğerlerinden Fei-ye-tou, Mo-qi, 9 Tie-le, Hu-lü, Hu-ba ve Hedou-ling boy veya soyadıdır. Soyadlarını derleyen Yuanhe Xingzuan
(YHXZ)'da Fei-ye-tou, Fei-yi-tou şeklinde geçmekte olup, sadece ortadaki
hece farklı yazılmıştır. Bu soyun Xian-bei kökenli olduğu ve daha sonra
"beylerinin [soyadına] uygun biçimde 'Yü-wen oğlu 宇 文 氏 ' olarak
anıldıkları" kayıtlıdır (YHXZ: Tom. 6/36).
Fei-ye-tou veya Po-ye-tou adını taşıyan Yü-wen soyu Xian-beilerin asli
boylarındandır. Ancak bu durum Çince kaynaklarda Xian-beiler Hunlarla
karıştıktan sonra görünürleşmiştir. Lin Dizhi'nın derlediği soyadları
listesinde, "Liaodong'da sınırın dışındakilere Yü-wen..." denmektedir (SZBK:
Tom. 9/35). Erken dönem Xian-beilerin ilk hükümdarlarından Jie-fen'ın adı
ile Yü-wen adı arasındaki bağlantıyı kabul edersek, yüzyılları aşan izleri
takip edebiliriz.
Mi-e-tu ve A-zhi-luo'nun, anakronik biçimde otuz yıl kadar sonrasına
tarihle kullanılması, Koçu (Gao-che) Devleti'nin kurucusu A-(fu-)zhiluo'nun (sal. 487-503?) adının, ülkenin güneyini yöneten kardeşi Qiongqi'nin oğlu Mi-e-tu üzerinden (sal. 505-516) bir boy ve devlet adına
7
8
9

Farklı uzmanlardan bir kısım okuma anahtarı için Ekler kısmına bakınız.
Ekler kısmına bakınız.
Mo-qi 万俟 soyadı uzun süre yaşamıştır ve Tabgaçlarla beraber Çin'in içlerine geldikleri
bilinmektedir. Kuzey Tarihi'nde "Ataları Hunların ayrı [bir türüdür]" denmektedir. (BS:
1900) YHXZ'daysa bu soyadının "aile kayıtlarının kayıp olduğu" yazılmakla birlikte
eklenen notta yukarıda geçen Shou-luo-gan'ın ve bu aileden gelen önemli kişilerin adı
sayılmaktadır. (YHXZ Tom. 10/70) Tabgaçların efsanevi hükümdarı Lin'in (?-?) soy ve
makam taksimi sırasında görev almışlardır. Jie-fen (:Yü-wen?) zamanında (M.S. 174
öncesi), "...görünüşü ata, sesi sığıra benzeyen kutsal bir hayvanın rehberliğinde" güneye
yönelirler. Lin Dizhi'nın (1529-1601) derlediği soyadları arasında Kuzey Qi komutanı Moqi Luo (-gan) için geçen "küçük adı Shou-luo-gan'dır" kaydı (WXTP: Tom.137/6), Moqi'nin boy adı, Shou-luo-gan'ın ise maharet, mevki, meslek ya da özellik belirten bir tanım
olduğunu düşündürüyor. Fei-ye-tou ise Yü-wen saltanat ailesiyle olan akrabalıklarını
belirtiyor.
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dönüştüğünü göstermektedir. İnsanlar aslen, Fu-fu-luo (Bağ Bölük?) olan
boy adları yanında, kurucu hükümdarın adını da taşımışlardır. Bu, Türk
kültür çevresinde soyadı alma alışkanlığıyla boy beylerinin adının soyadı
olarak kullanılmasına örnek oluşturabilir.
Dushi Fangyu Ji adlı eserin 45. tomarında Qü-bin; "A-zhi-luo
Devleti'nin başı Fu-fu-luo (Boyu'ndan) Yüe-jü'nün oğlu Qü-bin" şeklinde
geçmekte, kendisine "Koçu Beyi (Gao-che Wang) unvanı verildiği
kaydedilmektedir (DSFYJ Tom. 45). Dushi Fangyu Ji adlı eserin 45.
tomarında A-zhi-luo Devleti (487-542) hakkında şu bilgiler karşımıza
çıkmaktadır:
“A-zhi-luo Devleti [Büyük] Çöl'ün dışındadır. [İnsanları]
kuzey ırmağının (?) doğusunda yerleşmiştir. Nesiller boyu
Tabgaçlara bağlı olmuşlardır; Koçulardan (Gao-che)
oldukları söylenir. Daha sonra [Tabgaç] Wei [yönetiminin]
Zhengguang [dönemi] (520-525) başında, A-zhi-luo (Yi-fu
İlbeg? sal. 516-524) Rouran [topraklarını] işgal etti; Rouran
[Hükümdarı Dou-lu] Fu-ba [dou] Kağan (sal. 508-520) ona
saldırdı [ama] yenildi. Doğu Wei'in reisi (Yü-wen Tai)
Xinghe üçüncü yılında (542) A-zhi-luo Devleti'nin
başındaki Fu-fu-luo (Boyu'ndan, kurucu A-fu-zhi-luo'nun
kardeşinin torunu olan) Yüe-jü'nün oğlu Qü-bin, gelip [Batı
Wei'e] bağlandı [ve kendisine] Gao-che Wang (Beyliği)
ıkta edildi. Tianping [yönetim dönemi M.S. 534-537]
ortalarında [Koçular] Gao Huan'a yaklaştılar ve çok defa
Batı Wei [Yü-wen'ın başına] bela oldular.” (DSFYJ Tom.
45).

Rouran topraklarını işgal edip kağanını yenen Koçu Kağanı, 518-24
yılları arasında tahtta olan Yi-fu'dur. Diğer verilerle birlikte
düşündüğümüzde tam unvan ve adı, "Gao-che Fu Fu-luo Hou-lou Fu-le Afu-zhi-luo Yi-fu'dur (高車副伏羅候婁匐勒阿伏至羅伊匐).” Bunun için:
"Koçu Bağ Bölük('ten) Uluğ Oğlu Apa Çugla İlbeg (?)" gibi bir
yapılandırma mümkün görünmektedir. Uluğ Oğlu yerine Uluğ Beglik de
olabilir. Fakat Çince açıklama "büyük Göğün Oğlu (da tianzi)" olduğu için
"oğlu" karşılığı gözden kaçmamalıdır. 10 Yi-fu'da geçen son hece "fu" için
ZZTJSW'da verilen "buo/pək: bek (pu 蒲 + bei 北)" okuma anahtarı İl-beg
olasılığını güçlendirmektedir (ZZTJSW Tom. 16/6). Tarihsel süreç göz
önüne alındığında kısa bir özet olan yukarıdaki çeviride, A-zhi-luo
Devleti'nin Koçu (Gao-che) soyundan geldiği, Rouranlarla mücadeleleri ve
10

Apa Çugla önerisi için ayrıca bkz. (Kırilen 2016).
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Tabgaçlarla ilişkileri anlatılmıştır. A-fu Zhi-luo (Apa Çugla'nın?) güneyde
yerleşen halkı Yü-wen Fei-ye-tou ile bir arada bulunmuş ama sonradan
doğudaki Gao Huan'ın yanında yer almıştır.
Altın Dağ ve Altın Otağ
Dushi Fangyü Ji adlı tarih derlemesini takip ettiğimizde bu kez
karşımıza bir başka ayrıntı çıkmaktadır. "Altın Dağ" başlığını taşıyan bu
bölümde şu bilgiler mevcut:
“Altın Dağ sınırların (seddin) dışındadır. Bu bölge üç [yanı]
perdelenmiş [korunaklı ve] sapa bir yerdir, yalnızca bir
tarafı [açıktır ve buraya] araba [ve] atlılar konuşlandırılır,
[içerideki] arazi düz [ve] geniştir; boy beyleri eskiden beri
otağlarını bu [alanın] kuzey [kısmına] kurarlar [ve] buraya
Altın Otağ 11 Dağı da denir. [Tabgaç] Wei zamanında
Koçular otağlarını burada kurmuşlardı. Zhengguang ikinci
yılında (521 yedinci ayı sonrası) Liang Zhou Ceza Kâtibi
Yuan Fan (476-528) Rouran [Kağanı] Bo-lu-men'ı (?-524
Brahman?) Batı Denizi'ndeki (Bosten Gölü) eski şehre
yerleştirmeyi teklif etmişti. Batı Denizi (Bosten Gölü),
Gao-cheların yaşadığı Altın Dağ'a bin küsur li
mesafededir... Hu Shi'nın söylediğine göre12 Göktürkler ilk
ortaya çıkışlarında otağlarını Altın Dağ'da kurmuşlardı;
sonradan Doğu ve Batı Göktürkler olarak ayrıldılar [ama]
otağ kurdukları yerleri hep Altın Otağ Dağı adıyla
andılar...13 Kağanların yaşadığı yere Altın Çadır da denir..."
(DSFYJ: Tom. 45).

Altın Otağ Dağı 金牙山, Çadırı tanımlamak için kullanılan “牙 diş, fildişi” yarı yarıya
benzer bir form ve okunuşla “seçkin” anlamını da vermektedir. Wei Shu’da “Kağanın otağı”
ifadesi yön ve uzaklık bildiren topografik anlatılarda bir mihenk olarak yer alıyor. Orta
Asya’da bazı ülkeler arasında konumlar “Türklerin otağına” uzaklıklara göre belirleniyor
(WS: 2267-2268).
12 Hu Shi, Zizhi Tongjian'in (ZZTJ) komentari Hu Sanxing olmalıdır. Bunun yanında Eski
Tang Tarihi'nin Mançu Hükümdarı Guangxu zamanında (1871-1908) basılan nüshasında
benzer bir içeriğin bulunduğu göze çarpmaktadır. 83. Tomar'ın sonuna eklenen notlar
arasında Li Zongwan'ın (励宗万 1705-1759), Zizhi Tongjian'de geçen bilgiye dayanarak
verdiği notta burasının "Doğu Göktürk Kağanı'nın yaşadığı Altın Otağ Dağı olduğunu" dile
getirmektedir (JTS: Tom. 83).
13 "Su Dingfang'ın (592-667) Altın Otağ'a varıp He-lu'yu ele geçirdiği o [yer] Batı
Göktürklerin yaşadığı Altın Otağ Dağı'dır. Pei Xingjian (619-682) [ile] komutan çıkarılıp
baskın yapılan Altın Otağ Dağı [ise] Doğu Göktürklerin yaşadığı Altın Otağ Dağı'dır."
(DSFYJ: Tom. 45).
11
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Göktürklerden önce, Koçuların otağ kurduğu Altın Dağ, üç tarafı sarp
tepelerle kuşatılmış korunaklı bir yerdir. Sadece bir tarafı açık olan bu kapalı
vadinin zemini düzdür ve alan çok geniştir. Açık olan tarafta arabalar ve
atlılar sıralanmakta, bu da savunma açısından avantaj sağlamaktadır. Bu
kaynağa göre Koçu hükümdarı A-fu-zhi-luo, Turfan yöresine geldiğinde
otağını burada kurmuştur. Alanın hangi yüzünün açık olduğu
belirtilmemekle beraber kağanların bu geniş düzlükte çadırlarını kuzey tarafa
kurmalarının sebebi güneşten daha fazla faydalanmak olmalıdır.
Dağlarla kuşatılmış olan bu vadi tasviri, Göktürklerin türeyiş destanında
karşımıza çıkan "Türk Miğfer Dağı"nı akla getirmektedir. Sui Tarihi'nin
1863. sayfasında geçen ve yaygın olarak bilinen anlatı şöyledir:
“Türklerin ataları... Ping Liang’daki karışık
yabancılardan gelmektedir, soyadları Aşına’dır.
Sonraki Wei Hanedanı Taiwu (Börü), Juqu soyunu
yenilgiye uğrattığında Aşına 500 aileyi alarak
Rurulara kaçmıştı, nesiller boyu Altın Dağ'da oturup
demircilik yapmışlardı. Altın Dağ’ın şekli miğfere
benzediğinden [ve] âdetlerine göre miğfere "Tujue
(Türk)" dedikleri için de kendilerine [bu adı]
almışlardı. Bir başka söylenceye göre ise; [Türklerin]
ataları Batı Denizi’nin (Bosten Gölü) yukarılarında
yaşıyorlardı... Komşu bir ülke, kadın, erkek, yaşlı
genç demeden hepsini katletmişti. Küçük bir çocuğa
geldiklerinde ona kıyamamış, ayak(lar)ını kesip
kol(lar)ını kırarak bataklığın ortasına bırakmışlardı.
Bir dişi kurt, [çocuğun] yanına her gidişinde onu etle
beslemiş, çocuk et yediği için ölmemiş... Bu komşu
ülkenin [hükümdarı] tekrar adam göndererek bu
çocuğu da öldürmelerini [istemiş] fakat [adamlar
geldiklerinde] çocuğun yanında kurt varmış.
Gönderilenler çocuğu öldürecekleri sırada, kurt sanki
Tanrı tarafından büyülenmiş gibi ateş olup denizin
(göl?) doğusundaki dağın başına (uçup) giderek
buraya inmiş. Turfan’ın kuzeybatısındaki 14 bu dağın
altında bir mağara geçidi varmış ve kurt buraya

14

Zhou Tarihi'nde; "...Gönderilenler, kurdu çocuğun yanında görmüş [ve] onu öldürmek
istemişler [ama] kurt, Turfan'ın kuzeyindeki dağlara kaçmış." derken Kuzey Tarihi'nde Sui
Tarihi'nde olduğu gibi “kuzey” yerine “kuzeybatı” ifadesi geçmektedir. (SS: 1863).
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girdiğinde düz bir çayırlıkla karşılaşmış, burası 200
küsur li genişliğindeymiş.” (SS: 1863).
Dushi Fangyu Ji'de geçen kısım, coğrafya ile tarihi olayları ele alırken,
Sui Tarihi'nden alınan yukarıdaki pasajda mitolojik unsurlar belirgindir.
"Kurt" önemli bir motif olup, her iki pasajda hem coğrafi konumu hem de
yer şekilleri bakımından örtüşen "korunaklı vadi" tasviri yapılmıştır. Birinin
üç tarafı, diğerininse dört tarafı dağlarla çevrilidir. Dushi Fangyu Ji'de Koçu
otağı ile Göktürk otağının bir arada verilmesi ve Altın Otağ Dağı ifadesi
önemlidir.
Mitolojiye geri döndüğümüzde "kurt motifi" yol gösterir mahiyettedir.
Zira Göktürk efsanesinde karşımıza çıkan "dişi kurt"tan başka, Kuzey
Tarihi'ndeki Koçu (Gao-che) Monografisi'nde bir diğer kurt söylencesi
bulunmaktadır:
“Söylenceye göre Chan-yü’nün (Kağan) iki kızı
varmış, edaları da endamları da pek güzelmiş, halk bu
kızları tanrıça olarak görüyormuş. Chan-yü; ‘Ben bu
kızlara nasıl talip bulacağımı bilmiyorum, onları Gök
Tanrı’ya vermek istiyorum.’ demiş. Böylece, ülkenin
hiç insan olmayan bir yerine yüksekçe bir kule
(platform?) yaptırıp kızları oraya bırakmış ve ‘Bunları
Gök Tanrı kendine alsın!’ demiş. Üç yıl böyle geçmiş
kızların annesi onları geri getirmek istemiş, fakat
Chanyü ‘Olmaz!’ demiş… Bir yıl daha geçmiş ve bu
sırada yaşlı bir kurt peyda olmuş, sabah akşam
kızların bulunduğu tepeciği bekler, ulur dururmuş.
Tepenin altında kendine bir kovuk açmış ve oradan
ayrılmaz olmuş. Kızlardan küçük olanı ‘Babam beni
buraya, Gök Tanrı’ya gelin olayım diye bıraktı ama
şimdi bu kurt geldi, yoksa tanrının elçisi bu olmasın?’
demiş. Tam kurdun yanına inecekmiş ki ablası onu
azarlamış; ‘Bu sadece bir hayvan, annemi ve babamı
utandıracaksın!’ Küçük kardeş onu dinlemeyip aşağı
inmiş. Kurdun karısı olmuş [ve pek çok] oğlan çocuğu
doğurmuş. [Soyu] daha sonra güçlenip çoğalmış, bir
de devlet kurmuşlar. İşte bu sebeple Koçu insanının
ciğerleri [güçlü] olur; bu yüzden sanki kurt ulur gibi
uzun hava okurlar.” (BS: 3270; WS: 2307).
Koçu (Gao-che) Monografisi'nde, kimsenin layık olamadığı kızlar
güzellikleriyle herkesi büyülemekte ve insanlar tarafından birer tanrıça
olarak görülmektedir. Hun Hükümdarı, anlaşıldığı üzere, insanların üstünde
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bir konuma sahiptir ve kızların güzelliği yanında hükümdarın da bir dengi
olmadığı için kızlar ancak Tanrı'ya layıktır. Her iki söylencede de belirgin
olan 'çok sayıda erkek evlat' siyasetin eksen vurgusu olabilir.
Kuzey Tarihi'nde, Koçuların (Gao-che) "atalarının Hunların yeğeni"
olduğu söylenmektedir. Bununla Koçuların, Hunlara gelin verdiği
kastediliyor olmalıdır, zira buradaki 'yeğen' anne üzerinden kurulan
akrabalığı tanımlar. Bu sayfada, "Dillerinin Hun Dili'yle aynı olduğu fakat
zamanla küçük farklar oluştuğu" kayıtlıdır (BS: 3270). Göktürk türeyiş
söylencesiyle birlikte düşünürsek, her iki söylencede de kurt merkez motiftir
ve her ikisinde de soyun çoğalıp yücelişi yeni bir devletin kuruluşunu
müjdelemektedir. Bunun yanında, kurdun kovuğu ile ilk söylencedeki
mağara ve geçit eşleşmektedir.
Yeni Tang Tarihi'nde Uygurların "Gao-che boy(ları)" adıyla anıldıkları,
"Chi-le" veya "Tie-le" olarak da bilindikleri ve Hunlardan geldikleri ifade
edilir (XTS: 6111). Koçu (Gao-che) ve Uygur özdeşliği pek çok kaynakta
jenerikleşmiş ifadelerle bulunduğu gibi Wei Tarihi sayfa 2309'da da görülür
(WS: 2309). Bu bağlamda, XYTZ'daki bir ipucu bizi Tanrı Dağları'nın
kuzeyine götürmektedir. Göktürklerin Altın Otağı için bu eser, bugün İli
Bölgesi'ndeki Huiyuan Cheng'ın kuzeybatısında bir yere işaret etmektedir.
Su Dingfang'ın, He-lu Kağan'ın üzerine yürüdüğü sefer bağlantısıyla, Altın
Otağ Dağı'nın burada olduğu dile getirilmektedir (XYTZ: Tom. 22/17). Öte
yandan DSFYJ'deki bölümde, "He-lu'nun otağının Batı Göktürk otağı"
olduğu ifade edilmektedir (DSFYJ: Tom. 45). Fakat Xuan Zang'ın
seyahatnamesinden, Batı Göktürk Otağı'nın Suyab'da olduğunu hatırlıyoruz
(Rui 1996: 17).
Göktürk Otağı için en eski kayıt Wei Tarihi'nde "Kuça'nın kuzeyinde
600 li mesafe" (WS: 2267; BS: 3218) ve "Kaşgar'ın kuzeydoğusunda bin
küsur li" uzaklıktaki bir bölgeye işaret etmektedir (WS: 2268; BS: 3219).
Kaşgar ile Göktürk Otağı arasındaki "bin küsur li" mesafe konusunda diğer
kaynaklar Sui Tarihi'nden alıntı yapmıştır (TPGYJ: Tom. 181/15; TD: Tom.
192/4). Diğer yandan Sui Tarihi Göktürk Otağı'nı aynı uzaklıkta (600 li) ama
"Kuça'nın kuzeybatısında" konumlandırır. (SS: 1852) Bu dönem için
Göktürk otağı bir mihenktir; coğrafi konumlar ona olan uzaklıklarla
verilmektedir fakat yerler konusunda netlik temel metinlerde de mevcut
değildir.
Tang'ın kuruluş dönemi sayılan "Wude [devri 618-626] ortalarında
Göktürk Otağı Hequ'de" gösterilir (LDDWZJJ: Tom. 2/16; TD: Tom.
174/20). Hequ, Sarı Irmak’ın aşağı boyunda, ırmağın kuzeyden gelerek doğu
yönünde kıvrıldığı bölgenin adıdır. (GJDMDCD: 514; Cihai: c. 2/2084)
Göktürk Otağı’nın burada gösterilmesi ilginçtir. Zira bu bölge Çin
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başkentlerine sadece birkaç yüz kilometre mesafededir. Otağı, Hequ'de
gösteren kaydın devamında; "Yüz binlerce atlı Yuanzhou'yu 15 geçiyor,
'henüz yaralarımızı saramadık, malzememiz [de] gücümüz [de] eksik,
memurlar korkuyor' [diyerek] başkentin güneye taşınmasını isterler..."
yazmaktadır (LDDWZJJ: Tom. 2/16; TD: Tom. 174/20). Meşhur Wei
Köprüsü hadisesinin öncesine işaret ettiği anlaşılan bu kayıtta geçen, "hequ"
yanlış değilse eğer, Göktürk Otağı eski başkentlerin birkaç yüz kilometre
kuzeyine kadar gelmiştir.
Tonyukuk'un meşhur siyasi öngörüsü bağlamında geçen kayıtlar
arasında; "Bilge Kağan'ın otağının Jiluo Irmağı'nda olduğu" bilgisi karşımıza
çıkmaktadır (ZZTJ: 6742; XTS: 6052; JTS: 5174). Buranın, Selenge
civarında olduğu düşünülür. Aynı adı taşıyan il (zhou) ise Hohhot Urat
sınırında olmalıdır (GJDMDCD: 1186). Mançu Dönemi'nde, Chu Dawen
(1665-1743) tarafından derlenen Cunyanlou Wenji'de ( 存 研 樓 文 集 );
"...Göktürkler Ötüken Dağı'na otağ kurmuştur." demektedir. "Tamir
Irmağı'nda Gök Tanrı’ya, Ötüken'in batısında beş yüz li mesafede yerden
yükselerek çıkan [ve] üzerinde ot [ve] ağaç bitmeyen Bo-deng-ning-li'deyse
'yer tanrısına' sunu [yaparlar]..." ifadeleri görülmektedir (CYLWJ: Tom.
8/49). Aynı sayfada Altın Otağ Dağı için; "Hami'nin (Yi-wu 伊吾) batısı,
Karaşar'ın (Yanqi 焉耆) kuzeyinde, Pang Bai Shan [Dağı]" işaret edilmekte
ve hemen ardından sırasıyla "Tie-le (Koçu/Gaoche) boyları" sayılmaktadır
(CYLWJ: Tom. 8/49). Burada geçen, "Turfan'ın kuzeyindeki dağlar" ifadesi,
bizi türeyiş destanına geri götürmektedir. Fakat Batı Bölgeleri Harita ve
Kayıtları (XYTZ); "... eski Altın Dağ şüphesiz Altan Ula'dır" demektedir.
Burası bugün Xinjiang'da Fuhai İlçesi'nin kuzeyinde yer alır (XYTZ: Tom.
22/6).
Bu birkaç kaynak birlikte ele alındığında Göktürklerin, "Turfan'ın
kuzeyi", "Kuça'nın kuzeyi", Altay Bölgesi'nde Ulungur Gölü'nün kuzeyi,
Suyab ve Hequ'de otağ kurdukları anlaşılmaktadır. Kaynaklar çeşitlendikçe
farklı yer isimleriyle karşılaşmak mümkündür.
SONUÇ YERİNE
İkinci bölümdeki verileri yan yana getirdiğimizde, Türklerin pek çok
yerde otağ kurduğu görülür. Altın Otağ Dağı tabiri, Koçuların yükselişinde
olduğu gibi Göktürklerin ortaya çıkışında da önemli işlevler görmüş,

15

Gansu Guyuan 固原 İlçesi; (GJDMDCD: 683).
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kullanımı devam etmiş ve sembolik anlamı somut karşılığının ötesine
geçmiştir. Altın Otağ gibi kurt da ortak kültür öğesidir.
Bunun yanında, erken dönemde Koçuların, Hunlara gelin verdiği,
böylece "Hunların yeğeni (sheng 甥 ) oldukları", buna karşın Hun
hükümdarının, "güzel kızlarının insanüstü olmaları" bahanesiyle dışarı kız
vermediği ama yine de "kızlardan birinin kurda kaçtığı" şeklindeki türeyiş
efsanesi, sembolik açıdan boylar arası evliliği ve dünürleşmeyi izah eder
niteliktedir. Nitekim Kuzey Tarihi'nde aynı bağlamda, Koçu boyları
sayılmakta ve ilk iki sırada Di ile Uygur adının en erken formlarından olan
Yuan-he 袁紇 kaydedilmektedir. İlk im olan "di 狄", "bozkurt" ve "ateş" ile
ilişkilidir. Bu da söylencelerde geçen kurt motifinin merkezi konumunu
pekiştirmekte, Koçu ve Uygur söylencelerindeki kurt ile Göktürk Aşına
mitinin birlikte ele alınmasının anlamlı olacağını, ortaya koymaktadır. Boy
birliklerinin kurulduğu, birbirini tamamlayan efsanelerin nesilden nesle
aktarıldığı görülmektedir.
Kaynakların çeşitlendirilmesi sayesinde, kuruluş dönemi öncesinde
Göktürklerin, Koçularla aynı otağı paylaştığına dair ifadeler, Göktürk
birliğine ilk katılanların Koçular olduğu bilgisini teyit eder niteliktedir.
Kuzey Zhou Yü-wen-Fei-ye-tou bağlantısı ile Lushi'daki kayıt, Zhou
Devleti'nin de Göktürklere bağlandığına işaret etmektedir. Göktürkler ile
Kuzey Zhou Devleti'nin 542'de başlayan ilişkisi, Yü-wen beyinin 544 yılında
elçi göndermesiyle gelişmekte ve kısa zamanda Göktürk himayesiyle
sonuçlanmaktadır. Yü-wen soyadı önemlidir zira bu soyadı Çin'de
günümüzde de yaşamaktadır.
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(CYLWJ: Tom. 8/49) 储大文(1665－1743) ctext.org

TD: Tom. 174/20 ctext.org
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XYTZ: Tom.22/6
Po-ye-tou/Fei-ye-tou
費也頭万俟 受洛干 Bagatur Bengü Kurlak Aga (Bengü Kurlakçın?)

304

zdic.net/zd/yy/sgy/破
Mo-qi: 万俟 içinde "mo 万" Kaynak: zdic.net

zdic.net
"qi" hecesi için yapılandırma.
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zdic.net
He-dou-ling 紇 豆陵伊 利 : Kutlug İllig
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He-dou-ling 紇豆陵: gu:dəu-lin; Kutluğ? Kaynak: zdic.net
Tie-le Hu-lü Sha-men: 鐵勒斛律沙門 Tegrek Yügrük Şaman (?)

307

Hu-lü'de geçen "hu" için "ɣuk"karşılığı. zdic.net
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İLK TABGAÇ İMPARATORU TUOBA GUİ 拓拔珪
ve
TEGREKLER (GAOCHE 高車)
Hayrettin İhsan ERKOÇ

Avrasya bozkırlarında, yüzlerce yıl boyunca çeşitli topluluklar ve
özellikle Türklerin çoğu, mevsimlerden mevsimlere yaylaklar ile kışlaklar
arasında göçebe bir hayat tarzına sahip olmuşlardır. Bu hayat tarzı, söz
konusu toplulukların obalar veya oymaklar, yani aşiretler biçiminde
yaşamalarını zorunlu kılmıştır. Oymakların birleşmeleriyle boylar, boyların
birleşmeleriyle ise Bodun, yani halk veya kavim kavramı ortaya çıkmıştır.
İslam-öncesi dönemde, Türk boyları ve bodunları, çeşitli zamanlarda tek bir
yönetimin altında birleştirilerek büyük bozkır imparatorluklarının ortaya
çıkmalarını sağlamışlardır. Bu birleşmeler, bazı durumlarda gönüllü olarak
bazı durumlarda ise kılıç zoruyla olmuştur. Aynı şekilde bu topluluklar,
bağlı oldukları devletlerle sorunlar yaşadıkları zaman, ayaklanarak veya göç
ederek bozkır imparatorluklarının çökmelerine katkıda bulunmuşlardır.
Bugün, Orta Asya veya İç Asya olarak adlandırılan bölgenin doğusunda;
günümüzde Dış Moğolistan’ın, İç Moğolistan’ın, Kuzey Çin’in, Doğu
Türkistan’ın, Doğu Kazakistan’ın ve Güney Sibirya’nın olduğu yerlerde Hun,
Tabgaç, Rouran 柔然, Göktürk, Uygur, Kitan ve Moğol gibi büyük bozkır
devletlerinin ortaya çıkıp dağılmalarının en önemli unsurlarından birisi,
sözünü ettiğimiz bu boylardır. Keza aynı durum, Orta Asya’nın batısında ve
Doğu ile Orta Avrupa’da kurulan diğer Türk-bozkır imparatorlukları için de
geçerlidir.
Türk tarihinin en önemli bodunlarından birisi, bu çalışmamızda Tegrek
adıyla andığımız ve Türkiye’deki çalışmalarda genellikle Töles olarak
adlandırılan topluluktur. Bu halk, tarih boyunca kaynaklarda pek çok farklı
adla anılmıştır. Çin kaynaklarına göre bunların ataları, Çin’deki Zhou 周
Hanedanı döneminde (MÖ 1046-MÖ 256) kuzeyden akınlar yapan ve Çin’e
yerleşmeye başlayan topluluklardan birisi olan Dilerin 狄/翟, Kızıl Di (Chi
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Di 赤狄) boyudur. Hun döneminde ise bu halk, Dingling 丁零/丁令/丁靈
olarak anılmıştır ki bunlar, Hunların kuzeybatı komşularındandır. Asya Hun
İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte Tegrekler, Çin’in kuzeyinden
Kazakistan bozkırlarına kadar geniş bir alana yayılmışlardır. Karadeniz’in
kuzeyindeki bozkırlarda 5. yüzyılda ortaya çıkan Ogurların da bunlardan
geldikleri düşünülmektedir. Çin kaynaklarında 4. yüzyılın ortalarından
itibaren, yani Tabgaç dönemiyle birlikte Dingling adının kullanımı azalmış
ve Tegrek boyları genellikle Gaoche 高 車 (Yüksek Arabalılar) olarak
anılmaya başlanmışlardır. Söz konusu boyların bu şekilde anılmaları, onların
günlük yaşamlarında yaygın bir biçimde kullandıkları yüksek tekerlekli
kağnılardan kaynaklanmaktadır. Ancak Çin kaynaklarında, söz konusu adın
onlara Çinliler tarafından verildiği ve kendi adlarının Dili 狄歷 veya Chile
勑勒/敕勒 olduğu kayıtlıdır. Bu kaynaklarda, 4. ve 5. yüzyıllarda Yüksek
Arabalılar için Dingling adının kullanımına az da olsa devam edildiği
görülmektedir. Tabgaç döneminde Tegrek boyları kalabalık topluluklar
olarak Kuzey Çin’de, Moğolistan’da ve Doğu Türkistan’da yaşamışlardır.
Göktürk dönemine gelindiğinde ise 6. ve 7. yüzyıllarda bu boyların Çin
kaynaklarında nadiren, Tele 特勒 ve genellikle Tiele 鐵勒 olarak anıldıkları,
Moğolistan’dan Karadeniz’e kadar çok geniş bir bölgede yaşayan pek çok
topluluğun Tiele biçiminde adlandırıldığı görülmektedir. Çin kaynaklarında
geçen Di, Dingling, Dili, Chile, Tele ve Tiele adları, aslında farklı
toplulukların değil, tek bir halkın, yani boy birliğinin adının değişik
yüzyıllardaki yazım türevlerinden ibarettir. Bize göre bu adlar, Töles’ten
daha ziyade Eski Türkçede “tekerlek” anlamına gelen Tegrek adını karşılıyor
olmalıdır. 620’lerden itibaren ise, Moğolistan’da yaşayan Tegrek boyları
kaynaklarda Dokuz Oğuz (Türkçe Toḳuz Oġuz, Çince Jiuxing 九姓 yani
“Dokuz Soy”) adıyla geçmeye başlamışlardır. Dokuz Oğuz boylarından
birisi olan Uygurlar, Göktürklerden sonra Orta Asya’nın doğu yarısına
hâkim olmuşlardır. Dokuz Oğuzlar da Uygur Kağanlığı’nın kurulmasıyla
birlikte, artık genellikle Uygur adı altında anılmışlardır. Her ne kadar Moğol
fetihleriyle birlikte Türklerin bodun yapıları değişmiş ve yeni boy birlikleri
ortaya çıkmışsa da günümüzdeki Türk topluluklarının büyük çoğunluğunun
Tegrek boylarına dayandıklarını söyleyebiliriz.1

1

Tegrekler için bkz. (Eberhard 1996: 70-75, 78-79, 128-129); (Ekrem 1995: 1-6, 9-10, 65-75,
2010: 5-8, 10-11, 26-28, 2015: 189-220); (Erkoç 2019a: 395-444); (Golden 1992: 92-104,
155-158, 2017: 105-116, 167-170); (Hamilton 1962: 23-61, 1997: 187-230, 2018: 111-150);
(Kirilen 2015); (Taşağıl 2017: 19-28, 42-63).
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Bilindiği üzere Avrasya bozkırlarındaki ilk büyük imparatorluk, MÖ 3.
Yüzyılın sonlarında Asya Hunları (Xiongnu 匈奴) tarafından kurulmuştur.
Hun hükümdarı Modu Chanyu 冒頓單于, MÖ 209-MÖ 174 arasındaki
saltanatı sırasında çok sayıda halkı fethederek Hunları büyük bir
imparatorluk hâline getirmiştir. Modu Chanyu, MÖ 176’da 2 Çin imparatoru
Han Wendi’ye 漢文帝 (Liu Heng 劉恆; MÖ 180-MÖ 157 yılları arasında
hükümdar) yazdığı bir mektupta, yirmi altı ülkenin artık Hun olduklarını,
yay çeken bütün halkların tek bir ailede bir araya geldiklerini yazmıştır. Bu
dönemde Hun hâkimiyetine giren halklar arasında, hem Tegrekler (Dingling)
hem de ileride değineceğimiz Tabgaçların ataları olan Serbiler (Xianbei 鮮
卑) 3 bulunmaktadır (HS 94A.3757; SJ 110.2896; ZZTJ 14.467-468). MÖ I.
yüzyılın ortalarından itibaren hanedan içi mücadeleler yaşamaya başlayan
Hunlar, MS 48’de Kuzey ve Güney olarak nihaî biçimde ikiye
bölünmüşlerdir. Komşularının aralıksız saldırıları yüzünden zayıflamaya
başlayan Kuzey Hun Devleti, MS 118’de doğu komşuları Serbilerin
saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Bu savaşlar sırasında ve Kuzey Hun
Devleti’nin yıkılmasının ardından, bu devletin toprakları Serbilerin eline
geçmiş ve çok sayıda Hun boyu Serbilere teslim olmuştur. Nitekim bu Hun
boyları Serbi adını almışlar 4 ve Serbiler artık güçlenmeye başlamışlardır.
Serbi hükümdarı Tanshihuai 檀 石 槐 (MS 133-182 yılları arasında
hükümdar), büyük fetihlerle Serbileri büyük ama kısa süreli bir
imparatorluğa dönüştürmüştür. Ancak onun ölümünden sonra, Serbi
İmparatorluğu dağılmıştır (HHS 89.2950, 2958, 90.2986, 2989; SGZ 30.837;
2

Mektubun tarihi SJ ve HS’da MÖ 176, ZZTJ’de ise MÖ 174 olarak verilmiştir.

3

Doğu Hularının (Dong Hu 東胡) soyundan gelen ve Moğol halklarının çoğunun atası olan
Serbi (Xianbei) halkı için bkz. Eberhard 1996: 45-46; Golden 1992: 69-72, 2017b: 82-86.
Xianbei 鮮卑 adının aslının Moğolca *Serbi (*Särbi; Pelliot 1920-1921: 331), çoğulunun
da *Serbet (*Särbät; Maenchen-Helfen 1939: 78) olduğu düşünülmüştür. Golden (1992: 69,
2017: 82), Xianbei (*Särbi [*Serbi]) halk adının, sonraki Göktürk ve Uygur
dönemlerindeki Shiwei 室韋 (*Şerbi/*Şirvi/*Şirbi) adının bir lehçe farklılığı olduğunun
kabul edildiğini, ancak bunun etimolojisinin hâlâ yapılamadığını belirtmiştir.

4

HHS’daki Serbi Bölümü’ne ve ZZTJ’e göre, Han 漢 Hanedanı (MÖ 206-MS 220)
imparatoru Hedi’nin 和帝 (Liu Zhao 劉肇) Yongyuan 永元 Saltanat Dönemi’nde (30 Ocak
89-1 Mayıs 105) Serbi (Xianbei 鮮卑) adını alan Hunlar, yüz binden fazla boydan (shi yu
wan luo 十餘萬落) oluşmaktadırlar (HHS 90. 2986; ZZTJ 48. 1538). Her ne kadar buradaki
ifade abartılı bir sayı olsa da bu bilgi, çok kalabalık bir Hun grubunun Serbilere
katıldıklarını göstermektedir.
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TD 195.5350, 196.5369; ZZTJ 48.1538, 53.1734; Baykuzu 2012: 157;
Taşağıl 2017: 23-24). MS 2. yüzyıldan itibaren çok geniş coğrafyalarda
Serbi adını taşıyan boyların kalabalık bir şekilde görülmeleri ve Kuzey
Çin’de Serbi kökenli yönetimlerin çoğalmaları, Hunların büyük gruplar
olarak Serbilere katılmış olmalarıyla açıklanabilir. Bu bilgi ayrıca bize, bu
tarihten itibaren kaynaklarda geçen Serbilerin artık homojen ve yalnızca
Moğollardan oluşan bir halk olmadıklarını, aralarına çok sayıda Türk
boyunun da katılmış olduğunu göstermektedir. Elbette bu Hunların önemli
bir kısmı, soyca Hun olmayıp, Modu Chanyu’nün fetihleriyle birlikte Hun
birliğine katılan boylardan meydana gelmiş olabilirler. Nitekim Modu
Chanyu’nün mektubundaki ifade bu duruma işaret etmektedir. Nasıl ki
Modu Chanyu’nün fetihleriyle yirmi altı halk Hun adını almışlarsa, Kuzey
Hunlarının dağılmalarıyla ve Serbilere katılmalarıyla birlikte bu Hunlar da
Serbi adını benimsemişlerdir.
Moğolistan’da Kuzey Hun ve ardından Serbi devletlerinin, Çin’de ise
MS 220’de Han Hanedanı’nın yıkılmaları sonucu her iki ülkede de siyasî
karışıklıklar baş göstermiştir. Nitekim Serbi İmparatorluğu’nun dağılmasıyla
birlikte, eski Hun topraklarında yaklaşık iki yüzyıl boyunca herhangi bir
devlet otoritesi kurulamamıştır. Ancak, 4. yüzyılın ortalarından itibaren hem
Çin’de hem de Orta Asya’da önemli siyasî değişimler yaşanmaya başlamıştır.
Bu sıralarda söz konusu bölgelerde iki büyük devlet olan Rouranların 5 ve
Tabgaçların ortaya çıktıkları görülmektedir. Tabgaçlar, Tanshihuai’ın
ölümünün ardından dağılan Serbi boy birliğinin üyelerinden birisidir. Çin
kaynaklarında genellikle Tuoba 拓跋/拓拔/托跋 olarak geçen Tabgaçlar,
aslen Mançurya’daki Amur ve Argun kıyılarında ortaya çıkan bir Serbi
boyudurlar. Hunların dağılmalarıyla birlikte MS 2. yüzyılda İç Moğolistan’a,
sonradan da Çin’in kuzeyine geçen Tabgaçlar, giderek güçlenip çoğalmışlar
ve sekiz boya çıkmışlardır. Tabgaç boy birliğini oluşturanlar arasında Hunlar,
Serbiler, Togonlar (Tuyuhun 吐 谷 渾 ), Tegrekler (Gaoche), Rouranlar,
Wuhuanlar 烏桓 ve Yuezhilar 月氏 tespit edilmişlerdir. Çin’in kuzeyinde
315’te Dai 代 adında küçük bir devlet kuran Tabgaçlar, her ne kadar 376’da
bu devletlerini yitirseler de, 386’da Kuzey Wei (Bei Wei 北魏) adıyla yeni bir
5

Rouranlar için bkz. (Eberhard 1996: 100-101); (Golden 1992: 76-79, 2017: 89-93); (Kirilen
2015: 89-147); (Yıldırım 2015). Bu halk, Çin kaynaklarında onlara Tabgaç imparatoru Wei
Taiwudi 魏太武帝 (Tuoba Tao 拓拔燾; 424-452 yılları arasında hükümdar) tarafından
verilen Ruanruan 蠕蠕 adıyla da geçerler. Türkiye’de ise Rouranlar, daha ziyade Ruanruan
adının eski Wade-Giles sistemindeki yazımı olan Juan-juan olarak bilinmektedirler.
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hanedan kurmuşlardır. Bu tarihten itibaren Kuzey Çin’in tamamını,
buralardaki Hun ile Serbi beyliklerini ve Tegrek boylarını fetheden,
kuzeydeki Rouran Kağanlığı’yla da sıklıkla savaşan Kuzey Wei Hanedanı,
535’te ikiye bölünmüştür. 534’te kurulan Doğu Wei (Dong Wei 東 魏 )
Hanedanı’nın yerini 550’de Çin asıllı Kuzey Qi (Bei Qi 北齊) Hanedanı
(550-577), 535’te ortaya çıkan Batı Wei (Xi Wei 西魏) Hanedanı’nın yerini
ise 557’de yine Tabgaç asıllı Kuzey Zhou (Bei Zhou 北周) Hanedanı (557581) almıştır. 581’de Çin asıllı Sui 隋 Hanedanı (581-618) Kuzey Zhou’u
devirmiş ve Çin’deki Tabgaç hâkimiyetine son vermiş; sonraki yıllarda da
Çin’in tamamını fethederek uzun bir sürenin ardından ülkeyi birleştirmiştir.
Kuzey Zhou, Kuzey Qi ve Sui hanedanlarının yanı sıra sonraki Tang 唐
Hanedanı’nı (618-907) kuranlar, Tabgaç dönemindeki Türk-Moğol yönetici
sınıfına uzun yıllar hizmet eden Türk, Moğol ve “yabancılaşmış” Çinli
ailelerden çıkmışlardır. Tabgaçların Türk mü Moğol mu asıllı oldukları
konusunda araştırmacılar arasında tartışmalar olsa da çoğunlukla Türk veya
Türkleşmiş Moğol kabul edilmektedirler. Çin kaynaklarında, Tabgaçlarının
atalarının hem Hunlar hem de Serbiler olduklarına ilişkin kayıtlar
bulunmaktadır. Nitekim Tabgaç dili üzerine yapılan çalışmalar, bu dilin
çoğunlukla Türkçe ve bir miktar Moğolca olduğunu ortaya koymuştur. Bu
yüzden Tabgaçlar, kuşkusuz bir şekilde Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası
olarak değerlendirilmelidirler.6
Tabgaç dönemindeki Tegreklerin genellikle dağınık boylar şeklinde
yaşadıkları, bir kısmının Tabgaçlara ve bir kısmının Rouranlara
bağlandıkları görülmektedir. Nitekim Tegrekler, 5. yüzyılın sonlarında
Turfan bölgesinde bir devlet de kurmuşlardır. Çin kaynaklarına göre,
Tegreklerin (Gaoche)7 soylarının (zhong 種) kendi beyleri (jun zhang 君長)8
vardır. Savaşçı olarak betimlenen Tegreklerde her topluluk, kendi soyundan
gelenlerle hep birlikte akın yapar, hepsi kendi başına harekât düzenler (BS
98.3271; TD 197.5399; WS 103.2307; Kirilen 2015: 62-63). Bu bilgi bize,
Tegreklerin siyasî açıdan bir birlik oluşturmadıklarını ve dağınık boylar
biçiminde örgütlendiklerini göstermesi açısından önemlidir. Nitekim Tegrek
6

7

8

Tabgaçlar için bkz. (Balcı 2018); (Eberhard 1996: 79-85); (Golden 1992: 73-76, 2017: 8689); (Kafesoğlu 2002: 90-93); (Kirilen 2016); (Otkan 1980); (Taşağıl 2018: 77-100).
Bu çalışmamızda Tegrek olarak vereceğimiz ad, Çinlilerin Yüksek Arabalılar anlamındaki
Gaoche adına denk gelmektedir. Bu çalışmamızda, Tabgaç dönemindeki Gaochelardan
Tegrekler biçiminde söz edeceğiz.
Veya Kirilen’in (2015: 62) çevirdiği gibi “reisleri, başbuğları”.

313

tarihinde bu bilgiyi teyit eden pek çok olay yaşanmıştır. 9 Çin kaynakları,
Tegreklerin bu dönemde genellikle göçebe yaşadıklarını, yüksek tekerleklere
sahip arabalara (kağnılara) sahip olduklarını ve hayvancılıkla uğraştıklarını
anlatmaktadırlar (BS 98.3271; TD 197.5399; WS 103.2308; Kirilen 2015: 66).
Ancak, Tegreklerin bir bölümü Çin’in kuzeyine yerleşince tarımla da
uğraşmaya başlamışlardır (BS 98.3273; WS 103.2309; Kirilen 2015: 71).
Nitekim daha Tabgaç hâkimiyetine girmeden önce bile Çin’in kuzeyinde
şehirlerde yaşayan bazı Tegrek toplulukları görülmektedir (BS 1.13, 98.3276,
WS 103.2312-2313; ZZTJ 108.3410; Kirilen 2015: 80-81).
Çinlilerin Yüksek Arabalılar dedikleri Tegreklerin, Tabgaçlarla
komşuluk ilişkilerinin başlamasından itibaren, onlar hakkında Çin
kaynaklarında ayrıntılı bilgiler kaydedilmiştir. Tabgaçlar, Kuzey Wei
Hanedanı adını aldıktan sonra bir yandan Çin’in kuzeyindeki Hun ve Serbi
kökenli hanedanları fethetmeye, bir yandan ise daha kuzeydeki Tegrek
boylarını kendilerine bağlamaya başlamışlardır. Kuzey Wei Hanedanı’nın
kurucusu olan Wei Beyi (Wei Wang 魏王) Tuoba Gui’in 拓拔珪 (386-409
yılları arasında hükümdar)10 döneminde, Tegreklerin Tutulin 吐突隣11 boyu
ile Nü Irmağı (Nüshui 女水)12 kıyılarında yaşayan Xieru 解如 boyu arasında
düşmanlık vardır. Çin kaynaklarına göre bu boylar, birbirlerine karşı
güttükleri düşmanlık yüzünden Tabgaç sarayına bağlılık göstermiyor ve
memuriyet alamıyorlardır. Ancak Tuoba Gui, Nisan 388’de13 batıya doğru
9

Çin kaynaklarında Gaocheların kültürleri hakkında zengin bilgiler içeren kayıtlar
bulunmaktadır (BS 98.3270-3271; WS 103.2307-2308). Bunların Türkçe çevirileri için bkz.
Kirilen 2015: 62-66; Taşağıl 2017: 53-55.

10

Tuoba Gui, 4 Ağustos 371’de doğmuş ve 24 Ekim 409’da kendi oğlu Tuoba Shao 拓拔紹
tarafından öldürülmüştür (BS 1.9-25; WS 2.19-45; Balcı 2018: 75-76, 79-91).

11

WS ve BS’daki Taizu Daowudi 太 祖 道 武 帝 Saltanat Yıllıkları’nda bu ad yanlışlıkla

Chitulin 叱突隣 biçiminde yazılmıştır. Tegrek (Gaoche) boylarının adlarının incelenmesi
çalışmamızın hacmini oldukça arttıracağı için, bu incelemeyi başka bir çalışmamızda
yapacağız.
12 ZZTJ’deki bir nota göre Nü Irmağı, biraz sonra değineceğimiz Ruoluo Irmağı’nın
(Ruoluoshui 弱洛水) batısında ve yine ileride değineceğimiz Tabgaç başkenti Pingcheng’a
平城 300 li 里 (~150 kilometre) uzaktadır. Bu yerin adı, Tabgaç imparatoru Wei Xianzu 魏
顯祖 (Tuoba Hong 拓跋弘, Wei Xianwendi 魏獻文帝; 465-471 yılları arasında hükümdar)
13

tarafından Wuchuan 武川 olarak değiştirilmiştir (ZZTJ 107.3387).
Tuoba Gui’in seferinin tarihi WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’nda
Dengguo’nun 登國 3. yılının 2. ayı (24 Mart-22 Nisan 388), bu kaynaklardaki Gaoche
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bir sefere çıkmış ve Ruoluo Irmağı’nı (Ruoluoshui 弱 洛 水 ) 14 geçip bu
boyların ülkelerine yönelmiştir. Nü Irmağı’nın üst taraflarına ulaşan Tabgaç
beyi, burada Xierulara saldırmış ve onları yenmiş, kadın erkek ve çeşitli
hayvanlardan yüz binden fazlasını ele geçirmiştir. Tuoba Gui, Şubat
389’da15 Tegreklerin çeşitli boylarına (buluo 部落) saldırıp onları ağır bir
yenilgiye uğratmış, ertesi ay 16 ise Tutulinlerle Nü Irmağı’nda büyük bir
savaş yaparak onları bozguna uğrattıktan sonra hayvanlarından ve
insanlarından büyük miktarda ganimet elde edip ülkesine dönmüştür (BS
1.12, 98.3275-3276; WS 2.22, 103.2312; ZZTJ 107.3387; Kirilen 2015: 79;
Taşağıl 2017: 43).17 Tutulinler ve Xierular, Tabgaçlara bağlanan ilk Tegrek
boyları olmalıdırlar.18 Görüldüğü üzere aralarındaki düşmanlık ve herhangi
bir siyasî birlikten yoksunluk, Tabgaç beyi Tuoba Gui’in onları teker teker
yakalayıp yenerek kendisine bağlamasını kolaylaştırmıştır.

Bölümleri’ne göre ise yalnızca Dengguo’nun 3. yılı (25 Ocak 388-11 Şubat 389) biçiminde
kayıtlıdır.
14 Çin kaynaklarında, 402 yılı olayları anlatılırken bu ırmaktan söz edilmiş ve Gobi Çölü’nün
kuzeyindeki toprakların en kuzeyinde olarak tarif edilmiştir (BS 98.3250; WS 103.2290).
Kirilen (2015: 105), 402 olayları bağlamında kaynaklarda geçen Ruoluo Irmağı’nın Tula
Irmağı olduğunu belirtmiştir. Nitekim Çin kaynaklarındaki tarif de günümüzde
Moğolistan’daki Tuul (Tola, Eski Türk yazıtlarında Toġla) Irmağı’nın konumuna
uymaktadır. Ancak, Tuoba Gui’in 388’de batıya doğru seferdeyken geçtiği Ruoluo Irmağı
ile Moğolistan’daki Ruoluo (Toġla/Tuul) Irmağı’nın aynı ırmak olup olmadığından emin
değiliz. Eğer bunlar aynı ırmaksa, Tuoba Gui’in batıya doğru ilerleyip Tuul Irmağı’nı
geçmesi için Moğolistan’ın doğusunda veya Mançurya’nın batısında bulunuyor olması
gerekmektedir. Nitekim ZZTJ’de 381 yılı olayları anlatılırken Ruoluo Irmağı’nın
batısındaki Nü Irmağı’nın Pingcheng’a yalnızca 150 kilometre uzakta olarak tarif edilmesi
(ZZTJ 107.3387), burada birisi Gobi’nin güneyinde ve diğeri Gobi’nin kuzeyinde olmak
üzere aynı adı taşıyan iki farklı ırmağın varlığını akla getirmektedir.
15 Tabgaç beyinin yaptığı bu savaşın tarihi, WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat
Yıllıkları’nda Dengguo’nun 4. yılının ilk ayı, ZZTJ’de de Taiyuan’in 太元 14. yılının ilk ayı
(12 Şubat-12 Mart 389) şeklinde yazılıdır.
16 Savaşın tarihi, WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’nda Dengguo’nun 4.
yılının 2. ayı ve ZZTJ’de Taiyuan’in 14. yılının 2. ayı (13 Mart-11 Nisan 389), WS ile
BS’daki kaynaklardaki Gaoche Bölümleri’nde ise yalnızca Dengguo’nun 4. yılı (12 Şubat
389-31 Ocak 390) olarak verilmiştir.
17 Wei Daowudi’nin Tutulinlerden önce Tegreklerin çeşitli boylarını yendiğine ilişkin bilgi,
yalnızca WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları ile ZZTJ’de geçmektedir ki bu
18

sonuncu kaynakta “çeşitli boyları (zhu buluo 諸部落)” ifadesi de yer almamaktadır.
Nitekim Taşağıl (2017: 43) da 389’daki savaşın Gaocheların Tabgaçlara karşı aldıkları ilk
ağır yenilgi olduğunu belirtmiştir.
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Tabgaçların Kuzey Wei Hanedanı kurulduğu sırada, Tegreklerin Luhun
Gölü’nün (Luhunhai 鹿 渾 海 ) 19 yüzden fazla li (~50 kilometre)
kuzeybatısında yaşayan boyları (buluo) çok güçlüdür. Rouranlara karşı
sürekli ayaklanan bu Tegrek boyları, aynı zamanda Tabgaç hâkimiyetindeki
Çin topraklarına akınlar yapmışlardır. Ancak Tuoba Gui, Nisan 390’da20 bir
sefer düzenlemiş ve Ruoluo Irmağı’nı yeniden aşıp batıya doğru giderek
Luhun Gölü’ne varmıştır. Arabaları gölde bırakıp hafif süvarilerle
kuzeybatıya doğru yüzden fazla li ilerleyen imparator, burada Tegreklerin
Uygur Boyu’na (Yuange Bu 袁紇部)21 saldırıp ağır bir yenilgiye uğratarak
esirlerin yanı sıra 200 binden fazla at, koyun ve sığır ele geçirmiştir (BS 1.12,
98.3271-3272; TD 197.5399; WS 2.23, 103.2308; Balcı 2018: 80; Kirilen
2015: 66-67; Taşağıl 2017: 44-45). 22 Bu sıralarda, Gexi 紇奚 23 ile aynı

Taşağıl’a (2017: 44) göre Luhun Denizi, Doğu Türkistan’da Turfan bölgesindeki
Lukçun’dur. (Kirilen 2015: 66), bu gölün İç Moğolistan’daki Eejnuur olduğunu belirtmiştir.
20 WS, BS ile TD’deki Gaoche Bölümleri’nde seferin tarihi kayıtlı değildir. Ancak, WS ve
BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları, seferin tarihini Dengguo’nun 5. yılının 3. ayı (130 Nisan 390) olarak vermiştir.
19

21

Çincede 紇 karakteri hem he hem de ge olarak okunabilmektedir, o yüzden 袁紇 adı
literatürde genellikle Yuanhe olarak transkripsiyon edilmektedir. Ancak, ZZTJ’deki bir
açıklamaya göre 袁紇 adında geçen bu karakter, gu 骨 karakteriyle aynı sese sahiptir (ZZTJ

113.3554). Bu bilgiyi dayanak alarak, çalışmamızda 袁紇 adının transkripsiyonunu Yuanhe
değil Yuange biçiminde yaptık. Nitekim Kirilen (2015: 45, 50, 70) de aynı şekilde bu adı
Yuan-ge şeklinde yazmıştır.
22 WS ve BS’daki Gaoche Bölümleri’nde, Tuoba Gui’in Luhun Gölü’nde yendiği Tegrekler
yalnızca Gaoche adıyla geçmekte ve hangi Tegrek boyuna mensup oldukları
belirtilmemektedir. WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları ise, bunların
Tegreklerin Uygur Boyu olduklarını kaydetmiştir. Çin kaynaklarına göre Uygurlar (Weihe
韋紇), Göktürk döneminde Toġla Irmağı’nın (Duluohe 獨洛河, Tola/Tuul) kuzeyinde
yaşayan Tegrek (Tiele 鐵勒) boylarındandır (BS 99.3303; SS 84.1879; TD 199.5464).
Tabgaç döneminde Gobi’nin güneyinde görülen Uygurların, Göktürk döneminde Gobi’nin
kuzeyinde karşımıza çıkmalarının bize göre iki ihtimali olabilir. Tabgaç döneminde
Gobi’nin güneyinde görülen Uygurlar, Toġla kıyılarında yaşayan Uygurların bir bölümü
olabilecekleri gibi, Göktürk döneminde Gobi’nin kuzeyinde Toġla kıyılarında görülen
Uygurların aslında Tuoba Gui’nin seferleri yüzünden kuzeye çekilmiş olabilecekleri
düşünülebilir.
23

Her ne kadar daha önce değindiğimiz üzere Çincede 紇 karakteri hem he hem ge
okunuyorsa da ZZTJ’deki bir açıklamaya göre, bu boy adında geçen 紇 karakteri gu 骨
karakteriyle aynı sese sahiptir (ZZTJ 109.3441). Bundan dolayı çalışmamızda bu adın
transkripsiyonunu Gexi biçiminde yaptık.
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boydan (buluo) gelen Getulin 紇突隣24 adında bir Tegrek boyu vardır. Her
iki boyun da kendi beyleri ve komutanları olup sıklıkla Yixin Dağı’na
(Yixinshan 意 辛 山 ) 25 akın yapmaktadırlar. Mayıs 390’da 26 Tuoba Gui,
ordusunun başına bizzat geçerek bu boylara saldırmıştır. Serbi kökenli
Sonraki Yan (Hou Yan 後 燕 ) Hanedanı’nın (384-409) imparatoru Yan
Wuchengdi 燕 武 成 帝 (Murong Chui 慕 容 垂 ; 384-396 yılları arasında
hükümdar), oğlu Helin 賀驎/Murong Lin’i 慕容驎 görevlendirmiştir. Prens
onların başına geçmişse 27 de Yixin Dağı’nda bu boylarla ve Helan 賀蘭
boyuyla 28 birlikte Tuoba Gui tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.
Bunun üzerine Getulin beyi Wudijian 屋地鞬29, Gexi beyi Kuhan 庫寒 ve
diğerleri, boylarını (bu 部 ) toparlayıp Tabgaçlara bağlılıklarını
bildirmişlerdir. Kuhan’ın teslim tarihi Ocak 391, Wudijian’in teslim tarihi de
bir sonraki aydır (BS 1.12, 98.3276; WS 2.23, 103.2312; ZZTJ 107.3396;
Kirilen 2015: 79, 99). 30 Ayrıca Tuoba Gui, Kasım 390’da 31 Gobi’nin
Yukarıda Yuange ve Gexi adlarını incelerken değindiğimiz üzere, Çincede 紇 karakteri
he’nın yanı sıra ge olarak da okunabildiği için, Kirilen’in (2015b: 99) işaret ettiği üzere bu
boyun adının Hetulin yerine Getulin olma ihtimali bulunmaktadır. Nitekim ZZTJ’deki bir
notta, Getulin adında geçen bu karakterin gu 骨 karakteriyle aynı sese sahip olduğu
belirtilmiştir (ZZTJ 109.3441).
25 ZZTJ’deki bir nota göre Yixin Dağı, ileride değineceğimiz Niuchuan’ın 牛川 kuzeyindedir
24

ve burada, az sonra değineceğimiz Helan Boyu (Helan Bu 賀蘭部) oturmaktadır (ZZTJ
107.3396). Yıldırım (2015: 12), bu dağın günümüzdeki yerini şöyle tarif etmiştir: “Çin’den
Moğolistan’a giden tren yolunun İç Moğolistan’daki son durağı Arin Khota Şehri’nin
güney doğusunda ve Şira Muren havzasındadır.”.
26 Seferin tarihi WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’nda Dengguo’nun 5. yılının
4. ayı ile ZZTJ’de Taiyuan’in 15. yılının 4. ayı (1 Mayıs-29 Mayıs 390), WS ile BS’daki
Gaoche Bölümleri’nde ise yalnızca Dengguo’nun 5. yılı (1 Şubat 390-19 Şubat 391) olarak
kayıtlıdır.
27 WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları, imparatorun oğlunu Nisan 390’da
görevlendirdiğini kaydetmiştir. Aynı kaynaklardaki Gaoche Bölümleri ise, bu olayı
anlatırken Murong Chui’den söz etmemiştir.
28 Bir Serbi boyu olan Helan, Tuoba Gui’in annesinin boyu olup, Tuoba Gui’le bazı
dönemlerde anlaşamamış ve onunla savaşmıştır (BS 1.9-10; WS 2.19-20; Balcı 2018: 8).
Wudijian’in adı, WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’na Qudijian 屈地鞬 şeklinde
kayıtlıdır.
30 WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’na göre Dengguo’nun 5. yılının 11. ayında (23
Aralık 390-21 Ocak 391) Kuhan, bir sonraki ayda (22 Ocak-19 Şubat 391) da Qudijian
gelmişlerdir.
31 WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’nda, savaşın tarihi Dengguo’nun 5.
yılının 10. ayı (25 Ekim-23 Kasım 390) şeklinde kayıtlıdır.
29
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güneyindeki Yunzhong’a 雲中 girmiş, Tegreklerin kalan soyları (zhong)
olan Douchen Boyu’na (Douchen Bu 豆陳部) Kurt Dağı’nda (Langshan 狼
山)32 saldırmış ve onları büyük bir bozguna uğratmıştır (BS 1.12, 98.32713272; TD 197.5399; WS 2.23, 103.2308; Balcı 2018: 80; Kirilen 2015: 66-68;
Taşağıl 2017: 44-45).33 Bundan bir yıl sonra, Kasım-Aralık 391’de34 Tuoba
Gui, Tegreklere ve diğerlerine saldırmış, Rouranlar dışındaki çeşitli boylar
(bu) Tabgaçlara bağlanmışlardır (ZZTJ 107.3401).35
Bu iki boydan sonra, Tabgaçlara bağlanan bir diğer Tegrek boyu (bu),
Houlülin’dir 侯 呂 隣 . On binden fazla kişiden oluşan ve genellikle dar
geçitlerde hayvancılıkla uğraşan bu boyun beyi Chifa 叱伐, 390’ların başları
dolaylarında Kushui Irmağı’na (Kushuihe 苦水河) akın yapmıştır. Ancak
Tuoba Gui bu hareketi cezasız bırakmamış, Nisan 393’te Tabgaç ordusu
batıya doğru bu boyun üzerine sefere çıkmıştır. Bir sonraki ay Kushui
Irmağı’na ulaşan Tuoba Gui ile ordusu, burada Houlülinleri ağır bir
yenilgiye uğratmış, onların diğer komutanlarından Yanguyan’i 焉古延 ve
diğerlerini esir almıştır (BS 98.3276; WS 2.25, 103.2312; Kirilen 2015: 80).36
Mart-Nisan 397’de 37 ise, Tabgaçlar ve Sonraki Yan Hanedanı’nı yöneten

32

Bugün İç Moğolistan’ın batısında Hetao 河套 Ovası’nın kuzeyinde ve Urat Sancağı’nın

(Wulate Qi 烏拉特旗) güneybatısında bulunan Kurt Dağı için bkz. Kirilen 2015: 67.
WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’na göre, Tuoba Gui’in Kurt Dağı’nda
yendiği Tegrekler Douchen Boyu’dur.
34 Seferin tarihi, kaynakta Taiyuan’in 16. yılının 10. ayı (13 Kasım-12 Aralık 391) olarak
verilmiştir ki bu tarih, Tabgaç saltanat dönemi hesabına göre Dengguo’nun 6. yılının 10.
ayına denk gelmektedir.
35 Kaynakta yenilgiye uğratılıp Tabgaçlara bağlanan Tegreklerin hangi boya veya boylara
mensup oldukları belirtilmemiştir.
36 Chifa’nın Kushui Irmağı’na akın yapmasının tarihi, WS ve BS’daki Gaoche Bölümleri’nde
Dengguo’nun (15 Şubat 386-19 Ağustos 396) ortaları olarak verilmiş ve kesin bir tarih
sunulmamış, Wei Daowudi’nin Houlülinlere karşı seferinin ise Dengguo’nun 8. yılında (29
Ocak 393-16 Şubat 394) düzenlendiği belirtilmiştir. WS’daki Taizu Daowudi Saltanat
Yıllığı’na göre Tabgaç ordusu, Dengguo’nun 8. yılının 3. ayında (29 Mart-27 Nisan 393)
Houlülin boyuna karşı sefere çıkmış ve yaza denk gelen ertesi ay (28 Nisan-26 Mayıs 393)
zafer kazanmıştır. Houlülin beyinin ve komutanının adları, yalnızca WS ile BS’daki Gaoche
Bölümleri’nde geçmektedir.
33

37

Bu olayın tarihi, WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’nda Huangshi’nın 皇始 2. yılının
2. ayı ve ZZTJ’de Long’an’ın 隆安 ilk yılının 2. ayı (15 Mart-13 Nisan 397), WS ile
BS’daki Gaoche Bölümleri’nde ise yalnızca Huangshi’nın 2. yılı (13 Şubat 397-2 Şubat 398)
olarak verilmiştir.
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Serbiler arasında savaşlar devam ederken Helan boy beyi Fulijuan 附力眷,
Getulin 38 boy beyi Niwuni 匿物尼, Gexi boy beyi Chinugen 叱奴根 ve
diğerleri, halklarını bir araya toplayıp Yinguan’da 陰館 Tabgaç yönetimine
karşı yeniden ayaklanmışlardır. Nan’an Dükü (Nan’an Gong 南安公) Yuan
Shun 元順 onlara saldırmışsa da başarısız olmuş ve binlerce insan ölmüştür.
Haberler kendisine ulaştığında çok kızan Tuoba Gui, Anyuan Generali
(Anyuan Jiangjun 安遠將軍) Yu Yue’yi 庾岳 toplam 10 bin süvariyle 39
Niwuni ve diğerlerinin yönettikleri üç boyun üzerine göndermiş, bu beylerin
tamamı ortadan kaldırılmışlardır (BS 98.3276; WS 2.29, 103.2312; ZZTJ
109.3441; Kirilen 2015: 79-80).
Tabgaçların Çin’in kuzeyinde yayılmaları ve buradaki Hun ile Serbi
beyliklerini ilhak etmeleri, Tegrek boylarını da etkilemiştir. İlk başlarda
Önceki Qin (Qian Qin 前秦) Hanedanı’na (351-394) bağlı olan Hun beyi Liu
Weichen 劉衛辰, 383’teki Fei Irmağı (Feishui 淝水) Savaşı’nın ardından bu
hanedanın zayıflamasını fırsat bilerek Tibet (Qiang 羌) asıllı Sonraki Qin
(Hou Qin 後秦) Hanedanı’na (384-417), sonra da Serbi asıllı Batı Yan (Xi
Yan 西燕) Hanedanı’na (384-394) bağlanmıştır. Liu Weichen, Aralık 391’de
oğlu Liu Zhilidi’yi 劉直力鞮 Tabgaçlarla savaşması için güneye göndermiş,
ancak Tabgaç beyi Tuoba Gui onu yenmiş ve Hunlara karşı saldırıya
geçmiştir. Ocak 392’de 40 Liu Weichen öldürülmüş ve Liu Zhilidi ele
geçirilmiştir. Bu Hun beyinin öldürülmesinin ardından ise Tabgaç ordusunun
üzerlerine geldiğini gören Tegrek beyi Taixifu 太 悉 伏 , Tabgaçlara
bağlandığını ilan etmiş ve Tuoba Gui tarafından kabul edilmiştir. Taixifu, üç
tane şehirde sürekli yerleşik olarak yaşayan bir Tegrek boyu (bu) olan
Xueganların 薛干 beyidir. Liu Weichen’ın diğer oğlu Liu Bobo 劉勃勃

ZZTJ’de bu boy adı Gelin 紇鄰 biçiminde eksik yazılmıştır.
Yu Yue’nin komutası altındaki süvarilerin sayısı, yalnızca WS’daki Taizu Daowudi
Saltanat Yıllığı’nda ve ZZTJ’de yazmaktadır.
40 Liu Weichen’ın Liu Zhilidi’yi Tabgaçlara karşı göndermesinin tarihi, WS ile BS’daki Taizu
Daowudi Saltanat Yıllıkları’nda Dengguo’nun 6. yılının 11. ayı ve ZZTJ’de Taiyuan’in 16.
yılının 11. ayı (13 Aralık 391-10 Ocak 392), diğer olayların tarihi ise bir sonraki ay (11
Ocak-9 Şubat 392) olarak verilmiştir.
38
39
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/Qugai 屈 丐 41 ise, Tabgaç ordusunun geri dönmesinin ardından Xuegan
boyuna sığınmıştır. Ancak Tabgaç beyi, bunu haber alınca Taixifu’ya elçiler
gönderip Liu Bobo’nun teslim edilmesini istemiştir. Taixifu, Liu Bobo’yu
Tabgaç elçilerinin huzuruna çıkardıktan sonra elçilere onun devletinin
yıkılıp ailesinin öldüğünü, artık zayıf ve boyun eğmiş birisi olan bu Hun
şehzadesini onlara teslim etmesi hâlinde onun ve maiyetinin
öldürüleceklerinden endişe duyduğunu söylemiş, Tabgaç taleplerini
reddetmiştir. Üstelik Taixifu bununla da yetinmemiş, Liu Bobo’yu Önceki
Qin Hanedanı’na bağlı bir Serbi beyi olan Moyigan’a 沒弈干 göndermiştir.
Moyigan, koruması altına verilen Hun şehzadesini kendi kızıyla
evlendirmiştir. Daha önce kendisine bağlandığını ilan eden Tegrek beyi
Taixifu’nun bu itaatsiz davranışına çok kızan Tuoba Gui ise, Ekim 393’te42
ordusunun başına geçerek güneye bir sefer düzenlemiş ve üç Xuegan şehrine
saldırmıştır. Taixifu erken davranmış ve Cao Fuyin’e 曹覆寅 hücum etmişse
de onun yönetim merkezinden uzakta olmasını fırsat bilen Tabgaç ordusu,
Xuegan şehirlerinde katliam yapmış, Tegrek beyinin eşi, oğlu ve hazinesi de
Tabgaçların eline geçmiştir. Ailesinin ve halkının başına gelen felaketi
öğrenen Taixifu, geri dönmeye çalışmışsa da merkezine zamanında
varamamıştır. Tegrek beyi, artık yapacak bir şey kalmadığını anlayıp
Sonraki Qin imparatoru Qin Wenhuandi’ye 秦文桓帝 (Yao Xing 姚興; 393416 yılları arasında hükümdar) sığınmıştır. Ne var ki Taixifu, Sonraki Qin
başkenti Chang’an’da 長 安 da duramamış ve Ling’in 嶺 kuzeyine
dönmüştür. Tegrek Beyi, kuzeye çıktığında Shangjun’ün 上郡 batısındaki
Serbiler ve karışık yabancılar (za Hu 雜胡) tarafından karşılanmıştır (BS
1.13, 98.3276; WS 2.24-25, 103.2312-2313; ZZTJ 107.3402, 108.3410, 3419;
Kirilen 2015: 80-81).43

41

Liu Weichen’ın bu oğlunun adı WS ve BS’da Qugai, ZZTJ’de ise Bobo biçiminde kayıtlıdır.

Liu Bobo, sonradan 407’de Xia 夏 Hanedanı’nı (407-431) kurmuş ve soyadını Helian 赫連
olarak değiştirmiştir.
42 Tuoba Gui’in Xueganlara seferinin tarihi, WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat
Yıllıkları’na göre Dengguo’nun 8. yılının 8. ayı ve ZZTJ’e göre Taiyuan’in 18. yılının 8.
ayıdır (22 Eylül-21 Ekim 393).
43 Taixifu’nun Liu Bobo’yu Moyigan’a göndermesi, yalnızca ZZTJ’de kayıtlıdır. Sonradan,
408 yılında Hun asıllı Xia Hanedanı’nın hükümdarı Helian Bobo, Xueganları yağmalamış
ve soylarının (zhonglei 種類) hanelerini (hu 戶, aile) kendi başkenti Tongwan’da 統萬
kayıt altına almıştır (BS 98.3276; WS 103.2313).
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Wei Beyi Tuoba Gui, 398’de kendisini imparator ilan etmiştir ki bundan
sonra kaynaklarda Wei Daowudi 魏道武帝 ve Wei Taizu 魏太祖 olarak
geçecektir. Şubat-Mart 399’da 44 Tegreklere karşı harekâtına devam eden
Wei Daowudi, komutanlarına Tegreklere saldırmalarını buyurmuş ve onun
emri uyarınca Tabgaç ordusu da kuzeye yönelmiştir. Tabgaç ordusu doğumerkez-batı olmak üzere üç kol hâlinde ilerlemiştir. Büyük General (Da
Jiangjun 大 將 軍 ) Changshan Beyi (Changshan Wang 常 山 王 ) Zun 遵
(Tuoba Zun) ve diğerleri üç birlikle doğudan Changchuan’a 長川45, Zhenbei
Generali (Zhenbei Jiangjun 鎮北將軍) Gaoliang Beyi (Gaoliang Wang 高涼
王 ) Lezhen 樂 真 (Tuoba Lezhen) ve diğerleri yedi birlikle batıdan
Niuchuan’a 牛 川 46 , merkezde bulunan imparator ise arabalarla ve altı
birliğin başında intikal etmiştir. Bütün birlikleri aynı anda hareket eden
Tabgaç ordusu, Boran Irmağı’nın (Boranshui 駁 髯 水 ) kuzeybatısından
gelerek ertesi ay47 Tegreklerin otuzdan fazla obadan (luo 落) oluşan çeşitli
soylarını (za zhong 雜種) kuşatıp yenmiştir. Bu zaferle birlikte 70 binden
fazla kişi, 300 binden fazla at, 1 milyon 400 binden fazla baş sığır ve koyun
Tabgaçların eline geçmiştir. O sırada Biaoqi Büyük Generali (Biaoqi Da
Jiangjun 驃騎大將軍) Wei Beyi (Wei Wang 衞王) Yi 儀 (Tuoba Yi)
komutasındaki 30 bin süvari 48 , kuzeybatıdan kestirme bir yoldan, binden
fazla li (~500 kilometre) büyüklüğündeki Gobi Çölü’nü (Mo 漠 yani Çöl)
aşmıştır. Komutanlar, Tegreklerin yedi boyunu (bu) bozguna uğratarak
kaçmalarına neden olmuşlar, bu yüzden Tegrekler büyük bir sarsıntı
geçirmişler ve çok korkmuşlardır. Bu çarpışma sırasında Tabgaç birliği,
Tegreklerden 20 binden fazla kişi, 50 binden fazla at, 20 binden fazla baş
sığır ve koyun, 20 binden fazla yüksek araba (kağnı), ayrıca çok sayıda giysi,
Tabgaç ordusu, WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’na göre Tianxing’in 天興
2. yılının ilk ayında ve ZZTJ’e göre Long’an’ın 3. yılının ilk ayında (22 Şubat-22 Mart 399)
harekete geçmiştir.
45 Changchuan için bkz. ZZTJ 111.3486.
46 Niuchuan, İç Moğolistan’daki Hohhot’un doğusundadır (Balcı 2018: 79).
47 Tianxing’in 2. yılının 2. ayı veya Long’an’ın 3. yılının 2. ayı (23 Mart-21 Nisan 399).
48 Gobi’yi aşıp Tegreklere saldıran bu Tabgaç birliğinin asker sayıları ve asker tipleri
konusunda kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. WS’daki Taizu Daowudi Saltanat
Yıllığı’na ve ZZTJ’e göre, bu birlikte 30 bin süvari vardır. BS’daki Taizu Daowudi Saltanat
Yıllığı’nda ise asker sayısı ile asker tipi verilmemiş, onun yerine Wei Beyi Yi’nin komutası
44

altında üç komutan (jiang 將) olduğu yazılmıştır.
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eşya ve çeşitli nesneler ele geçirmiştir. Wei Daowudi, seferden dönerken
Niuchuan’a geldiğinde, Bao Dağı’nda (Baoshan 薄山) başarılarını anlattığı
taştan bir yazıt diktirmiş ve bakanlarının her birisini ödüllendirmiştir.
İmparator, bundan sonra Niuchuan’ın güneyinde büyük bir sürek avı
başlatmış ve Tegrekleri bu sırada 700 li’den (~350 kilometre) fazla büyük
bir alanda kuşatarak vahşi hayvanlarla birlikte Tabgaçların 398’de başkent
yaptıkları Pingcheng’a 平城 kadar sürmüştür. Wei Daowudi’nin sürdüğü bu
Tegrekler Geyik Bahçesi’nde (Luyuan 鹿苑) toplanmışlar; güneyde tepelere,
kuzeyde Çin Seddi’ne (Changcheng 長 城 ) belirli bir uzaklıkta, doğuda
Baideng’ı 白登49 içine alacak şekilde bir bölgeye yerleştirilmişlerdir. Batı
Dağı’na (Xishan 西山) ait olan bu yer onlarca li genişliğinde olup bir kanal
vasıtasıyla Wuchuan’dan 武川50 getirilen su bahçenin ortasından akmaktadır;
bahçe üç hendekle çevrilidir, içinde ve dışında surlarla çevrili saraylar
bulunmaktadır (BS 1.19, 98.3272; TD 197.5399; WS 2.34-35, 103.2308;
ZZTJ 111.3486-3488; Kirilen 2015: 67-68; Taşağıl 2017: 45, 2018: 86).51
Aralık 400’de52 Tegrek beyi Zhilihe Mofu Chilijian 姪利曷莫弗敕力犍
, 900’den fazla obasıyla (luo) gelerek Tabgaçlara bağlanmıştır. Buna
karşılık Chilijian’e Yangwei Generali (Yangwei Jiangjun 揚威將軍) unvanı
53

verilmiş, obalarında Sima 司馬 (Kalemiye) ve Canjun 參軍 (Askeriye) 54

Baideng için bkz. (Erkoç 2019: 93-95).
Yukarıda değindiğimiz üzere, Wuchuan’ın eski adı Nü Irmağı’dır (ZZTJ 107.3387).
51 TD’deki Gaoche Bölümü’nde bu sefer özet bir biçimde anlatılmış, iki ayrı harekâtın
bilgileri ile ele geçirilen insan ve hayvan sayısı birbirine karıştırılmıştır. Bu kaynağa göre,
imparatorun komutasındaki seferin zaferle sonuçlanmasının ardından Tabgaçların eline
Tegreklerden erkek ve kadın 50 binden fazla kişi, 1 milyondan fazla at, sığır ile koyun,
ayrıca 20 binden fazla yüksek araba yani kağnı geçmiştir. Tegrek boylarının sürüldükleri
Pingcheng’da 398’de Tabgaç başkentinin kurulması hakkında bkz. (Balcı 2018: 81).
52 Olayın tarihi, WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’nda Tianxing’in 3. yılının 11. ayı (231 Aralık 400) biçiminde yazılıdır.
49
50

53

(Taşağıl 2017: 45), Zhilihe 姪利曷 ile Mofu Chilijian’i 莫弗敕力犍 iki farklı kişi olarak

vermiş, Mofu’nun 莫 弗 Türkçe Baga olduğunu ifade etmiştir. Kirilen (2015: 68),
Zhilihe’nın bir Gaoche boyu olabileceğini belirtmiş, Mofu Chilijian’in Türkçe aslının ise
Bagapur Çelikçin olabileceğini önermiştir.
54 Bu makamların çevirileri Kirilen’e (2015: 68) aittir. Taşağıl (2017: 45) ise Sima Canjun’ü
birleşik bir unvan olarak almış ve emin olmamakla birlikte bunun karşılığının “Savaş
bakanı yardımcısı” olabileceğini belirtmiştir.
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makamları kurulmuş, 20 bin hu 斛 (~ 2 milyon litre) tahıl bahşedilmiştir (BS
98.3272; WS 2.37, 103.2308; Kirilen 2015: 68; Taşağıl 2017: 45). Başka bir
Tegrek beyi olup, Tegreklerin Xiepi 解 批 boyuna mensup olan Mofu
Fandoujian 莫弗幡豆建 de sonradan otuzdan fazla obasıyla (luo) gelip
Tabgaçlara bağlılığını bildirmiştir. Ödül olarak bu beye Weiyuan Generali
(Weiyuan Jiangjun 威遠將軍) unvanı verilmiş, Sima ve Canjun makamları
kurulmuş, giysiler bahşedilmiş ve her yıl yiyecek verilmeye başlanmıştır (BS
98.3272; WS 103.2308-2309; Kirilen 2015: 68-69).55 Şubat 401’de56 adı ve
boyu bilinmeyen bir Tegrek beyi, 3 binden fazla obadan (luo) oluşan
boyuyla (bu) Tabgaç sarayına gelerek bağlılığını bildirmiştir (WS 2.38).
Chufu 黜 弗 , Suguyan 素 古 延 ve diğer çeşitli Tegrek boyları (bu)
zenginleşip Tabgaç yönetimine karşı Çin kaynaklarının ifadesiyle
“saygısızlaştıkları” için, Şubat-Mart 402’de 57 Tedarik Dairesi Generali
(Caiguan Jiangjun 材 官 將 軍 ) 58 Hetu 和 突 6 bin süvarinin başında bu
boylara saldırmış ve onları ele geçirmiştir. Hetu’nun bu boylardan ele
geçirdikleri arasında 3 binden fazla at, 70 binden fazla baş da sığır ve koyun
vardır. Rouran reisi Shelun59 ise, Chufu, Suguyan ve diğer boylara yardım
etmek amacıyla bir komutanının önderliğindeki süvarilerini göndermişse de
Hetu karşı saldırıya geçmiş ve Sarı Irmak’ın (Huanghe 黄河) kıvrımının
güneyindeki bir dağda onları yenmiştir. 2 binden fazla zırhlı at ele geçiren
Hetu, zaferinin ardından geri dönmüş ve savaşa katılan komutanlar ile
askerlerin hepsine çeşitli ödüller sunulmuştur. Gobi’nin güneyindeki bu
55

Bu boy, Göktürk döneminde Çin kaynaklarında Qibi 契弊 olarak geçmektedir. Qibi, bu
kaynaklara göre Ḳumul’un (Yiwu 伊吾, Hami 哈密) batısı, Agni’nin (Yanqi 焉耆, Karaşar)
kuzeyi ve Ak Dağ’ın (Baishan 白山, Tanrı Dağları’nın bir kısmı veya dağların kendisi)
yakınlarında yaşayan Tegrek (Tiele) boylarından birisidir (BS 99.3303; SS 84.1879; TD

199.5464). Qibi adı, Çin kaynaklarında bazen Qibi 契苾 biçiminde de görülmektedir (ZZTJ
180.5622-5623).
56 Tianxing’in 4. yılının ilk ayı (30 Ocak-28 Şubat 401).
57 Savaşın tarihi WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’nda Tianxing’in 5. yılının ilk ayı ve
ZZTJ’de Yuanxing’in 元興 ilk yılının ilk ayı (18 Şubat-19 Mart 402), WS ile BS’daki
Gaoche Bölümleri’nde ise yalnızca Tianxing’in 5. yılı (18 Şubat 402-7 Şubat 403)
biçiminde verilmiştir.
58

Caiguan 材官 = Tedarik Dairesi çevirisi Kirilen’e aittir.

59

Shelun’un adı WS ve BS’daki Ruanruan Bölümleri’nde Shelun 社 崘 , WS’daki Taizu
Daowudi Saltanat Yıllığı ile ZZTJ’de ise Shelun 社崙 biçiminde yazılmıştır.
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Tegreklere gönderdiği yardımı püskürtülen Shelun ise, ileride yeniden
değineceğimiz üzere çölün kuzeyine kaçmış ve buradaki diğer Tegrekleri
fethetmiştir (BS 98.3250, 3277; WS 2.39, 103.2290, 2313; ZZTJ 112.3534;
Balcı 2018: 87; Kirilen 2015: 82, 104; Taşağıl 2018: 86-87; Yıldırım 2015:
14).60 Aynı yılın Kasım-Aralık aylarında61 ise, Tegreklerin başka bir boyu
olan Yueqin’in 越勤62 beyi Mofu 莫弗, kendi boyundan (bu) 10 binden fazla
ailenin (jia 家 ) başında gelerek Tabgaçlara bağlandığını ilan etmiş,
karşılığında da Wuyuan’in 五原 kuzeyine yerleşmiştir (BS 1.22; WS 2.40).63
Yukarıda değindiğimiz üzere Rouran reisi Shelun, 402’de Tegreklerin
Chufu, Suguyan ve diğer boylarına yardım için Gobi’nin güneyine yardım
göndermişse de bu birliği yenilgiye uğratılmıştır. Bunun üzerine kendi
boylarıyla Gobi’nin kuzeyine çekilen Shelun, bugünkü Moğolistan’da
yaşayan diğer Tegreklere saldırmış ve topraklarının derinliklerine kadar
ilerlemiştir. O sırada Tegreklerin Hulü Boyu’nun (Hulü Buluo 斛律部部)
beyi olan Bei Houli 倍 侯 利 64 kaygılanmış ve birliğini yeni kurmuş
Shelun’un ordusunun zayıf, atlarının az olmasından yararlanarak onları
kolayca yenebileceğini düşünmüştür. Bunları halkına anlatan Bei Houli,
onları toplayıp Rouranlara baskın düzenlemiş ve obalarına (luo) girmiştir.
Rouranlardan elde edilen ganimetler Tegrekleri rehavete sürüklemiş ve
sonradan gelebilecek tehlikeleri umursamaz olmuşlardır. Rouranların
otağlarını bölüşen ve kadınlarıyla kızlarına sahip olan Tegrekler, rehavete
kapılarak yattıkları yerden kalkamaz duruma gelmişlerdir. Bu sırada yüksek
bir tepeden olanları izleyen Shelun, dağılmış olan adamlarını toplamaya
başlamış ve bin kişiyi bir araya getirmiştir. Rouran reisi, sabah olduğunda
beklenmedik bir saldırı düzenlemiş ve Tegrekleri kılıçtan geçirmiştir;
Tegrekler o kadar büyük kayıplar vermişlerdir ki yalnızca onda ikisi veya
TD’deki Ruanruan Bölümü’nde Shelun’dan 社崘 söz ediliyorsa da onun Chufu ve Suguyan
gibi Tegrek boylarına yardım göndermesine değinilmemiştir (TD 196.5378).
61 WS ve BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’na göre bu olay, Tianxing’in 5. yılının 11.
ayında (11 Kasım-10 Aralık 402) yaşanmıştır.
62 Bu boyun adı, Çin kaynaklarında farklı şekillerde geçmektedir (BS 22.38, 98.3284; WS
103.2319, 113.3013). Söz konusu ad, WS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’nda Yueqin
60

越勤, BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllığı’nda ise Yuele 越勒 biçiminde yazılmıştır.
Mofu’ya bağlı Yueqinlerin Wuyuan’in kuzeyine yerleştikleri bilgisi yalnızca WS’daki Taizu
Daowudi Saltanat Yıllığı’nda kayıtlıdır.
64 Kirilen’e (2015: 50) göre, Bei Houli’nin Türkçe aslı Beg-oğlu’dur. Bei Houli’nin kişilik
özellikleri hakkında Çin kaynaklarında bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler için bkz. BS
98.3272; WS 103.2309; (Kirilen 2015: 69-70); (Taşağıl 2017: 43, 46).
63
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üçü hayatta kalabilmişlerdir. Yaşadığı bu ağır yenilginin üzerine Bei Houli,
çareyi Tabgaçlara kaçmakta bulmuş ve Tabgaçlara ulaştığında kendisine
Mengdu Dükü (Mengdu Gong 孟都公) unvanı verilmiştir. Hulülere karşı
kazandığı zaferinin ardından Shelun, kuzeybatıda yaşayan Hun kalıntısı
soylara (zhong) saldırmış ve bu boyun (bu) beyi Bayeji’yi 拔也稽65 Orhun
Irmağı’nda (Egenhe 頞根河) 66 büyük bir yenilgiye uğrattıktan sonra, söz
konusu boy da Rouranlar’a bağlanmıştır. Çok sayıda boyu kendisine
bağlayan ve Moğolistan’da yaşayan boyları tek bir yönetim altında
birleştiren Rouran reisi, böylece çok güçlenmiş ve Toġla Irmağı’na
(Ruoluoshui 弱洛水, Tola/Tuul)67 yerleşerek Rouranlar’ı teşkilatlandırmaya
başlamıştır. Göçebe bir yaşam sürdürmeye devam eden Shelun’un
hâkimiyeti altındaki topraklar batıda Agni’ye (Yanqi), doğuda Kore’ye
(Chaoxian 朝 鮮 ), kuzeyde Gobi’nin (Mo yani Çöl) ötesindeki Baykal
Gölü’ne (Hanhai 瀚海 yani Han Gölü)68, güneyde ise Gobi Çölü’ne (Da Qi
大磧 yani Büyük Taşlık Çöl) kadar uzanır hâle gelmiştir. Bundan sonra
Shelun, kendisine Qiudoufa Ḳaġan (Qiudoufa Kehan 丘 豆 伐 可 汗 ) 69
unvanını vermiştir. Böylece Rouranlar bir kağanlığa dönüşmüşlerdir (BS
98.3250-3251, 3272; WS 103.2290-2291, 2309; TD 196.5378; ZZTJ
65

Bu beyin adı WS’daki Ruanruan Bölümü’nde Bayeji 拔 也 稽 , BS’daki Ruanruan
Bölümü’nde Ribayeji 日拔也稽, ZZTJ’de ise Ribayeji 日拔也鷄 biçiminde kayıtlıdır.
TD’deki Ruanruan Bölümü’nde Shelun’un kuzeybatısındaki Hun kalıntılarıyla savaştığı
belirtilmişse de, bu Hunların başındaki beyin ve savaşın yapıldığı yerin adı verilmemiştir.
Kirilen’e (2015: 105) göre Ribayeji’nin yönetimindeki halk, Göktürk döneminde Tegrek
(Tiele) boyları arasında görülen Bayırku (Bayegu 拔野古/拔也古/拔曳固/拔野固/拔也固)
boyu olmalıdır. Çin kaynaklarına göre Göktürk döneminde Bayırku (Bayegu 拔也古/拔野

古), Toġla Irmağı’nın kuzeyinde yaşayan Tegrek boylarından birisidir (BS 99.3303; SS
84.1879; TD 199.5464). Yıldırım’ın (2015: 14) da işaret ettiği üzere, Shelun’un yendiği boy
beyinin adının doğru biçimi Bayeji olmalıdır.
66 (Kirilen 2015: 105), Egen Irmağı’nı Orhun olarak tespit etmiştir ki fonetik açıdan da bu
eşleştirme uygundur.
67 Yukarıda da değindiğimiz üzere, Ruoluo Irmağı’nın Eski Türk yazıtlarında Toġla olarak
geçen ve bugün Moğolistan’da bulunan Tuul (Tola) Irmağı olması konusunda bkz. (Kirilen
2015: 105).
68 Hanhai = Baykal Gölü eşleştirmesi için bkz. Kirilen 2015: 105.
69

Bu unvan WS ile TD’deki Ruanruan Bölümleri’nde Qiudoufa Kehan 丘豆伐可汗, BS’daki
Ruanruan Bölümü ile ZZTJ’de ise Doudai Kehan 豆代可汗 biçiminde kayıtlıdır.
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112.3534; Kirilen 2015: 69, 104-105; Taşağıl 2017: 43, 46, 2018: 86-87;
Yıldırım 2015: 14-15).
Bei Houli, Tabgaçlar’a sığındıktan sonra bir daha ülkesine dönmemiş
ve makamını (otağını) oğlu Hedang’a 曷堂 70 bırakarak onun beklemesini
emretmiştir. Tegrek beyi öldüğünde ise Wei Daowudi çok üzülmüş, onu
Tabgaç geleneklerine uygun bir törenle gömdürmüş ve ölümünden sonra
kullanılması için Sadık ve Güçlü Bey (Zhongzhuang Wang 忠壯王) unvanını
vermiştir (BS 98.3272; WS 103.2309; Kirilen 2015: 70; Taşağıl 2017: 43, 46).
Bei Houli’nin soyundan gelenler Çin’de yaşamaya devam etmişler ve
sonraki hanedanlara da hizmet etmişlerdir (Taşağıl 2017: 43).71 Tabgaçların
daha önce 390’da yenilgiye uğrattıkları Tegrek boyu Uygurlarla bu sıralarda
yeniden savaştıkları görülmektedir. Kasım 403’te 72 Tabgaç komutanı
General Yiwei’e (Jiangjun Yiwei 將軍伊謂) 20 bin atlıyla kuzeye çıkıp
Tegreklerin geriye kalan soyları (zhong) Uygurlara (Yuange) ve Wupinlere
烏 頻 saldırması emredilmiştir. Yiwei, ertesi ay 73 Tegrekleri ağır bir
yenilgiye uğratmıştır (BS 1.22, 98.3272; WS 2.41, 103.2309; ZZTJ 113.3554;
Kirilen 2015: 70; Taşağıl 2017: 47). Wei Daowudi’nin saltanatının geri
kalan yıllarında, Tegreklerle pek fazla bir mücadele yapılmadığı
görülmektedir. Tabgaç imparatoru, devleti kurduktan ve Çin’in kuzeyini
fethetmeye başladıktan sonra Tabgaç boylarını dağıtarak merkezî gücünü
güçlendirme yoluna gitmiştir. Ancak o dönemde Tegrekler sert karakterli ve
bağımsızlıklarına düşkün bir halk oldukları için Wei Daowudi, kendisine
bağladığı Tegreklerin boy yapısını kıramamış ve onların bu yapılarını
70

Kirilen (2015: 70), bu adın ocak kültüyle ve Od-Tigin (Ot Tigin) unvanıyla ilişkisine işaret
etmiştir.

71

Bei Houli’nin büyük büyük torunu olan Hulü Jin 斛律金 (Türkçe adı Aliudun 阿六敦 yani
Altun) ve onun oğlu Hulü Guang 斛 律 光 , Kuzey Wei, Doğu Wei ile Kuzey Qi
hanedanlarına büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Hulü Jin için bkz. BQS 2.23, 17.219-222;
Kirilen 2015: 50. Hulü Guang için bkz. BQS 17.222-226. Hulü boyundan gelip Kuzey Qi
Hanedanı’nda yaşayan başka kişiler de olmuştur (BQS 9.127-128, 17.227-230). Hulü Jin’in
546’da Doğu Wei generali Gao Huan’la 高歡 birlikte Batı Wei’le süren bir savaş sırasında

bir “Tegrek Türküsü (Chile Ge 勑勒歌)” söylemesi (BQS 2.23; Kirilen 2015: 50), ailenin
uzun bir süre önce Çin’e yerleşmiş olmasına rağmen Çinlileşmediğine işaret etmektedir.
72 Emir, Yiwei’e WS ile BS’daki Taizu Daowudi Saltanat Yıllıkları’na göre Tianxing’in 6.
yılının 10. ayında ve ZZTJ’e göre Yuanxing’in 2. yılının 10. ayında (1-29 Kasım 403)
verilmiştir.
73 Aynı kaynaklara göre Tianxing’in 6. yılının 11. ayı veya Yuanxing’in 2. yılının 11. ayı (30
Kasım-29 Aralık 403).
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korumalarına izin vermek durumunda kalmıştır (BS 98.3272; WS 103.2309;
Balcı 2018: 83; Kirilen 2015: 70; Taşağıl 2017: 47).
Görüldüğü üzere Tabgaçların ilk imparatoru Tuoba Gui veya Wei
Daowudi, saltanatının önemli bir bölümünü kuzeyindeki ve batısındaki
Tegrek boylarıyla mücadele ederek geçirmiştir. Tuoba Gui’nin Tegreklere
pek çok kez sefer düzenleyip onlarla savaştığı ve çok sayıda Tegrek boyunu
kendisine bağladığı görülmektedir. Ancak Tabgaç imparatoru, yenilgiye
uğrattığı Tegrekleri katletmek yoluna gitmemiş ve esir aldığı binlerce
Tegrek’i kendi ülkesinin kuzey bölgelerine yerleştirmiştir. Tabgaçlara esir
düşen Tegreklerin yanı sıra onlara ait yüz binlerce at, sığır ve koyun da
Tabgaçların eline geçmiştir. Tuoba Gui’nin burada akıllıca bir siyaset
izlediğini, yendiği Tegrekleri ve hayvan sürülerini kendi devletine katarak
nüfusunu ve ekonomisini güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz.
Nitekim tarihleri boyunca Tabgaçlar, hem kuzeyden gelen Rouran
saldırılarını durdurmada hem de Çin’in kuzeyini fethetmede kendi
boydaşlarının yanı sıra Tegreklerden, Hunlardan ve diğer Serbi boylarından
yararlanmışlardır. Tabgaçların ilk ataları belki Moğolca konuşuyor olsalar
bile, Tabgaçların ilerleyen dönemlerde Türkçe konuşmaya başladıkları ve
konuştukları dilde Türkçe söz varlığının baskın bir hâle geldiğini
gözlemleyebilmekteyiz. Tabgaçların bu şekilde Türkleşmelerinde, elbette
fethettikleri Hunlar ve Tegrekler büyük bir rol oynamış olmalılardır.
Kısaltmalar: BQS = Bei Qishu 北齊書; BS = Beishi 北史; HHS = Hou
Hanshu 後漢書; HS = Hanshu 漢書; SGZ = Sanguozhi 三國志; SJ = Shiji
史記; TD = Tongdian 通典; WS = Weishu 魏書; ZZTJ = Zizhi Tongjian 資
治通鑑.
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TANG ORDUSU'NUN KONARGÖÇER BİRLİĞİ: “ON BİN
ATLILAR”
Gökçen KAPUSUZOĞLU

GİRİŞ
Tabgaç aristokrasisinin kurduğu bir hanedan olan Tang Hanedanı
üzerindeki konargöçer etki, ilerleyen yıllarla birlikte siyasetten kültüre her
alanda kendini hissettirmiş, özellikle Tang askerî ve siyasi örgütlenmelerinde
Türk-Tabgaç mirası gözler önüne serilmiştir. Bu durum, özellikle Tang’ın
ordu yapısı içerisinde kurulan çeşitli özel birlikler ve bu birliklere seçilecek
askerlerde aranan hem fiziksel özellikler hem de askerî becerilerde kendini
göstermiştir. Bu bağlamda, Taizong’dan (唐太宗 598-649) itibaren fazlasıyla
önem verilen bir uygulamaya dönüşen hükümdarı koruyan birlikler
oluşturulması ve bu birlikteki askerlerin konargöçer halklar ile esir düşen
yabancılar arasından seçilmesi, On Bin Atlılar’ın temelini oluşturmuştur.
Ancak bu aşamaya gelmeden önce Tang’ın askerî yapısından söz etmek
gerekir.
Tang Hanedanı’nın erken dönemindeki askerî yapı, başkentte
görevlendirilen Hükümdara Bağlı Birlikler ve sınır bölgelerinde
görevlendirilen Sınır Orduları olarak ayrılabilmektedir. Tang döneminin
başından beri, sınır güvenliği için yürürlükte olan askerî uygulama, Fubing
uygulaması olmuştur. Fubing’in yanında, dönemsel olarak farklı uygulamalar
ve sistemler geliştirilmiştir. Bu amaçla Tang döneminde askerî alandaki en
önemli adımlardan biri, Çin tarihinin tek kadın hükümdarı Wu Zetian (武則
天 624-705) tarafından uygulamaya konulan Askeriye Sınavı’yla1 atılmıştır.


Arş. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çin Dili ve Edebiyatı
Bölümü. gokcenkapusuzoglu@kmu.edu.tr

1

Askerî Bakanlık tarafından yapılan Askeriye Sınavı (武舉) ile askerî memur adaylarının yay
germe, at binme, at üstünde mızrak kullanma gibi konargöçer halklarla özdeşleşmiş savaş
becerileri test edilmektedir. Bu sınav bazı dönemlerde ara verilmesine rağmen Tang
Dönemi’nden (618-907) Mançu Dönemi’ne (1636-1912) kadar uygulanmaya devam etmiştir.
Wu Zetian’in 702 yılında uygulamaya koyduğu bu düzenlemenin perde arkasında Kapgan

Fakat bundan önce, Wu Zetian farklı atlı birlikler kurdurarak, Göktürk
akınlarına direnmeye çalışmıştır. Örneğin 696 yılında “Savaşan Atlılar” adlı
bir birlik kurdurarak, bu birliği 697 yılında Hedong ve Hebei’de
konuşlandırmış ve Kapgan Kağan’a saldırmak üzere hazır bekletmiştir (Sun
2018:193). Sonradan Askeriye Sınavı uygulaması getirildiğinde, sınavda
başarılı olan askerler çok daha becerikli ve yetenekli kişiler arasından
seçildikleri için askerî başarı oranını arttırmışlardır. Çoğunlukla konargöçer
halklarla özdeşleşen savaş becerilerine sahip insanların seçildiği Askeriye
Sınavı’nın, Tang askerî yapısının gelişimi ve yetiştirilmesi konusunda da
önemli katkısı olduğu bir gerçektir (Liu 2004: 29).
Fubing uygulaması ise askerlerin yalnızca savaş dönemlerinde garnizona
gidip, sükûnet sağlandığında tekrar evlerine döndüğü bir uygulama olup,
Tabgaç döneminde Yüwen-tai2 tarafından başlatılmıştır. Tang yasalarına göre
Fubing’e dâhil olacak yeni askerlerin zenginlik, güç ve hane sahibi olma
koşullarını sağlaması istenmiştir. Buna ek olarak, bu sistemde görev alacak
her askerin temel askerî yeteneklere sahip olması zorunlu olmuştur. Yedinci
yüzyılın sonunda, Fubing yapısı içindeki bölgesel karargâhlarda altı yüz ila
bin kişinin kontrol edildiği yerel yönetim merkezlerinin kurulduğu
kaydedilmiştir (Graff 2017: 245). Ancak bu sistem yalnızca barış
zamanlarında kullanılan bir sistem olarak kalmıştır. Askerlik yapılan sürenin
kısa olması, savaş sürelerinin uzunluğu ve Tang ordusunun kuzeyden gelen
akınlara karşı koyacak yeterlilikte olmayışı sebebiyle, uzun vadede işlevsel
bir uygulama olamamıştır. Yaklaşık iki yüz yıl boyunca kullanılan Fubing,
Kuzey Zhou (557-581), Sui (581-618) ve Tang Hanedanı’nın (618-907) ilk
yıllarında sorunsuz uygulanmış; daha sonra Wu Zetian döneminde bozulmalar
ortaya çıkmış, Xuanzong döneminde ise tamamen kaldırılmıştır.
On Bin Atlılar Birliği
Hükümdara Bağlı Birlikler, başkentte konuşlandırılan ve saray ordusu
olarak görev yapan birliklerdir. Tang Taizong’un “Gök Kağan” ve “Göğün
Oğlu” unvanlarından dolayı Göğün Oğlu’nun Birlikleri olarak da
adlandırılmışlardır. Bu birlikler Kuzey ve Güney Garnizonları olarak
Kağan ile yaptığı savaşlarda aldığı yenilgilerin olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle sınavın
uygulamaya konulduğu 702 yılında Çin’in Göktürklerle olan savaşları ve Kapgan Kağan’ın
Çin’in bazı bölgelerine yaptığı akınlar kaynaklarda görülmektedir. Kapgan Kağan
dönemindeki Göktürk baskısı Çin’de askerî yapıda değişikliğe ve daha önce olmayan bir
olgunun ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kapusuzoğlu 2018: 611-618).
2

Xianbei soyundan gelen Yüwen-tai (宇文泰 507-556), Batı Wei Devleti’nden sonra kurulan
Kuzey Zhou Devleti’nin ilk hükümdarıdır. Güney-Kuzey Hanedanları döneminin öne çıkan
savaş stratejisti ve komutanlarındandır. Biyografisi için bakınız: (ZS: 311)
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ayrılmışlar ve yalnızca hükümdardan doğrudan emir alarak hareket
etmişlerdir (Shi 2014:173; Zeng 2010: 8). Güney Garnizonu başkentin
kuzeyinde yer alan hükümdarın kaldığı kalenin güneyinde, Kuzey Garnizonu
ise aynı kalenin kuzeyinde kurulmuştur. Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye
ayrılan birliğin güney yönündekiler savunma askeri, kuzey yönündekiler
hükümdara bağlı askerlerin oluşturduğu birliklerdir. Başkentteki hükümdara
bağlı bu birliklerden birine Yulin Ordusu3 adı verilmiştir. Sağ ve Sol olarak
ayrılan Yulin Ordusu, Kuzey Garnizonu Hükümdarlık Birliği’ne bağlıdır ve
hükümdara bağlı birliklerden bir diğeri olan Uçan Atlılar Birliği’nin 4
flamasını taşımışlardır (JTS: 1903). On Bin Atlılar5 Birliği, Yulin Ordusu’nun
alt kademesinde kurulmuştur. On Bin Atlılar Kuzey Garnizonu’na bağlıyken;
Uçan Atlılar Birliği Güney Garnizonu’na bağlı olmuştur (Zeng 2010: 12).
Temelde merkeze bağlı olan bu atlı birlikler, çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu konargöçer halklardan meydana gelmişlerdir (Ma 2006: 130).

3

4

Zhenguan [yönetim döneminin] ortasında Kuzey Garnizonu’nda yedi birlik kurulmuş;
içlerinden becerikli, seçkin ve cesur olanlar seçilerek Longshuo [yönetim döneminin] ikinci
yılında (662) Sağ ve Sol olmak üzere ikiye ayrılıp, Yulin Ordusu adını almıştır. (ZZTJ: 6417)
Tang Taizong tarafından 638 yılında Xuanwu Kapısı’nda, Sağ ve Sol Garnizonu olarak
ayrılan bir birlik kurulmuştur. Savunma komutanlarına liderlik eden bu birliğin adına Uçan

Atlılar (飛騎) denilmiştir. Bu birlikte görev alacakların uzun boylu ve güçlü olması, yay
germe ve at binme becerilerinin ileri seviyede olması zorunlu kılınmış ve ancak bu özelliklere
sahip olanlar birliğe seçilmiştir (XTS: 1331). Uçan Atlılar Birliği’ndekiler her ay sırayla yer
değiştirmiş ve görevlerine göre eşleştirilmişlerdir (JTS: 1903; XTS: 1289). Uçan Atlılar
Birliği ile ilgili kaynaklardaki bazı kayıtlar şu şekildedir:
“Zhenguan [yönetim döneminin] on dokuzuncu yılında (645) Tang Taizong bizzat Kore’ye
sefere çıkmış, Aşına She-er Sağ [Kanat] Ordular Komutanı olarak Kuzey Kapısı Sol
Garnizonu’nu denetlemişti. Garnizondaki Uçan Atlılar [Birliği] ve uzun süreli garnizon
askerleri kendi çabaları ile hayatlarını hiçe sayanlara öncülük ediyordu… ” (CFYG: 4698)
“…Xuanzang klasikleri alıp ülkeye geri döndüğünde Liang Zhou’a vardı. Taizong kendi
elleriyle emirname yazıp Uçan Atlılar [Birliği’nin] onu karşılamasını [emretti].” (JSWKL:
Tom. 8; Aktaran Ma 2014: 8)
“725 yılında çıkan bir emirnameye göre; Sol Uçan Atlılar Yeşil Mızrak, Sağ Uçan Atlılar
Kırmızı Mızrak kullanmış; Sol On Bin Atlılar Kırmızı Mızrak, Sağ On Bin Atlılar Mavi
Mızrak kullanmışlardır.” (THY: Tom. 72)
Kayıtlar, Uçan Atlılar Birliği’nin de en az On Bin Atlılar Birliği kadar önemli bir birlik
olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra Han döneminde Uçan Atlılar ifadesi unvan olarak
kullanılmış olup, bu döneme ait metinlerde yazılışı Tang dönemindekinden farklı olarak 驃
騎將軍/Piao Qi Jiangjun şeklindedir. M.Ö. 121 yılında bu unvanın verildiği Han döneminin

5

önemli komutanlarından Huo Qubing’in (侯去病 M.Ö. 140- M.Ö. 117) biyografisi için bkz:
(Otkan 2017: 131).
Hucker, On Bin Atlılar Birliği’ni, hükümdara av sırasında veya diğer dışarı etkinliklerinde
eşlik eden on bin kişilik seçkin atlı okçu birlik olarak tanımlamıştır (Hucker 1968: 561).
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On Bin Atlılar Birliği ilk olarak yüz kişilik bir orduyla ve Yüz Atlılar
adıyla kurulmuştur. Yüz Atlılar Birliği kuruluşundan itibaren her ne kadar
Yulin Ordusu’na bağlı görünse de gerçekte bağımsız hareket etmiş ve birliğin
en önemli özelliklerinden biri bu bağımsızlığı olmuştur (Ma 2014: 9). Birliğin
“Yüz Atlılar” adıyla kurulmasının ardından 689 yılında Wu Zetian döneminde,
“Bin Atlılar”, daha sonra Zhongzong (唐中宗 656-710) döneminde, On Bin
Atlılar şeklinde sayısı arttırılarak adı değiştirilmiştir.
Birliğin kuruluşu, Taizong döneminde olmasına rağmen, temelleri Tang
Hanedanı’nın kurucu lideri Gaozu (唐高祖 566-635) tarafından atılmıştır. Sui
Hanedanı’na karşı ayaklanan Gaozu Li Yuan, girişiminin başarıyla
sonuçlanmasının ardından askerlerin bir kısmını geri getirmeyerek ardında
bırakmış ve ilerleyen yıllarda geride bırakılan bu birlik, Yüz Atlılar Birliği’nin
ilk askerleri olmuştur. Hatırlanacağı üzere Li Yuan’in Sui Hanedanı’na
başkaldırması, Göktürklerin at ve asker desteği sayesinde başarıya ulaşmış ve
Tang Hanedanı kurulabilmiştir. Bu askerlerin savaş sonrasında tekrar Göktürk
topraklarına dönüp dönmediği veya Tang ordusuna dâhil olup olmadıkları
bilinmemektedir. Ancak Li Yuan’in ardında bıraktığı askerlerin bir kısmının
Göktürklerden gelen bu askerler olma ihtimali vardır. Yeni Tang
Kayıtları’ndaki bilgiye göre:
“Gaozu, Taiyuan’den6 asker çıkarıp, Çin’e düzen getirdiğinde
[askerlerin] tamamının geri dönüşlerini durdurmuş, [aralarından]
otuz bin kişinin orada kalmasını istemişti. Wei Nehri’nin
kuzeyindeki Baiqu Kanalı civarında [yaşayan] halk arasında,
verimli toprakları paylaştırarak adlarına “İlk Hükümdarlık
Ordusu” demişti. Sonradan, yaşı ilerleyenler göreve devam
edemediğinden,
[görevi]
oğulları
[ve]
kardeşlerine
devretmişlerdi. [Bu yüzden ordunun] adı “Baba Oğul Ordusu”
olmuştu. Zhenguan [yönetim döneminin] başlarında Taizong
[bunlar arasından] iyi ok atanlardan yüz tanesini seçerek, [ayda]
iki kez dönüşümlü olarak Kuzey Kapısı’nda uzun süreli
görevlendirmiş, adlarına “Yüz Atlılar” demişti. [Onlarla]
birlikte ava çıkmıştı. Daha sonra Kuzey Ordusu’nda yedi
garnizon kurulmuş; yetenekli, becerikli, cesur [ve] güçlüler
seçilerek, aylık bir garnizon sırayla görev yapmıştı. 638 yılında
[Taizong], Xuanwu Kapısı’nda Sağ [ve] Sol olmak üzere kalıcı
garnizonlar kurdurmuş, [onları] bütün savunma askerlerinin
öncüsü yapmış, adlarına “Uçan Atlılar” demişti. [Bu birliğe
seçilme] kuralları [şöyleydi]: [Sosyal statülerinin] ikinci derece
6

Bing Zhou (并州) olarak da bilinen Tai Yuan (太原), Çin’in Shanxi bölgesinde yer alır ve
bu bölgenin siyasi, ekonomik, kültür ve etkileşim merkezidir. Tang’ın kurucu lideri Li Yuan,
Sui Hanedanı’na karşı ayaklanmayı bu şehirden başlatmıştır.
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veya üzerinde olması, [boylarının] altı chi7 uzunluğunda olması,
[vücutlarının] yapılı [ve] güçlü olması, yay [germe ve] at [binme]
becerilerin dördüncü seviyenin üzerinde olması, demirden
yapılmış bir aleti beş [kez] kaldırabilmek, beş hu 8 pirinç
taşıyarak otuz adım yürümekti. [Bunlar arasından] at üzerinde
ok atabilenler Yüz Atlılar [Birliği’ne] seçilmişti. [Bu
birliktekiler] çok renkli kıyafet giyerler, hükümdarlık ahırındaki
benekli atlara [ve] kaplan derisinden eyere binerler, etrafta
dolaşıp hükümdarın korunmasına yardım ederlerdi” (XTS: 1330,
1331).

On Bin Atlılar Birliği’nin ilk şekli olan Yüz Atlılar Birliği ile ilgili resmî
tarihlerde yer alan bazı kayıtlar şöyledir:
“Wude [yönetim döneminin] yedinci yılında (624) Türkler
sınırlara akın etmiş [ve] Taizong ile You Zhou’da
karşılaşmışlardı. [Taizong] Yüz Atlılar ile Türklerin kağanıyla
konuşmaya [gitmiş] böylece anlaşma sağlanmış ve geri
dönmüştü” (XTS: 26).
“[644 yılında] Hükümdar, Gaoli’ye (Kore) saldıracaktı; önce
Ying Zhou Dudu’su Zhang Jian’i 9 Hafif Süvarilerle Liao
[Nehri’ni] geçerek durumu incelemesi için gönderdi. [Ancak
Zhang] Jian korkarak, ileriye gitmeye cesaret edememişti.
[Bunun üzerine Li] Daozong 10 gitmeleri için Yüz Atlıları
çağırmak [istemiş], hükümdar izin vermişti. [Yüz Atlılar Birliği
ile] anlaşma yapıp geri dönen [Li Daozong]: ‘Memurlarınız
yirmi gün yaya olarak yol gidecek, on gün dağlarda [ve]
vadilerde kalıp inceleme yapacaklar, döndüklerinde Göğün
Oğlu’nu görecekler’ demişti” (XTS: 3515).

7

8

Chi, eski Çin’de kullanılan uzunluk ölçü birimidir. 1 Chi yaklaşık 30,7 cm’ye denk
gelmektedir. Bu durumda adayların boylarının 180 cm’nin üzerinde olması gerekmektedir.
Hu, eski Çin’de kuru gıdalar için kullanılan ağırlık ölçü birimidir. 1 hu yaklaşık 9 litre kuru
gıdaya denk gelmektedir. Bu durumda adayların yaklaşık 45 litre pirinç taşımaları
gerekmiştir.

9

Zhang Jian ( 張 儉 591-650) Tang’ın kurucusu Gaozu’nun kız kardeşinin oğludur. Sui
döneminde Xiang Zhou Ceza Kâtipliği, Tang döneminde ise Ordos Ceza Kâtipliği yapmıştır.
Biyografisi için bkz: (JTS: 2775; XTS: 4132).

10

Tang’ın kurucu soyu Li soyundan gelen Li Daozong’un (李道宗 602-653) dedesi ve babası
da Tang sarayında çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Kaynaklarda biyografisine rastlanmayan
Li Daozong’un adı, Tang’ın sınırlarındaki halklara saldırılarının kaydedildiği kaynaklarda o
yıl içerisinde meydana gelen olaylar incelendiğinde veya ilgili halkın monografisinde
görülebilmektedir. Örneğin, Tang’ın Göktürklerle olan savaşındaki rolü Türkler
Monografisi’nde görülmektedir (XTS: 6032). Tuyuhunlara saldırısı ise Hükümdar Kayıtları
içerisinde görülmektedir (JTS: 45).
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Yüz Atlılar Birliği, Taizong’un yönetim döneminin başı olan 627 yılında
kurulmuş, 638 yılından itibaren bu birliğe Uçan Atlılar Birliği’nden asker
takviyesi yapılmıştır (Zhao 2002: 779). Adının ve tanımının konargöçerlere
özgü motifler taşıdığı açıkça görülen bu atlı birliklerin askerleri hakkındaki
kayıtların içeriği de oldukça dikkat çekmektedir. Örneğin Zizhi Tongjian’de
geçen cümleler şöyledir: “On Bin Atlılar kaplan deseninden giysiler giyer,
leopar deseninden eyere binerlerdi. Av sırasında [hükümdara] eşlik ederler,
atların önünden avı oklarlardı” (ZZTJ: 6644). Bu ifadelerden anlaşılacağı
üzere, Taizong sürekli savaş halinde olduğu ve başarılarını at üstündeki
maharetlerine borçlu olan atlı konargöçerlerden esinlenerek bu birliği
kurdurmuştur.
On Bin Atlılar Birliği’nin ortaya çıkış amacı hükümdara eşlik ederek onu
korumak olmasına rağmen, bu birlik beklendiği gibi her zaman hükümdarın
yanında yer almamıştır. Tang tarihindeki önemli darbelerde adı duyulan birlik,
tahta çıkmasını istediği veliahtların yanında yer alarak darbe girişimlerine
destek vermiştir. Örneğin Li Longji’nin (Xuanzong) önce veliaht daha sonra
hükümdar olmasını sağlayan darbesi, On Bin Atlılar Birliği sayesinde başarılı
olmuştur. Ancak 710 yılındaki bu darbeden önce 707 yılında Zhongzong’un
oğullarından Li Zhongjun ( 李 重 俊 ?-707) de babasına karşı bir darbe
girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştur. Bu girişim sırasında ona yardım
edenler yine aynı birlik olmasına rağmen, o zamanlar adı Bin Atlılar’dır. Eski
Tang Kayıtları’ndaki bilgiye göre;
“[707 yılının] yedinci ayında, veliaht [Li] Zhongjun, Yulin
[Ordusu] komutanlarından Li Duozuo11 ve beraberindekiler ile
Yulin [Ordusu’nun] Bin Atlılar [Birliği’nden] üç yüz küsur
kişiye Wu Sansi 12 [ve oğlu] Wu Chongxun’ü öldürmelerini
emretmiş, kendisi [ise] askerlerini yönlendirdiği Su Zhang
Kapısı’ndakilerin başını vurup içeri girmiştir. Hükümdar korku
ve panikle Xuanwu Binası’na girmiş, [Li] Zhongjun askerleri
oraya yönlendirmişti. Hükümdar bizzat [oraya] vararak köşkün
[penceresinden] çıkıp onlara emir verdiğinde, kalabalık dağılıp
gitmişti. [Daha sonra] Li Duozuo öldürüldü. [Li] Zhongjun [ise]
Hu ilçesine kaçarken halk tarafından öldürüldü… ” (JTS: 144) .

11

Tang Hanedanı’nın yabancı komutanlarından olan Li Duozuo (李 多 祚 654-707), Mohe
soyundan gelmektedir. Genç, güçlü ve savaş becerilerinin gelişmiş olması ve Tang’ın o
dönemki düşmanlarından Göktürkler, Kitanlar ile Shiweilere karşı savaşmış olması sebebiyle
hükümdarlık ordusu olan Yulin’e komutan olmuştur. Biyografisi için bkz: (XTS: 4124; JTS:
3296).

12

Wu Sansi (武三思 649-707), Wu Zetian’in kuzeni, aynı zamanda da onun bakanlarındandır.
Li Zhongjun’ün ayaklanması sırasında öldürülmüştür. Biyografisi için bkz: (XTS: 5840)
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Li Zhongjun’ün babası Zhongzong’a karşı başlattığı ayaklanma Bin
Atlılar Birliği’nin son anda saf değiştirmesi nedeniyle başarılı olamamıştır.
Darbe başarılı olamamış, ancak birlik varlığını sürdürmeye devam etmiştir.
Dahası Li Zhongjun’ün darbe girişiminin ardından, 707 yılının dokuzuncu
ayında Hükümdar Zhongzong, Bin Atlılar Birliği’nin sayısını On Bin Atlılar
olarak arttırarak, Sağ ve Sol olmak üzere ikiye ayırmıştır (JTS: 145).
707 yılındaki darbenin başarıya ulaşmasına son anda engel olan birlik,
710 yılında meydana gelen başka bir darbede sonuna kadar veliaht Li
Longji’nin yanında olduğundan darbe başarılı olmuştur. Li Longji’nin On Bin
Atlılar Birliği’nin desteği sayesinde başarıya ulaşan darbesi ZZTJ’de şöyle
anlatılmıştır:
“… [Li] Longji, Taiping Konçuy ve Savunma Bakanı oğlu Xue
Chongjian ( 薛 崇 簡 ?- 724), Saray Bahçesi Komutanı Gan
[şehrinden gelen] Zhong Shaojing 13 hükümdarın giysilerinden
ve günlük işlerinden sorumlu Wang Chongye ( 王 崇 曄 ),
önceden hanedanın şehirlerinden sorumlu olan Liu Youqiu14 [ve]
Lirenfu’daki 15 düşman kırma [görevlisi] Ma Sizong (麻嗣宗)
ile [birlikte] öncelikli işini onları (Weileri) öldürmek olarak
planladı… On Bin Atlılar [Birliği’nin] hepsi [Weilere]
düşmandı. Guoying [Birliği’nden] Ge Fushun 16 [ve] Chen
Xuanli 17 [Li] Longji’yi görüp onu bilgilendirdiklerinde, [Li]
Longji alay ederek bütün Weileri öldürdü, herkesi istekle kendi
gibi ölüme [gitmeye] çağırdı… Bu sırada Yulin askerleri
Xuanwu Kapısı’nda18 konuşlandılar. [Gün] geceye kavuşurken
Ge Fushun, Li Xianfu hepsi [Li] Longji’nin olduğu yere geldiler,
13

Zhong Shaojing (鍾紹京 ?-?) Tang Dönemi’nin kaligrafi ustalarındandır. Darbe sırasında Li
Longji’ye yardım ederek Wei soyundan gelenleri öldürmüştür. Xuanzong’un başa
geçmesiyle sarayda kâtiplik, ceza kâtipliği, bakanlık gibi görevlere yükselmiştir. Kısa
biyografisi için bkz: (JTS: 3041; XTS: 4329).

14

Memuriyet sınavına girip başarılı olan görevlilerden Liu Youqiu (劉幽求 655-715), Wu
Zetian döneminde hanedanın şehirlerinden sorumlu olmuştur. İsyan sırasında Li Longji’nin
tarafında olan Liu Youqiu, Ruizong’un tahta çıkmasıyla terfi ettirilerek çeşitli görevlere
getirilmiştir. Biyografisi için bkz: (JTS: 3039; XTS: 4327).

15

ZZTJ’de yer alan notlandırmaya göre; Lirenfu (利仁府) ifadesiyle kastedilen Wei Zhou
bölgesi olmalıdır (ZZTJ: 6644).

16 Li

Longji’nin en büyük destekçilerinden olan Ge Fushun (葛福順), Zhongzong dönemindeki
Sol On Bin Atlılar Birliği’nin komutanıdır.

17

Guoying birliğindeki komutanlarından olan Chen Xuanli (陳玄禮?-?) isyan sırasında Li
Longji’ye yardım etmiştir. Aynı şekilde An-lu-shan isyanı sırasında da Li Longji’yi koruma
görevini üstlenmiştir. Kısa biyografisi için bkz: (JTS: 3255; XTS: 4337).

18

Xuanwu Kapısı (玄武門) o dönemde, günümüzdeki Shaanxi’ye bağlı Xian şehrinde yer
almaktaydı.
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sırayla harekete geçtiler… [Ge] Fushun kılıcını çekip doğruca
Yulin Sarayı’na girip, Wei Guan [ve] Wei Bo’nun başını vurdu.
Gao Song [ise] teslim oldu... [Li Longji, Liu] Youqiu ve
diğerleri ile birlikte bahçenin güney kapısından çıktı, [Zhong]
Shaojing emrindeki adamlardan iki yüz küsur kişi, [ellerinde]
taşıdıkları balta [ve] testerelerle saldırdılar… [Ge] Fushun
önderliğindeki Sol On Bin Atlılar Birliği askerlerini Xuanwu
Kapısı’na saldırmaları için, [Li] Xianfu önderliğindeki Sağ On
Bin Atlılar Birliği askerlerini Baishou Kapısı’na ( 白 獸 門 )
saldırmaları için gönderdi. [Ge] Fushun ve beraberindekiler hep
birlikte kapıdaki muhafızları öldürerek, başlarını vurup içeri
girdiler. [Li] Longji emrindeki askerleri Xuanwu Kapısı’nın
dışına [yönlendirdi]. Üç [kez çalan] davulla arbede sesi duyuldu,
[Li Longji] komutanlarına ve Yulin askerlerine içeri girmelerini
emretti. Bütün savunma askerleri Taiji Sarayı'nın savunma
birliklerini baskılamak için gönderildiler [ve davul] sesinin
duyulmasıyla hepsi kalkanlarıyla karşılık verdi. Wei Sultan
endişeyle Uçan Atlılar Karargâhı’na kaçtı [ancak] oradakiler
tarafından başı vurularak [Li] Longji’ye sunuldu... Wu
Yanxiu’yu19Su Zhang Kapısı’nın (肅章門) dışında öldürdüler.
İçerideki askerlerden Helou soyundan 20 olanların başları Taiji
Sarayı’nın batısında vuruldu… Böylece [Li] Longji saraya
girdi… (ZZTJ: 6644, 6645, 6646).

Kuzey Garnizonu’na bağlı bu birliklerin darbeler sırasında aktif rol
oynamasının sebebi, garnizonun yerleştirildiği Xuanwu Kapısı’nın Taiji
Sarayı’na olan konumudur. Taizong bu konumun avantajını bilerek Kuzey
Garnizonu’nu kurdurmuştur (Lin: 2013).
Taizong tarafından Yüz Atlılar olarak kurulan ve uzun yıllar boyunca
sayısı artırılarak varlığını sürdüren On Bin Atlılar Birliği, Xuanzong
tarafından lağvedilerek, yerine Longwu Ordusu (Ejderha Savaşçıları) adlı
başka bir birlik kurulmuş, sağ ve sol olmak üzere ayrılmıştır. (XTS: 1331)
Xuanzong bu birliği her bir tarafta on beş bin kişi olacak şekilde başkentte
konuşlandırmıştır. (Qu 2009: 77) On Bin Atlılar Birliği lağvedilmesine
rağmen, 725 yılında Askerî İşler Bakanı Zhang Yue21 tarafından, başkentteki
19

Wu Yanxiu, 704 yılında Kapgan tarafından serbest bırakıldığında uzun yıllar Türklerin içinde
yaşadığı için onların dillerini ve danslarını öğrenmiş, görünüşü ve davranışları da zamanla
onlara benzemiştir. Serbest bırakılarak geri döndüğünde Anle Konçuy ile evlenmiştir.
Biyografisi için bkz: (XTS: 5839; JTS: 4733). Anle Konçuy daha önce de Wu Chongxun ile
evlenmiş, o öldükten sonra aynı aileden Wu Yanxiu ile evlenmiştir. Böylece Wu-Wei ittifakı
kopmamış ve güvence altında olmuştur.

20

Helou Soyu ( 賀 樓 姓 ) aslen Xianbei kökenli bir soydur. Tabgaç Dönemi’nde adı
değiştirilerek Lou Soyu (樓氏) olmuştur (WS: 3007).

21

Zhang Yue (張說 667-730), Tang Dönemi’nin ünlü edebiyatçısı ve stratejistidir. Luoyanglı
olan Zhang Yue, gençlik yıllarında memuriyet sınavlarına girmiş ve Tang sarayında önemli
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garnizonda hükümdarın korunmasından sorumlu olacak yeni bir atlı birlik
kurulmuştur: Yay Geren Atlılar. Birlik on iki gruba ayrılarak her birinde on
bin atlı olacak şekilde dağıtılmıştır (ZZTJ: 6763; THY: Tom. 72; XTS: 4408).
Birliğin Tang ordusu için önemi An-lu-shan isyanının bastırılmasında aktif
görev alan Koreli Gao-xian-zhi’nın 22 Uçan Atlılar ve Yay Geren Atlılar
birliklerine liderlik ederek düşmanlara karşı koymasından anlaşılmaktadır
(XTS: 4578).
On Bin Atlılar Birliği’nin Askerleri
Kaynaklarda On Bin Atlılar Birliği’nin ilk şekli olan Yüz Atlılar
Birliği’ndeki askerlerin, Uçan Atlılar Birliği’ndeki askerler arasından
seçildiği kaydedilmiştir. “Zhenguan [yönetim döneminin] on ikinci yılının
(639) onuncu ayının üçüncü gününde Xuanwu Kapısı’nda Sağ ve Sol
Garnizonlar kuruldu… Adına Uçan Atlılar [Birliği] denildi. İçlerinden
becerikli, yetenekli ve iyi at binip, ok atanlara Yüz Atlılar denildi (THY: Tom.
72; Aktaran Ma 2014: 10). Ancak muhtemelen birliğin kurulduğu ilk yıllarda
askerler bu şekilde tedarik edilmiştir. Çünkü daha sonra, özellikle Wu Zetian
döneminden itibaren, kaynaklarda kul/ev kulu şeklinde bahsedilen yabancı
kökenli kimselerin bu birliğin askerlerinden olduğu kaydedilmiştir (ZZTJ:
6655). Aynı şekilde Li Longji’nin 710 yılındaki darbesi sırasında On Bin
Atlılar ile arasındaki iletişimi sağlayan kişi ev kulu Wang Maozhong 23
olmuştur. Bunun yanında Wang Maozhong’un Eski Tang Kayıtları’nda yer
alan biyografisinde, Li Longji’nin geçtiği bir yerde Li Yide 24 adlı birini çevik
ve cesur bir şekilde at binip ok atarken görmesi sonucu onu satın alarak
kendine asker yaptığı kaydedilmiştir. Bu cümlelerin ardından kaydedilen
görevlere yükselmiştir. Ayrıca Hedong, Fanyang ve Ordos Jiedushilığı yapmış önemli bir
komutan ve yöneticidir. Biyografisi için bkz: (JTS: 3049).
22

Aslen Koreli olan Gao-xian-zhi ( 高 仙 芝 ?-756), Tang Dönemi’nin önemli yabancı
komutanları arasındadır. Özellikle Talas Savaşı sırasında Tang ordusunu komuta etmesiyle
tanınmaktadır. Bunun dışında An-lu-shan’a karşı büyük bir savaş vermiştir. Ayrıca Tang
Xuanzong döneminde Anxi Jiedushilığı yapmıştır. Biyografisi için bkz: (JTS: 3203; XTS:
4576).

23

Aslen Koreli olan Wang Maozhong (王毛仲 ?-731), Tang ordusunda görev yapmıştır. Li
Longji veliaht ilan edildikten sonra Doğu Sarayı’ndaki at, deve gibi hayvanlardan sorumlu
olmuştur. Li Longji hükümdar olduğunda ise Wang Maozhong komutan olmuştur.
Biyografisi için bkz: (JTS, s. 3252; XTS, s. 4335).

24

Li Deyi (李宜德 ?-755) önceleri kul adı verilen kimselerden iken Li Longji ile tanışması
sonucu, darbe girişimi sırasında ona destek vermiş ve ardından sarayda komutan olarak
göreve getirilmiştir. (JTS: 3252, 3253) Wang Maozhong biyografisinde 709 yılında Li Longji
başkente dönerken, Wang Maozhong ve Li Yide’dan oluşan iki adamının omuzlarında
taşıdıkları ok ve yaylarını kendilerine kanat yaptıkları kaydedilmiştir (JTS: 3252).
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paragraf ise Taizong’un Yüz Atlılar Birliği’ni suçlular ve ailesinde resmî
görevi bulunan kimsesi olmayanlar ve de yabancılar arasından seçerek
oluşturduğudur (JTS: 3252). Kayıtlardaki bu silsile, açıkça kul/ev kulu denilen
kimselerin savaş esiri veya Tang sınırlarında yaşayan yabancılar olduğunu
göstermektedir. Bu kayıtlar dışında, Tang Hanedanı bakanlarından Xue
Yuanchao’ın25Hükümdar Gaozong ve Hükümdar Zhongzong’a söyledikleri,
kul olarak kaydedilen bu kimselerin kökeni hakkında fikir vermektedir. Yeni
Tang Kayıtları’nda yer alan diyaloglar şu şekildedir: “Gaozong ava çıkmak
için Wenquan’e26 gelmiş, bütün yabancı boy beyleri ok [ve] yaylarını alarak
[bana] eşlik etsinler demişti. [Xue] Yuanchao [hükümdara]: ‘Yi Diler vahşi
yüreklidir. Ayrıca askerî [teçhizatlarıyla] etrafınızda olmaları uygun olmaz’
demişti” (XTS: 3892).
Aynı metin içerisinde Xue Yuanchao’ın o zamanlar henüz veliaht olan
Zhongzong (Li Xian) ile yine bir av sırasında devlet işleriyle ilgilenmeyerek
ava çıkması üzerine yaptığı konuşma da dikkat çekmektedir: “…Majesteleri
[artık] kuş yakalayıp, tavşan avlamayı bıraksanız? [Eğer] yönetim değişikliği
ile karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Ev kullarının çoğu isyan çıkaran, geride
kalan soydaşlarına hainlik yapanlardır, Yi Diler [istedikleri] verilmediğinde
vahşileşirler, eğer korkunç planlar [yapıp] gizlice uygularlarsa nasıl
direneceksiniz?” (XTS: 3892, 3893).
Xue Yuanchao’ın her iki konuşmasında da hükümdarları Yi ve Diler
olarak ifade ettiği halklara karşı uyardığı görülmektedir. Çin siyaset
terminolojisinde genel olarak konargöçer halkları karşılamak için kullanıldığı
bilinen Yi ve Di ifadeleri incelendiğinde Yi sözcüğünün yabancı anlamını
karşılamakla birlikte, yazılışı itibariyle “yay geren halkları” sembolize
etmesinin yanı sıra, Çin’in doğusunda yaşayan halklara işaret etmek için
kullanıldığı görülmektedir (Kirilen 2015: 63). Di sözcüğünün ise, daha çok
kuzeyde yaşayan halklara işaret etmek için kullanıldığı görülmektedir
(KirilenKirilen 2015: 70). Bu bağlamda, Xue Yuanchao’ın sözlerinden ev
kulu veya kul olarak işaret edilen kişilerin Tang’a sonradan bağlanan veya esir
düşen konargöçer halklardan oluştuğu ve geride kalan soydaşlarına ihanet
ettiklerini vurgulayarak, Tang sınırlarında yaşayan konargöçerleri eleştirdiği
anlaşılmaktadır. Bunun yanında Xue Yuanchao’ın cümleleri, birlik içinde
yaşıyor gibi görünmelerine rağmen bu halklardan korktuklarını
25

Tang Dönemi bakanlarından olan Xue Yuanchao (薛元超 623-685) küçük yaşta babasını
kaybetmiş ve çocukluğundan itibaren sarayda çeşitli görevler üstlenmiştir. Dile yatkınlığı
olduğundan Jin Hanedanı Kayıtları’nın yazılmasına katkıda bulunmuştur. Biyografisi için
bkz: (JTS: 2590; XTS: 3892).

26

Wen Quan ilçesi (溫泉縣) 620 yılında Hedong Yolu’nda kurulmuştur (JTS: 1469; XTS:
1000). Günümüzde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nin Börtala şehridir.
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göstermektedir. Bütün bunlar Orhun Yazıtları’nda kaydedilen “…Batıya
gittin… Beylik erkek evladın kul oldu, hanımlık kız evladın cariye oldu”
(Ergin 2003: 17) ifadelerini doğrular niteliktedir. Kul/köle sözcüğünün ilk
akla gelen anlamında bir kulluk veya kölelik söz konusu olmamasına rağmen
bu insanlardan kul diye söz edildiği görülmektedir. Ayrıca doğrudan On Bin
Atlılar Birliği’nde görev almamasına rağmen hükümdara bağlı birlikler
içerisinde görev alan başka yabancılar da görülmektedir. Örneğin Tang
Hanedanı’nın ilk yıllarında yabancı komutanlardan olan Göktürk soylusu
Aşına Zhong’a ait mezar kitabesinde, kendisinin Kuzey Kapısı’nda
konuşlandırılan koruma ordusuna komutanlık ettiği yazılmıştır (Lin 2013).
Burada sözü edilen birlik doğrudan Yulin Ordusu’nu ve onun nezdinde On
Bin Atlılar Birliği’ne işaret etmektedir. Aynı şekilde, Aşına Zhong’un
biyografisinde yer alan “Sol Garnizon Savunma Komutanı olarak terfi etmiştir”
ifadesi de yine Hükümdarlık Ordusu’na tekabül etmektedir (XTS: 6041).
Benzer bir başka örnek ise muhtemelen Tabgaç soyundan gelen ve
Hükümdarlık Ordusu’na bağlı Sağ Garnizon Savunma Komutanı olan Zhang
Shigui’dir27. Önceden Sui Hanedanı’na karşı ayaklanma çıkaran bir isyancı
iken daha sonra Tang’ın kurulmasıyla hükümdara bağlı askerlerden olan
Zhang Shigui’e bu ad yüksek ihtimalle sonradan verilmiştir. Nitekim
kaynaklarda asıl adının Hulu olduğu ve ayaklanma sırasında kendisine
“Eşkıya Hulu” denildiği kaydedilmiştir (JTS: 2786). Bu örnekler de yine
Tang’ın düşmanları arasından Tang’a meyli olanlar ile Zhang Shigui gibi
güçlü kuvvetli olanların Hükümdarlık Ordusu’na girmesine olanak
sağladığına işaret etmektedir.
Konargöçer kültüründen gelen Türklerin hayatında avcılığın temel
ekonomik ve savaş becerilerini içeren önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.
Türkler av sırasında bir nevi at binme ve okçuluk üzerine talimler yapmışlardır.
Türklerin savaş teknikleri konargöçer yaşamlarından, askeri işlere
kalkışmalarındaki tedbirli karakterlerinden gelmektedir. Yerleşik düşmanları
Çinlilerin aksine gezici olmaları, bozkırda dolaşarak hayatta kalmak için
ihtiyaçları olan su ve yeşillik peşinde gitmeleri gibi doğal yaşam tarzları
onlara hızlı hareket etme kabiliyeti kazandırmıştır (Wang 2013: 13). Tang
yöneticileri sınırlarını tehdit eden bozkırlıların bu özellikleri nedeniyle onlara
benzer bir ordu ve kuzeyli halklar arasından gelen askerlerle oluşturdukları bir
birlik kurmuşlardır. Ancak zamanla bu kişilerin birliğe alınması
durdurulmuştur. Özellikle On Bin Atlılar’ın Li Longji’nin darbesi sırasında
27

Asıl adı Hulu (忽峍) olan Zhang Shigui (張士貴 586-657) kaynaklara göre fazlasıyla iri
yapılı, iyi yay geren ve asla boşa ok atmayan bir askerdir. Dedesi Tabgaç ordusunda görev
yapan Zhang Shigui, Taizong’un önderliğindeki Xuanwu Kapısı darbesinde aktif görev almış
ve bunun üzerine hükümdara bağlı birliklere terfi etmiştir. Kısa biyografisi ve hakkına bilgi
için bkz: (JTS: 2786; XTS: 3803; QTW: Tom. 92).
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Wei ailesini öldürmelerinin ardından acımasızlaşarak başkentte sorunlar
çıkarmaya başlamalarıyla sarayın dışına çıkarılmaları kararlaştırılarak ev
kullarının artık On Bin Atlılar Birliği’ne alınmaması emredilmiştir (ZZTJ:
6655; THY: Tom. 72). Daha sonra bu birimlere Fubing yapısı içerisindeki
Düşman Kırma Dairesi’nden asker takviyesi yapılmıştır (Huang 1985: 79).
SONUÇ
Yüz Atlılar, Bin Atlılar ve nihayet On Bin Atlılar adını alan birliğin
kuruluş amacı hükümdarların kendilerini ve saltanatlarını koruma arzuları
olmuştur. Taizong’un babasını tahttan indirdiği darbeye adını veren Xuanwu
Kapısı’nda asker konuşlandırılmasıyla kurulan birlik, yine bir darbe sonucu
tahta geçme hakkı elde eden Tang Xuanzong Li Longji tarafından
kaldırılmıştır. Taizong’un kendi yaptığını başkası yapmasın diye kurduğu
birliğin, Xuanzong tarafından yine aynı amaçla lağvedildiği anlaşılmaktadır.
Nitekim özellikle veliahtlar tarafından başlatılan isyanlarda destekleri görülen
birliğin, isyanların olumlu veya olumsuz sonuçlanmasındaki etkisi
görülmektedir. 707 yılındaki veliaht Li Zhongjun ayaklanmasında darbe
neredeyse başarıyla sonuçlanacakken birliğin saf değiştirmesi sonucunda
durum tersine dönmüş ve veliaht öldürülmüştür. Aynı şekilde, 710 yılındaki
darbenin başarılı olmasının en önemli sebebi On Bin Atlılar Birliği’nin ve
birlik komutanlarının Li Longji’nin yanında olmalarıdır.
Diğer yandan On Bin Atlılar’ın yanı sıra diğer atlı birliklere verilen Uçan
Atlılar ve Yay Geren Atlılar gibi adlar ayrıca dikkat çekmektedir. Hükümdar
Taizong’un Türk atlarına olan yoğun ilgisi, mezarının bulunduğu Zhaoling’de
dahi bu atların taş bloklara kazınmış figürlerinin yer alması; hızlı koşmaları
sebebiyle Kan Terleyen adını alan Türk atları bilgisi ile bir araya geldiğinde,
birliğe Uçan Atlılar adının verilmesi anlaşılmaktadır. Yay germenin Türklere
özgü bir beceri olması ve Hunlar zamanında Tanrıkut Modun ile özdeşleşen
at üstünde geriye doğru ok fırlatma becerisi göz önüne alındığında Yay Geren
Atlılar adı da anlaşılmaktadır. Bunun yanında On Bin Atlılar Birliği’nin hem
askerleri hem de savaş becerileri, tıpkı Wu Zetian zamanında uygulanan
Askeriye Sınavı’nda olduğu gibi, Tang’ın bu birlikle düşmanını kendi
silahıyla vurmayı hedeflediğini ve konargöçer halkların sahip olduğu
özelliklere kendi askerlerinin de sahip olmasını şart koşarak kuzeyli askerlerin
savaş becerilerinden etkilenildiğini ortaya koymuştur. Birliğin yıllar
içerisindeki sayısal artışı, etkilenmenin boyutunun da zamanla azalmadığını
aksine artarak devam ettiğini göstermiştir. Ayrıca bu birlikler Tang askerî
yapısının Türk kültür çevresinden gelen halkların desteğiyle şekillendiğine
işaret etmektedir. Nitekim An-lu-shan isyanına kadar Türklerin desteğini alan
Tang, isyan sonrasında ise Uygurların desteğini almıştır.
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ÇİN’DE İLK İNGİLİZ DİPLOMAT: GEORGE
MACARTNEY’NİN ÇİN SEYAHATİ
Tevfik Orçun ÖZGÜN

GİRİŞ
İngiltere, 1793 yılında Çin kıyılarında yaşadığı ticari sorunları çözmek
için diplomasi aygıtına başvurmasını gerektiren bir sürecin içindedir. Bir
gurup müteşebbis tüccarın, 17. yüzyılın ortalarında Çin kıyılarında ticaret
yapma imtiyazı alarak, bunu kârlı bir şekilde sürdürme çabasıyla başlayan
ticari münasebetler, İngilizleri rekabetin sert olduğu bir mücadelenin içine
sokmuştur. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Çin kıyılarında daha fazla
ticaret ve kâr elde etme arzusu, uygulanan kısıtlamalara ve alınamayan
imtiyazlara bir tepki meydana getirmiştir. Doğu Hindistan Şirketi’nin
bölgedeki faaliyetlerinin sistemli, düzenli halde yürütme politikası,
şikâyetlerin ve tepkilerin de resmi ve planlı bir şekilde İngiliz
Parlamentosu’na iletilmesini sağlamıştır. Şikâyetler neticesinde şirketin
bölgedeki çıkarlarını korumak ve genişletmek maksadıyla imtiyazlar elde
etmek için diplomatik yaklaşım uygun görülmüştür. Bu doğrultuda da
tecrübeli ve kariyerinde başarılar olan, olgun bir diplomat liderliğinde bir
elçilik heyeti oluşturulmuştur.
George Macartney ve maiyetinin Çin sarayına gerçekleştirdikleri
ziyaret, İngiliz Çin ilişkilerini diplomatik düzeye taşıyacak ilk girişimdir.
Daha sonra düzenlenen ziyaret hariç tutulursa, gelenek-göreneklerini, hatta
dilini bilmedikleri kadim bir imparatorluğa gitmek ve buradan diplomasi
diliyle, ilk seferde kazançlar elde etmek beklentisi, karşılığını bulamamıştır.
Bu diplomatik seyahati, başarısız bir girişim olarak kabul etmek
mümkündür. Bu açıdan, İngiltere’nin Çin limanlarındaki beklentileri bir süre
daha beklemek zorunda kalacaktır. Birbirinden farklı bu iki ülkenin resmi
tanışması olarak değerlendirildiğinde ise uzun vadede çıkarların kimin
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tarafında olacağı tarihin akışında görülecektir. George Macartney’nin,
şirketin çıkarlarının hükümet adına korunması yönünde oluşturduğu
taleplerini, yüzyılların oluşturduğu geleneklere dayanan bir imparatorluğa
sunmasını ve bunun müzakere edileceğini beklemesini, bilinmeyen bir
maceraya atılmak olarak yorumlamak çok da yanlış olmayacaktır.
Yolculuğun başlangıcından sonuna kadar yaşanan ve sürekli bir iç denetim
mekanizmasıyla korunan hareket, Çin kıyılarında beklemedikleri birçok
engelle ve farklı durumlarla sekteye uğramıştır. Bunun gibi birçok farklı
öğeyi barındırması bakımından, belki de Çin’in dünya ekonomisine açılımını
sağlayacak ilk girişim olması hasebiyle bu seyahat, özel olarak incelenmeyi
ve çalışılmayı hak etmektedir.
I. İngiliz Çin İlişkilerinin Başlangıcı
Denizlerde, İspanya ve Hollanda ile süregelen mücadelesinde İngiltere;
Hindistan ve Çin’in zenginliklerinin giderek daha çok ticari potansiyel arz
etmesi üzerine, buralara yayılmak ve ticaret imtiyazı elde etmek için
hamleler yapmıştır. Ancak, bu girişimler kısa vadede olumlu sonuçlar
doğurmayacak, aksine uzun sürecek mücadeleler, savaşlar dönemini
başlatacaktı.
İngilizlerin ilk girişimlerini başarısızlık olarak değerlendirmek
mümkündür; zira Portekizlilerin, 1516’da Çin kıyılarına varmalarından 66
yıl sonra, 1582 yılında İspanyol engelini aşamamış, 1596 yılında ise
İngilizlerin Çin’le ticaret yapmak için imtiyaz sağlamak maksadıyla
gönderdiği gemileri, Hindistan’dan öteye geçememiştir. Kanton Nehri
boyunca ilerleyebilmek ve ticaret yapmak beklentisi içinde olan özel bir
grup tacirin I. Charles tarafından desteklenen gemileri, ancak 1637 yılında
Macao açıklarında görünebilmiştir. En güçlü rakiplerinden biri olan
Portekizliler, burada 1520 yılından beri imtiyazlı olarak ticaret
yapabilmektelerdi. Bu girişimin sonuçlarının olumlu olmamasına rağmen; bu
kez II. Charles’ın desteğiyle 1683 yılında ticaret ilişkileri kurabilmek için
tekrar hamleler yapılmış; Macao yakınlarına iki şirket gemisi ulaşmış; 1701
yılında da Kanton limanında süregelen ticarete, İngiliz vatandaşlarının da
katılabilmesi için ticaret yapma garantisi alınmıştır. Daha sonra buraya üç
kadar gemi daha gönderilmiştir. Şirketin, Çin limanlarında var olabilme
planları, 1670 yılında Amoy ve Formosa için ticaret antlaşması elde
edilmesiyle devam etmiştir. Amoy’da bir antrepo1 kurabilmeyi başarmışlar;
1
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ancak Çin’deki karışıklıklar neticesinde, 1681’de bu antrepo kapanmıştır.
Formosa, 1683’de Mançu Hanedanlığı tarafından ele geçirilince buradaki
ticaret de sonlanmıştır (Phipps, 1836: 1-4).
1676 yılından sonra İngilizler; Güney Denizi’ne, Macassar, Borneo ve
Java’ya yönelmişlerdir. 1680 yılına kadar, Çin ile ticaret, şirketin
Bantam'daki merkezi ve antreposundaki görevliler tarafından nakliyesi
gerçekleştirilen gemilerle yürütülmüştür; ancak daha sonra İngiltere'den
doğrudan yüklenen gemilerin kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece bu
tarihte 430 ila 450 tonluk iki gemi ve bir yıl sonra yaklaşık tonajlarda başka
bir gemi Güney Denizi’ne ve Çin’e gönderilmiştir (Morse, 1900: 51).
Kanton Limanı’nın, İngiliz gemilerine açılması için 1681 yılında
yapılan girişimler ise Portekizlilerin sahip olduğu tekel ve peşin ödedikleri
ücret engeliyle karşılaşmış; İngiliz denizcilerini buradan bir süre daha uzak
tutmuştur. 1685 yılında Çin İmparatoru’nun hükmüyle tüm limanların
ticarete açılması neticesinde Doğu Hindistan Şirketi de Kanton’da ticaret
yapabilme imtiyazı elde etmiştir. Bu imtiyazla, Amoy’da kapanan antrepo
tekrar açılmış, buradaki ticaret hacim kazanmaya başlamıştır. Kanton’a ilk
büyük şirket gemisi 1689 yılında gönderilmiştir. Gemiler ulaştıktan iki hafta
sonra, buradaki yetkililerce baştan kıça ölçülerek resmî ölçülerde olup
olmadığı saptanıp, ödenmesi zorunlu olan geçiş veya limanda bulunma
ücretine karar verilmiştir. Bu ücret, ilk dönemlerde liman harcı olarak
düşünülebilir. Gemi ölçüsüne göre fiyat belirlenmektedir; ancak özellikle
Kanton’a ulaşan ilk gemi için olduğu gibi bazen fahiş rakamlar talep
edilebiliyordu. Böyle bir durumda, gemideki yük memuru buna karşı çıkıyor
ve fiyat neredeyse yarıya iniyordu. Bu ücretin bir kısmı resmi vergi, bir
kısmı da “bağış” olarak Kanton’daki gümrük amirinin adamlarına
verilmekteydi. Hoppo adı verilen Kanton Gümrük Amiri, 1865 yılından
1904’e kadar Çin’e gelen yabancı tüccarların ödediği vergilerin alınması,
nakliye işlemlerinin denetimi ve düzenin korunması görevlerini üstlenmiştir
(Wong, 2012: 42). 1701 yılında Ningpo Liman’ında ticaret yapmak için
girişimde bulunan şirket, talep edilen ücretin Amoy ve Kanton’da belirlenen
haraçlardan daha fazla ve düzensiz olduğu gerekçesiyle bundan
vazgeçmiştir. Dolayısıyla Kanton’da ödenen fazla ücrete rağmen ticari
intizamın hâkim olması, daha sonra Kanton Sistemiyle adlandırılmasına yol
açmış ve burası, en büyük ve yoğun ticaret yapılan limanlardan biri haline
gelmiştir. Zorluklara rağmen Kanton Limanı, İngilizlerce yoğun ekonomik
faaliyetler yapılan bir yerdi. Örneğin, 1730 yılı kayıtlarına göre, 4 adet
İngiliz ticaret gemisi Çin’den İngiltere’ye ulaştığında 1.707.0002 pound
2
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ağırlığında çay ile yüklüydü. Ticaret, Hindistan’dan Kanton’a doğrudan
gelen gemilerle de yürütülmeye devam etmiştir (Morse, 1900: 71-74).
Doğu Hindistan Şirketi, 1715 yılında Çin'le olan ticaretini düzenli bir
temele oturtmaya; Kanton'da daimi bir kadroyla antrepo açma, burada
malların sevkini, nakliyesini idare etme ve gemileri belirlenen mevsimlerde
göndermeye karar vermiştir; ancak başlangıçtan 1770 yılına kadar daimi
personel, mevsimde gönderilen gemilerde görevli yük nakliye
memurlarından oluşmuştu. Gemiler, 1715'e kadar her gemiye bir memur
atanarak yılda bir kez gönderilmiş; memurların görevi gemideki yüke
bakmak ve Çin kıyılarındaki ticari operasyonları yönetmek olmuştur. 1754
yılına kadar yük memurları orada ikamet etmemiş; ama şirketin gemilerinin
seferlerine dâhil olmuşlardır. Ancak, 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra
bazıları Çin'de kalmıştır. Nakliye memurları, bazen bir veya daha fazla
gemiyi denetlemek için iki ya da daha fazla sayıda Konsey oluşturmuş;
sonrasında bu Konseyler Kanton’da görevlerini yaptıkları sırada tek bir
Konsey’de birleştirilebilmiştir. Kanton'da, 1755’te üç Konsey bulunmakta
olup, 1756 yılına kadar yalnızca biri orada kalmıştı. Benzer şekilde, başta bir
Konsey 1756'dan 1757'ye, bir diğeri 1757'den 1758'e kadar ikamet etmiştir.
Daha sonra, tüm gemiler için her zaman sadece bir Yerleşik Yük Memurları
Konseyi bulunmuştur. 1770 yılından itibaren ise İngiliz Çin ticari ilişkilerini
neredeyse Kanton antrepoları üzerinde yoğunlaşarak takip etmek
mümkündür; zira artık İngiliz vatandaşları, memurları burada ikamet etmeye
başlamışlardır (Lynch, 2007: 188 Singh, 2006: 474-475)
İngiliz Çin ticaretinde, 1789 senesi bir değişim yılıdır. Çin’den aldıkları
tonlarca çaya karşılık verdikleri gümüş, Bengal veya İngiltere’den ihraç
edilirken; Hollandalılar daha kârlı bir takas yürütmekteydi. Doğu Hindistan
Şirketi de bu ticarete dâhil olarak çay karşılığında kalay vermeye başlamıştır.
O yıl, 120 bin pound değerinde 2 bin ton kalay, Çin’e sevk edilmiştir
(Morse, 1926: 114-115).
Çin’le ticaretin yoğun hacimli merkezlerinden biri, hatta en yoğun
bölgesi olan Kanton’da, 1789 yılında tutulan kayda göre 86 Portekiz,
Hollanda, Fransız, Danimarka ve Amerika ticaret gemisinden 61 kadarı
İngiliz tüccarlarınındı. Bunların 21’i Doğu Hindistan Şirketi’nin büyük
tonajlı, okyanus aşabilen, donanımlı gemileriyken kalan 40 gemi ise daha
küçük fakat aktif olan, Hindistan’da ikamet eden İngilizlere ait gemilerdi
(Phipps,1836: 3). Buna rağmen, bu dönemde Doğu Hindistan Şirketi zor
şartlar altında ezilen tacirlerin şikâyetlerini hükümete iletmek, daha fazla
imtiyaz elde etme ihtiyacını duyurmak niyetindeydi. Ticaretin giderek
yoğunlaşması, işlerin serbest bir şekilde yürütüldüğü anlamına
gelmemekteydi. İngiliz-Çin ilişkilerinde, diplomatik bir dönem açacak olan
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bu şikâyetlerin kaynağı ise 1685’den itibaren hayat bulan, gümrük işlerini
düzenleyen, zaman zaman katılaşan ve gelenekselleşmeye başlayan
kurumlardır. Bu kurumlar, diplomatik heyetin mevcut şartlarla mücadele
edeceği yapıları muhafaza etmektedirler.
İngiliz Çin Ticaretinin Limanlardaki Yürütücüleri
Hoppo, Kanton Sistemi ve Kanton’daki antrepolar, yürütülmeye
çalışılan ticaretin önemli ajanları olarak gözlemlenmektedir. On yedinci
yüzyılın sonunda Çin'in dış ticareti, diğer limanlara uygulanan ağır ve
denetimsiz gümrük işlemleri nedeniyle, diğer yabancı tüccarları ve İngilizleri
esas olarak Kanton'a çekmişti. Kanton'da yapılan işlemler çok şikâyet
konusu olsa da daha fazlasını almak isteyen yetkililer ile daha az ödeme
yapmak isteyen tüccarlar arasında, sürekli bir pazarlık süreci imkânı
olabilmekteydi (Dyke, 2007: 79).
Çinli yetkililer, İngilizlerden liman ayrıcalıklarını kabul etmelerini ve
bunun devamlılığının sağlanması için ödeme yapmalarını talep etmekteydi.
Diğer yabancı gemiciler ve İngilizler ise buna karşılık, çok fazla ücret talep
edildiğinde ticaret yapmayı reddetmekte ve sorumlu nakliye memuru,
gemilerini limanın dışında tutarak adeta rest çekerek, Kanton'da gemisinin
ödemesi gereken ücret miktarını müzakere ederek, bir anlaşmaya
varabilmektelerdi. Usullerde değişime yönelik ilk adım, ücretlerin değil
ticaretin düzenlenmesi için atılmıştır, İmparator'un Tüccarı adı verilen tek
bir komisyoncu, tüm yabancılara çay ve ipek satmak, talep edilirse birkaç
yabancı ürünü satın alması için 1702'de atanmıştır.
Bu şekilde oluşturulan tekel, tüm yabancı tüccarların genel itirazıyla
karşılaştığı kadar, ticarette güçlü olan yerel tüccarlar tarafından da iyi
karşılanmamıştır. Tekel sahibi olarak atanan kişi, Kanton'un büyük
tüccarlarından biri olmayıp, gereğinden fazla gecikmelere sebebiyet
vermekten başka katkıda bulunmamıştır. Öte yandan kârlı bir ticaretten
çıkarılan diğer Kanton tüccarlarının ve bölgedeki idari yetkililerin, gemiler
üzerindeki kontrolleri zarar görmemiş olsa da gelen ürünleri vergilendirmeye
yönelik tüm güçlerine müdahale edilmiş ve bu durum mevcut yapıyı
sarsmıştır. Bu durum, dışlanan yetkililerin de tekel işine girmesine sebep
olmuş; iki yıl sonra İmparator'un Tüccarı, tekelindeki paya diğer tüccarları
dâhil etmeyi kabul etmiştir. Ancak, verdiği bu ödün karşılığında, ticaret
bedeli olarak limana gelen her yabancı gemi için 5.000 Tls3 tutarında bir
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zorunlu ödeme almıştır. Bu durum, İngilizleri beklenmedik harcamalarla
karşı karşıya bırakmıştır (Morse, 1900: 63).
İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, 1715 yılında düzenli olarak Çin
ticaretine girmeye karar verdiğinde, o döneme kadar ticarette yaşanan
zorluklar ve engeller, Kanton’da ikamet edecek olan nakliye memurlarının,
ticaret ve antrepolar için Hoppo ile bir anlaşma yapmasını zorunlu kılmıştır.
Bu anlaşma; kısıtlama olmaksızın herkesle ticaret yapma özgürlüğünü; Çinli
hizmetkârları işe alabilme, kovma ve yargılama yetkisini; antrepolar ve
gemiler için gıda ve diğer gereksinimleri satın alma özgürlüğünü; satılmayan
ve yeniden sevk edilen mallar ile antrepo mağazalarında bekletilen mallar
için gümrükten muaf olma gibi konuları içermektedir. Ayrıca limandaki
gemilere ait teknelerin aynı bayrağı taşıdığı sürece incelenmeden,
denizcilerin ise üzerleri aranmadan geçmesine izin verilmesi; nakliye
memurlarının yazı masalarının ve sandıklarının incelenmemesi, Hoppo'nun
onları yerel halktan korunması ve yıllık olarak konulan vergiler ve
haraçlardan muaf tutulması gibi önemli imtiyazlar içermektedir. Bunlar,
fiiliyatta uygulanıp uygulanmadığı kesin olmayan; ancak Çin tarafının kâğıt
üzerinde kabul ettiği ayrıntılardır. Yüzde dörtlük vergi maddesinin
yürürlükten kaldırılmasına ve Hoppo'nun sunduğu her talebin, geminin
ölçümünün bittiği ve meblağın belirlendiği süre ile aynı zamanda
oluşturulmasına ve tebliğ edilmesine yönelik madde ise kabul edilmemiştir.
Yüzde dörtlük ücret, satış ve alımların değeri üzerine koyulan eski bir
vergidir. Bunun dörtte biri işlemleri kolaylaştırmak için aracıya verilen
zorunlu ödeme payı, kalan dörtte üçü ise yabancı tüccarın gemi için verdiği
pay olup, bütün bunlar yetkililer tarafından alınan, alışılmış bir ücret haline
gelmiştir (Morse, 1900: 69-72).
Kanton tüccarları 1720 yılında, fiyatları kendi çıkarlarına göre
düzenlemek maksadıyla Co-hong adında bir tür lonca kurmuştur. Bu,
Çinlilerin Avrupalılara sattıkları mallar üzerinde kendi fiyatlarını belirlemek
için kurdukları bir birleşim gibi gözükmektedir; böylece satıcı olan herhangi
biri, söz konusu mallar üzerindeki gerçek kâr oranlarına sahip olabilecektir.
Bunun, tüccarların bir organizasyonu olduğu da iddia edilmiştir; ancak resmi
görevliler organizasyonda olmasa bile, yetkililerin dış ticaret üzerindeki aktif
denetimi göz önüne alındığında, devlet desteği sağlanmadan böyle bir
yapının oluşturulamayacağı düşünülebilir (Drake, 2014: 1133). Bu durum,
İngilizlerin karşılaştığı ve ortadan kaldırmaya çalıştıkları en büyük sıkıntıdır.
Kanton Valisi’nin söz konusu tekeli kaldırmasını ve bu gerçekleşene kadar
ticaret yapmamayı ortaya atmışlar, tekel kısa süreliğine kaldırılsa da tekrar
hayata geçirilmiştir. Alınan haraçlar, yıldan yıla artarak devam etmiş; bunun
üzerine 1727 yılında yük memurları, herhangi bir indirim yapılmazsa
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ticaretlerine Amoy’da devam edeceklerini dahi bildirmişler ve Hoppo da
bunun üzerine, resmi gümrük vergisinden daha fazla ödeme alınmayacağına
dair söz vermiştir. Buna rağmen, 1728 yılında yabancılara satılan tüm
ürünlere yüzde onluk bir ek vergi uygulanmış, İngiliz memurlar genel valiyi
protesto etseler de başarısız olmuşlardır. Usulsüzlükler devam etmiş;
1715’de kabul edilen maddeler uygulanmamış, kısıtlamalar sürmüş ve alınan
haraçlar düzeltilmemiştir (Davis 1836: 55-56). Nihayet 1736'da, Kienlung'un
tahta geçmesi ile yüzde onluk ek vergi kaldırılmış, valiye de 30 bin Tls.
değerinde hediyeler verilmiştir. Bir geminin limana girişinden alınan ölçüm
ücretleriyle bağlantılı olarak alınan ve bir türlü düzene oturtulamayan
haraçlar, zamanla 1950 Tls’lik sabit bir ücrete bağlanmıştır. 1754'te İngiliz
yetkililer, haraçların dayanamayacak kadar külfetli olduğunu ve Kanton'a
daha fazla gemi gelmeyeceğini bildirmişler; bunun üzerine vali, Hoppo'yu
şikâyetlerin giderilmesi için ikna etmiş ve gemiler nehir boyunca içerilere
girebilmiştir. Aynı yıl, "güvenlik tüccarı" sistemi kurulmuş ve 1755'te
yabancı gemilerle olan tüm ilişkilerin Hong tüccarlarıyla sınırlandırılması ve
ticarete sızmış gibi görünen daha küçük tüccarları hariç bırakma emirleri
iletilmiştir. Bunlara rağmen kısıtlamalar azalmamış; tüccarların ve resmi
görevlilerin de dâhil olduğu bir sarmalda devam ettirilmiştir (Morse, 1900:
72-74). Bunun haricinde, 1757 yılında Kanton'u tek ticaret sahası haline
getiren ve başka herhangi bir limanda tüm dış ticareti yasaklayan bir
imparatorluk bildirisi yayınlanmıştır. Bu aşamada Doğu Hindistan Şirketi,
Amoy ve Ningpo'da ticaret yapabilmek için ciddi bir girişim hazırlığındaydı.
Bunun üzerine, Tientsin yetkilileri aracılığıyla imparatora teslim edilen bir
protesto sonuçsuz kalmıştır. 1760 yılında şirket, mevcut durumdaki
çaresizlikten kurtulmak için özel bir aracıyla, şartların düzeltilmesi için
tekrar birkaç maddelik bir anlaşma teklifi sunmuştur. Bu teklifte, yüzde
onluk ek verginin kaldırılması, 1950 Tls değerindeki haraç, Hoppo ve valiyle
doğrudan görüşme gibi talepler olsa da Co-Hong bunu asla kabul etmedi
(Hsü, 2000: 140-142).
Co Hong’un elinde bulundurduğu tekel ile zenginleşen bir lonca
görünümünü alması, Çinli memurların daha fazla pay ve vergi almasına
sebep olmuştur. Bu da loncanın tedricen dağılmasına yol açmıştır. Bu durum
şirket yetkilileri tarafından yakından takip edilmiş, 1771 yılında şirketin üst
düzey yetkililerinin uyarmasıyla Çin ticaretine doğrudan yatırım yapma
zamanın geldiği yönünde planlar yapılmıştır. Böylece, İngiliz yetkililer
Hindistan’dan çektikleri paranın bir kısmını iflas eden ve borç içinde olan
Co Hong üyelerine vermeye çalışmıştır. Phuankhequa, bunun en büyük
örneğidir; ancak Çin bürokrasisi hemen önlemini alarak art arda
imparatorluk bildirisi yayınlamış ve birkaç maddeyle, mali olarak sızma
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planı yapan İngilizler için durumu yine sıkıntılı hale getirmiştir. Dolayısıyla,
İngiltere’nin hâlâ vergi ve buna eklenen haraç sorunu devam etmiş ve ticareti
başka limanlara yayarak, buralarda imtiyaz sahibi olma gibi beklentileri
devam etmişti (Drake, 2014: 1136-1137).
İngiliz Çin ilişkilerinde diplomatik yolların başlangıcı sayılan George
Macartney’nin diplomatik görevini ifa etme kararı, böyle bir süreçte,
1784’ten beri Kanton’da yaşananlarla yakından ilgili olan Doğu Hindistan
Şirketi ve İngiliz Hükümeti tarafından verilmiştir. Doğu Hindistan Şirketi
İdare Heyeti, şikâyetlerin giderilmesi ve daha fazla ayrıcalık için olduğu
kadar, Çin yönetiminin herhangi bir zamanda dış ticareti tamamen
durdurabileceğine yönelik kaygılarla da hareket etmiştir.
II. George Macartney’nin Seyahati
Çin’e bir elçi gönderilmesini hazırlayan sebepler, uzun bir süredir
limanlarda yaşanan sıkıntıların, şirketin sürekli takibatıyla dış politika
süreçlerinin aynı düzlemde buluşturulması neticesinde değerlendirilmiştir.
Hükümete yaşanılan durumun şartlarının değiştirilmesi yönünde yapılan
şikâyetler karşılığını bulmuş ve bir hamle yapılması zamanı beklenmeye
başlanmıştır. Bu dönemde, İngiliz harici politikasının, genişlemeye en
müsait ve en çok kâr getiren şirketlerden biri olan Doğu Hindistan Şirketi
üzerinden yürütüldüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, şirketin
yaşadığı sıkıntılar da doğrudan İngiliz mali sisteminin yaşadığı sıkıntılar
haline gelmekteydi.
Hemen hemen tüm çay ticaretini Doğu Hindistan Şirketi’nin eline
bırakan komütasyon yasası, kısa vadede olumlu etkiler sağlasa da ülkenin
altın ve gümüş rezervlerini harcama gibi dezavantajlı durumlar meydana
getirmiştir. Yünlü ve ipek dokuma kumaşların, kurşun, kalay ve bazı ufak
tefek üretim mallarının Çin’e ihracatı, çay ithalatındaki büyük artışa hiçbir
şekilde ayak uyduramamıştır. Bu geniş imparatorluğun güney kıyılarında
yeni bir pazar açılabiliyorsa, kuzey eyaletlerinde de bu mallar için yeni ve
giderek artan talep yaratılabilir; böylece değerli maden tedariki zorluğundan
kaynaklanan rahatsızlık bertaraf edilebilirdi. Doğu Hindistan Şirketi
Yönetimi’nin bir süredir devam eden ticari kaygılarından başka bir durum da
ticaretin devam ettirilmesine izin verilen bu tek limanda, uzun zamandır
birçok rahatsız edici ve aşağılayıcı kısıtlamaya maruz kalınması, ayrıca
orada ikamet eden kişilerin birçok kez kaba taciz ve öfkeli davranışla
karşılaşmasıdır. Bu muamele, genel olarak tüm yabancılara karşı gösterilmiş,
ancak özellikle İngilizler, şirketin ve hükümetin bir parçası olarak,
şikâyetlerine yönelik herhangi bir tazminat ya da telafi beklentisini
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bırakmışlardır. Fransızlar, Hollandalılar, İspanyollar ve Portekizliler ya
kendi uluslarının misyonerleri tarafından temsil edilmişler ya da Pekin
sarayında bulunan büyükelçileri aracılığıyla hakları korunmaya çalışılmıştır.
İngilizler, başlangıçta Çin'in ticaret limanlarına girmeye çalışan maceracılar
olduklarından, tüm Avrupalılara genel olarak ad takılırken, bunlara özellikle
Hung-mao (kırmızı kafa) gibi bir ad takılmıştı. Bu gibi nedenlerle, Çin ile
daha eşit ve aynı zamanda daha güvenilir bir ilişki kurmak için evvela Albay
Cathcart ile başlaması düşünülen diplomatik girişim, sonra George
Macartney’e tevdi edilmiştir (Davis, 1836: 73-74; Medhurst, 1832: 481).
George Macartney’nin, Çin’e gönderilecek ilk diplomat olarak neden
seçildiği, öncelikli olarak sorulan bir sorudur. Kendisi son derece tecrübeli
ve kariyeri başarılarla dolu bir diplomattır. 1788'de Vestal Firkateyn’ninde
Çin’e büyükelçi olarak gönderilen Albay Cathcart’ın, Sunda Boğazı’ndan
geçerken ani ölümünden dört yıl sonra, George Macartney 1792 yılında bu
görevi almıştır. Aynı yıl İngiltere’nin Hindistan Valisi Henry Dundas, Çin'e
büyükelçi gönderilmesi teklifini ortaya atarken, hemen hemen her ülkenin
Pekin'le özel misyonlarla ilişki kurduğunu ve bu yönde hareket ettiğini
belirtmiştir. Böyle bir hamlenin Çin ile ticarette elini kolunu bağlayan
kısıtlamaları gevşetebileceği, bazı ödemelerden kurtarabileceği ve İngiliz
vatandaşlarının Kanton'da, yerel hükümetle daha güvenli irtibat kurmasına
yardımcı olabileceğini eklemiştir (Davis, 1836: 73-75; Chen, 2016: 62-63).
Böyle bir girişim için en uygun zamanın seçilmiş olduğu söylenebilir;
çünkü İngiltere uzun süredir savaştığı Fransa, Hollanda gibi ülkelerle barış
halindeydi ve Amerika’nın bağımsızlığını kazanması da bir süredir süren
çatışma döneminin sonunu getirmişti4. Çin İmparatorluğu’na büyükelçi
olmak gibi yeni ve hassas bir pozisyonu doldurmak için uygun olan kişinin;
işin doğası gereği güçlü bir karakterde, istikrarlı, azimli ve başarılı olması
gerekmekteydi. İlk önerilen kişi, uzun yıllar yurtdışında görev yapmış,
tecrübeli Lord Macartney olmuş, bu görevi başarı ile üstlenebilecek tek kişi
olarak üzerinde birleşilmişti. Macartney’nin böyle bir devlet görevini
reddetme ihtimali yoktur; ancak görevin bir ilk olmasının getirdiği zorluklar
yanında, maiyetinde çalışacak görevliler de bu hususta önem kazanmıştır.
Henry Dundas’a yazdığı mektuptan anlaşıldığına göre, bu heyete bağlı
olacak birkaç kişiyi seçmesine izin verilmelidir; çünkü onunla hareket
edecek insanların nitelikleri, görevi yerine getirmesinde önemli bir kazanç
sağlayacaktır. Elçilik sekreterliği için yüksek bir makamdan gelen isim
önerisine itiraz etmiş ve bu görev için eski sekreteri ve yakın arkadaşı Sir
4

Dördüncü Hollanda İngiliz savaşı henüz bitmişti. Amerikan Bağımsızlığı savaşları ise 1783
yılında sonlanmıştır.
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George Staunton’u seçerek önermiştir. Başbakan William Pitt ve Henry
Dundas bu teklifi müzakere dahi etmeden kabul etmişlerdir. Şartları kabul
edildiği gibi dolgun bir maaş da kendisine sunulmuştur (Morse, 1926: 232242; Staunton, 1797: 30-35). Güney Afrika’da ve önceki vazifelerinde aldığı
maaştan bariz bir seviyede daha fazla olmaması gerekçesiyle, Pekin’e
olağanüstü elçi vazifesinin ücreti yılda 15.000 pound olarak belirlenmiştir 5.
Bu ücret, şirketin Hindistan'daki bazı bölge yetkililerinin ve İngiltere’deki
yöneticilerinin maaşlarından fazladır (Barrow,1807: 343). Bu durumun, vali
ya da başka statüler ile elçinin vazifesine atfedilen önem arasındaki farka
işaret ettiği düşünülebilir. Sadece elçiliğin sivil kalemindeki herkes Lord
Macartney'in seçimi değildi; aynı zamanda muhafız memurları da onun
tarafından önerilmiştir. Elçilik masraflarını karşılayacak Doğu Hindistan
Şirketi idarecileri, Çin İmparatoru’na yönelik değerli hediyelerin seçim
kararını Macartney’e bırakmışlar; ayrıca talebi üzerine, şirketin en iyi
gemilerinden biri olan Hindustan'ı hizmetine vermiş, satın aldıkları küçük bir
geminin de (Jackal) büyükelçiye eşlik etmesine müsaade etmişlerdir.
Macartney’nin bu göreve tam yetkili büyükelçi olarak atanması, daha serbest
ve onurlandırıcı koşullar altında olamazdı. Dolayısıyla, Lord Macartney’nin
de kendisine görev tevdi edildiği andan itibaren, tüm aklını ve dikkatini bu
seyahate verdiği ve hazırlığını tam olarak yapmaya çalıştığı görülmektedir
(Anderson, 1795: 40).
Çince bilen tercüman aramak üzere, Staunton’u vakit kaybetmeden
Paris’e göndermiş; bulamadığı takdirde orada Yabancı Misyonerler
Derneği’ne resmi bir tercüman için başvurmasını sağlamıştır. Burada, De
Propaganda Fide Topluluğu tarafından, genç Çinlileri kabul ettiği bilinen
Napoli'ye gitmesi tavsiye edilmiştir. Napoli’de Hıristiyanlığı öğrenirken,
aynı zamanda misyonerler tarafından İtalyanca ve Latince de öğretilen Çinli
gençlerin olduğu bilgisi kendisine verilmiştir. Staunton, burada iki Çinli
gencin ülkelerine dönebilmeleri için sorumlu papazdan ve okulun
yetkililerinden izin almayı başarmıştır. Bu iki adam, Çin'e dönme fırsatından
da faydalanmak amacıyla, elçiliğe tercüman olarak hizmet etmeye istekli
olarak, Londra’ya dönen Staunton’a eşlik etmişlerdir (Staunton, 1797: 4042). Bu aşamada Macartney, şirket yöneticilerinden Çin İmparatoru’na
yönelik resmi bir ticari teklifle gelecek bir elçiliğin yaklaştığına dair bir
bildirinin hazırlanması gerektiğinin ve bunun saraya duyurulmasının
önemini vurgulamıştır. İdarecilerle bu konuyu müzakere ederken, içlerinden
birkaçının en az kendisi kadar endişeli olduğunu fark etmiştir. Endişenin
sebebi böyle bir diplomatik seyahat öncesinde gerekli hazırlıkların
5

Aslında maaş tutarı 10.000 pound haricinde yıllık hizmeti bedelinde 5.000 pound olarak
belirlenmiş ayrıca hediye gibi diğer giderler de şirket tarafından karşılanmıştır.
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yapılmasını sağlayacak bilgiye sahip olmayışlarıdır. Çinlilerin gelenekleri,
kanunları ve zihin yapısı hakkında yeterli öngörü ve birikimleri
bulunmamaktaydı. Bunlara dair elde edebilecekleri kaynak kişiler ise
Kanton’da yerleşik vaziyette hizmet etmekte olan nakliye memurlarının
edindikleri tecrübelere dayanmaktaydı; ancak onlar da Çin endüstrisi ve
siyasi kültürü hakkında yeterli bilgi sahibi değillerdi. Macartney’nin
görüşüne göre bu insanlar kıyı bölgelerinden, limanlardan şehirlerin
merkezine bir yolculuk dahi yapmamışlardı. Bu tür ön bilgiye vakıf
olmasalar da şirket, elçiliğin vazifesini eşit şartlarda ve özgür olarak yerine
getirebileceğine inanmaktaydı (Tsai, 2003: 145).
Şirketin seyahat ile ilgili seçilmiş kurulu tarafından Kanton Valisi’ne
hitaben, elçilik heyetinin Pekin’e, saraya gelmek üzere yola çıktığını ve
kendilerine eşlik edilmesi gerektiğini belirten bir mektup gönderilmiş ve Çin
kıyılarına ulaşıldığında karşılaşılması muhtemel güvenlik sıkıntıları bertaraf
edilmiştir. Ancak Kanton Valisi’ni ziyaret ederken, şirket nakliye memurları
Henry Browne, Eagle Irwin ve William Jackson, Macartney’nin gerçek
amacını dikkatlice gizleyerek mektubu teslim etmesini istediler. Britanya
Kralı'nın, İmparator Ch'ien-lung’a sekseninci doğum gününde tebriklerini
bizzat iletemediğine üzgün olduğunu ve bunun yerine imparatora hürmet ve
tebriklerini sunması için bir elçilik heyeti gönderdiğini bildirmesini
istemişlerdir (Pritchard, 1938: 380-396, Cranmer-Bying, 1962: 60).
Henry Dundas, Başbakanlık’a bir mektup göndermiş ve seyahat ile ilgili
fikirlerini bildirmiştir. Pekin Sarayı’na elçiliğin ziyaretiyle ilgili gerekli
bildirimin yapılması gerektiğini, özellikle de amacının geçmişte yaşanan
şikâyetlerin giderilmesi için baskı yapmak değil, hükümdarlığının sekseninci
yılına girme vesilesiyle kralın tebriklerini imparatora iletmek ve bu vesileyle
gelecekte ticaretin iki ülkenin karşılıklı yararına yürütülmesi için gerekli
düzenlemeleri tartışmak olduğuna dair bir güvence verilmelidir. Ona göre,
Batı uluslarının gücünü bilmeyen ve belki de önemsemeyen bir imparatoru
ve bakanlarını etkilemek gereklidir. Bunun için de Büyükelçi’nin önemine
ve gösterişine katkı sağlamak maksadıyla, onu bir kralın gemisiyle
göndermek ve ona geçit törenleri için hafif piyadenin eşlik etmesini
sağlamanın uygun olacağını düşünmüştür. Bu mektuptan, elçilik vazifesiyle,
tuzun vadede ticaretin İngilizler lehine dönmesi için bir başlangıç yapılması
planlandığı anlaşılmaktadır. Aşağıda bu amaca yönelik sıralanan maddeler
de izlenilen politikayı açıklamaktadır ( Morse, 1900: 214-215).
Kanton'da, memurlar tarafından uygulanan sınırlamalar, ceza
almayacakları güvencesiyle devam etmektedir; şikâyetlerin iletilmesi için
herhangi bir kanal bulunmamaktadır; yapılan ticareti serbest hale getirmek
için durumun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Çin'den daha ucuza
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ihracat yapabilmek için talep edilen malların, bölgeye en yakın limanlardan
da ithal edilmesine izin elde edilerek ticaretin büyütülmesi, farklı pazarların
rekabeti sağlanarak gerçekleştirilmelidir. İthalat ve ihracat vergilerinin
düzensizliği ve ticaretin zaman zaman güvensiz bir hal almasıyla zarar
edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. İngiliz tüccarların Portekizliler
ile aynı şartlarda ticaret yapabilmeleri ve Portekiz'e verilen ayrıcalıklarla
Makao’da en azından bir sezondan fazla bir süre kalabilmelerinin yolu
açılmalıdır. İngilizlerin yoğunlukla yaşadığı limanlarda, Çinli hâkimlerce
suçlu bulunan bir İngiliz vatandaşı olduğunda, yargılamanın İngiliz yetkililer
tarafından yapılacağının; şahsın kaçırılması ya da saklanması gibi
vaziyetlerin olmayacağına dair şirket yetkililerinin taahhütte bulunduğunun,
imparator tarafından valilere bildirilmesi talep edilmelidir. Büyük
Britanya’dan Çin’e yapılan ihracatı artırmak için, sadece farklı limanlarda
ticaret yapmayı engelleyerek değil, aynı zamanda İngiliz üreticilerinin
cesaretinin kırılarak ürünlerin satın alınmasını caydırma eğiliminde olan
düzenlemelerin kaldırılması sağlanmalıdır. Pekin'de pek çok ürün için bir arz
yaratma çabası göstermek ve Hindistan’dan Çin’e kürk gibi yeni ve farklı
türde ürünlerin ihracına zemin hazırlamak ortaya konan amaçlardandır
(Davis,1836: 76-80).
Macartney’nin hassasiyetle üzerinde durması gereken bir nokta ise kısa
süren sezonda satılamayan İngiliz mallarının güvenli bir bölgede ve bir
depoda tutulabilmesi için müsaade almaktır. Bu güvenli yer, küçük bir ada
ya da herhangi bir alan olabilir; ancak bu talep tamamen ticari maksatlı bir
girişim olup, asla bir toprak talep edilmemektedir. Bu talep, karşı tarafa
kabul ettirilirse iki taraf için de ticarette faydalı olabilecektir. Böylece
George Macartney, Dostluk ve İttifak Antlaşması imzalamak maksadıyla
kendisine eşlik eden 95 adamıyla göreve hazırlanmıştır.
Macartney ve maiyetine, tercüman sorununun çözülmesi ve hediyelerin
temin edilmesinin ardından Hindustan, küçük Jackal ve Indiamen gemilerine
64 adet topu olan Lion askerî gemisinin de dâhil olduğu bir filonun eşlik
etmesine karar verilmiştir. 3 Mayıs 1792 tarihinde olağanüstü ve tam yetkili
büyükelçi olarak mührünü alarak yemin etmiştir. Bunu müteakip gemiler, 26
Eylül'de Portsmouth’dan yelken açmıştır. Yolculuğa çıkarken geleneklerini
ve yaşantılarını bilmedikleri Çinliler hakkında yararlandıkları kaynak,
oldukça hacimli olan Fransız misyonerlerinin kayıtları olmuştur. Bu kayıtlar
genel olarak Çin Sarayı’nda bilimsel hayat ve daha özel olarak astronomi ve
deneysel felsefe hakkında bilgiler içermektedir (Barrow, 1807: 347)6.
6

Bu nedenle Lord Macartney'in diğer hediyelerin yanı sıra, farklı olarak ve son geliştirilen
tekniklerde bazı değerli eşyalar sunması doğaldı. Bununla birlikte, bu araçların bakım ve
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Elçilik heyeti, 3 Temmuz'da Chusan'a gelmişti ve 25 Temmuz'da
Peiho'nun ağzında bulunan Taku'ya ulaştığında, büyük bir saygı ile
karşılanmış, ihtiyaç duyduğu her yardımı almıştı. 5 Ağustos'ta, eyalet
başkenti Paotingfu'dan kendisini ziyaret etmek ve saraya kadar ulaşımına
yardımcı olmak için gelen valiye kadar çok sayıda memurdan mürekkep bir
güruhun eşliğinde kıyıya çıkmıştır. İmparator’un temsilcisi olarak elçilik
heyetine bağlı yolculuğa devam eden vali de dâhil olmak üzere temas ettiği
herkes tarafından imparatorun saygı ve nezaket işaretleriyle karşılanmış ve
kabul edilmiştir. Bununla beraber üzerinde durulması gereken bir konu ise
bölgedeki şirket temsilcileriyle temas kuramamasıdır. 5 Ağustos’da Taku’ya
ayak bastığı andan itibaren, 19 Aralık'ta Kanton'a kara yoluyla gelene kadar,
dış dünya ile tüm iletişimi tamamen kesilmiş, ne mektup gönderebilmiş ne
de Kanton'daki şirket yöneticilerinden haber alabilmiştir. Lion Gemisi’nin
seyrini haber veren 3 mektup haricinde mektuplaşma, iletişim kurma olanağı
bitmişti. Pekin'e giderken Tungchow'a vardığında, 1793 yılında Fransa ile
patlak veren Koalisyon Savaşları’ndan haberi olmadığı gibi 16 Ağustos'ta
Çinli yetkililer tarafından sürekli sorulan Nepal Meselesine dair de hiçbir
bilgisi bulunmamaktaydı (Barrow, 1807: 353-356).
Macartney, Taku’dan sonra 21 Ağustos’a Pekin’e ulaşmış,
Yuenmngyuen’den sonra 8 Eylül’de Jehol’a varmıştır7. Büyükelçi, daha
sonra imparatorun doğum günü kutlaması için yerel görevliler ve diğer
yabancı elçilerle bir araya gelmiş; son olarak 17 Eylül'de İmparator
tarafından kabul edilmiştir. Kral III. George'un İmparator Ch’ien-lung'a hitap
eden mektubu 14 Eylül’de sunulmuş ve Çin'de kurulması planlanan yeni
ticaret ortamı için İngiliz talepleri arz edilmiştir. Bu mektuba ve şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Henry Dundas'ın diğer talimatlarına istinaden Lord
Macartney’nin, Çin ile ticareti genişletme ve İngiliz-Çin ilişkilerini düzenli
ve devamlı hale getirme görevini üstlendiği İmparator’a bildirilmiştir. Çin
makamları tarafından İngiltere'den gelen bir elçi olarak kabul edildiğinden,
Macartney’nin sarayda geçirdiği sürede iyi ağırlandığı söylenebilir (Hsü,
2000:156).

7

yönetimine atananlara teslim edildiğinde, tamamen yıpranmış olduğu fark edilmiştir.
Alman mekaniğini temsil eden en büyük ve mükemmel lenslerden yapılmış teleskoplar,
teodolit, hava pompaları Çinliler tarafından kırılmış ve bozulmuş olarak bulunacaktır.
14 Eylül’de İmparator’un huzuruna ilk kez kabul edilmiş, 17 Eylül’de ikinci kez doğum
günü kutlaması için huzura çıkmıştır. Jehol’u 21 Eylül’de terk etmiş, ayın 26’sında Pekin’e
ulaşmış, İmparator'un Pekin'e girişine katılmıştır. İmparator’a 3 Ekim tarihinde taleplerini
içeren notu arz etmiş, 7 Ekim’de Kral’a hitaben bir mektup ve not almıştır, aynı gün Pekin’i
terk etmiştir. Kasım ayında da dönüş yolunda Hangchow’a ulaşmış oradan Kanton’a
ilerlemiş ve 5 Eylül 1794’te Londra’ya varmıştır.
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Macartney, Londra’dan çıktıktan bir yıl sonra Pekin Sarayı’na ulaşmış,
müzakere etmek istediği ana noktaları kısaca içeren bir not vermeyi
başarmıştır. Beklediği gibi bir müzakere durumu söz konusu olmamış,
Macartney verdiği mektupların karşılığını dahi 10 Ocak’a kadar alamamıştır.
Talepler ise altı maddeden oluşmaktaydı. İngiliz tüccarların Chusan, Ningpo
ve Tientsin’de ticaret yapmalarına izin verilmesi; Rusların daha önce sahip
olduğu gibi, mallarını satabilmeleri için Pekin'de bir depoya sahip olunması;
Chusan çevresinde satılmayan mallar için küçük, müstakil, bir ada
sağlanması ve bunlarla ilgilenecek İngilizler için konut sağlanması; Kanton
yakınlarında benzer bir ayrıcalık ve başka diğer önemsiz sayılacak ayrıntılar
için müsamaha gösterilmesi; Makao ve Kanton arasındaki transit vergilerin
kaldırılması veya en azından 1782 standartlarına indirilmesi; İngiliz
tüccarların verdikleri haraçların tamamen sonlanması; daha evvel
istenilmesine rağmen kendilerine verilmeyen, vergileri düzenleyen
İmparatorluk beratının sağlanması gibi talepler İmparator Ch’ien-lung’a
sunulmuştur. Belki de elçiliğin tek başarısı, getirdikleri mektubu sunabilmiş
olmalarıdır (Staunton, 1797: 169-170).
Bu taleplerin sunulmuş olması düşündürücüdür. Çünkü kabul edilmesi
kolay olmayan maddeleri öne sürmek aslında İngilizlere bir kazanç
sağlamamıştır. Zira bu taleplerin o dönem için İngilizlere fazla imtiyaz
kazandıracağı, ancak eşit bir şekilde Çin’e fayda sağlamayacağı ortadadır.
Dolayısıyla Çinli yetkililerin ticaretteki vergiden vazgeçmek ya da İngilizleri
diğer yabancı tüccarlardan ayırmakla elde edecekleri bir çıkar yok gibidir.
Çin'de, büyük devlet adamlarının bile maaşları, ticaretin vergilendirilmesini
içeren yöntemlerle elde edilmektedir; dolayısıyla vergilerin durumu kolay
çözülecek bir husus değildir. Bu yüzden Manchu Hanedanı’ndan soylular ve
bakanlar Kanton'daki Hoppo'nun düzensiz ve denetlenmeyen; ancak legal
hale getirilmiş kazanımlarını paylaşmaya devam etmiş; Hoppo’nun
uygulamaları ve elde ettiği kazançlar kaldırılmamıştır (Cheong, 1997: 331333).
Merasimlerle sarayda geçirdiği dönem için Lord Macartney'nin ve
maiyetinin tüm üyelerinin, ilk günden itibaren sıkı, ancak tehditkâr olmayan
denetim ve gözetim altında bulunmaları haricinde şikâyet edecek bir
durumlarının olmadığını düşünmek mümkündür. Çinli yetkililerle ilk temas
ettikleri andan, 10 Ocak’ta Kanton'dan ayrıldıkları zamana kadar tüm
masrafları İmparator tarafından karşılanmıştır. İaşeleri sağlanmış, kılavuzlar
verilmiş ve elçilik heyetinin ulaştırılması ve hediyelerinin taşınması, birkaç
istisna haricinde hürmetle gerçekleştirilmiştir. Ancak heyetin Çin’e geliş
amacı göz önüne alındığında pek bir gelişme kaydedememiş olduklarını da
belirtmek gerekmektedir. Elçi’nin, meramını imparatorun kendisine aktarma
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şansı yoktu; imparatorun bakanlarına ulaştırmaya yönelik tüm girişimleri ise
sonuçsuz bırakılmıştı. 10 Ocak tarihinde imparator, Macartney’e İngiliz
Kralı III. George’a hitaben bir mektup verdirmiştir. Mektubun içeriği özetle
aşağıdaki gibidir:
Ningpo, Chusan ve Tientsin Limanlarının ticarete
açılması önerilmiştir; ancak orada ticaret yapılması için uygun
tercüman veya depo yoktur ve bu teklif kabul edilemez. Bir
zamanlar Ruslar için yapıldığı gibi Pekin'de ticarete izin
verilmesi talep edilmiştir. Uzun zaman önce ayrıcalık onlardan
alınmış ve Kiakhta’da Ruslar için bir pazar açılmıştır;
İngilizlere ayrıcalık yapılamaz ve imtiyaz verilemez. Chusan
Adası'nın (belki de Chusan yakınlarındaki bir adanın) depo
olarak kullanılması talep edilmiştir. İmparatorluğun hiçbir
adası, hatta adanın kıyıları ve koy, körfez girişi hiçbir ulusa
devredilemez ve bu teklif kesinlikle kabul edilemez. Kanton
veya Macao yakınında bir depo kurulması teklif edilmiştir.
Tüccarlar işlerini Kanton'da yapmak zorundadır ve sezon sona
erdiğinde Makao'da kalabilirler; bu yüzden sadece Çinliler ve
yabancılar arasındaki kavgalara müdahale edilebilir. Makao'ya
gidip gelirken ödenen vergilerden muafiyet talep edilmiştir. Bu
talep de kabul edilemez. Gelecekte gerekenden ne daha az
alınacak ne de olması gerekenden daha fazlası istenecektir.
Ölçüm sonucu belirlenen ödemeler hakkındaki son talep de
herkes mevcut uygulamalara riayet etmek zorundadır denerek
reddedilmiştir. Bu sözle de taleplerin karşılanmayacağına dair
son vurgu yapılmıştır: Sonuç olarak George Macartney
tarafından sunulan talepler, imparatorluğumuzun yasalarına ve
geleneklerine karşıdır ve aynı zamanda son talebe kadar
tamamen faydasız olduğundan kabul edemem. Kral, seni tekrar
uyarıyorum, kararlarıma uygun hareket edersen barış ve
dostluğu her iki taraf için de koruyabilir ve böylece karşılıklı
huzurumuza katkıda bulunabiliriz (Backhouse ve Bland, 1914:
322-331).

George Macartney, dönüş yolunda Hangchow'dan Kanton'a bir iç
güzergâhla (izledikleri yol: Tsientang Nehrinden, Poyang Gölü'nü
çevreleyen havzayı takiben Kiangs’e doğru ilerleyen, Kan Nehri üzerinden,
Meiling Geçidi’ni aşıp Kanton’a Kuzey Nehri takiben) girmiştir. Lord
Macartney yeni vali tarafından da iyi karşılanmış ve herhangi bir güçlükle
karşılaşmadan Kanton’a ulaşmıştır. Morse, Macartney’nin aslında seyahat
etmek niyetinde olmadığını; ancak yönetimin onu buna zorladığını ifade
etmiştir. Ancak bu sayede belirlenen yolu kullanarak kendisine eşlik
edilirken
gösterilen
hürmet
ve
konukseverlikten,
kolaylıktan
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yararlanabilmiştir. Pekin'den Chinkiang, Hangchow, Nanchang, Kanton'a
kadar uzanan hat boyunca kendisine dikkat ve ihtimam gösterilmiş; Kanton
Valisi ise sürekli yakından takip halinde, başından beri gösterdiği tutumu
korumuştur (Robbins, 1908: 339-342).
Nihayetinde Macartney’nin elçi olarak beklenti ve umutları
gerçekleşmemiştir. Daha önce 1736'da İmparator'un verdiği imtiyazlar ve iyi
niyet, şikâyetlerin devamını sağlayacak statükoyu korumak isteyenler
karşısında tekrar canlanma ihtimali bulamamıştır. Nihayetinde Hoppo galip
gelmiş ve elçiye hiçbir surette saygısızlık etmeyen vali, bir sonraki nakliye
sezonunun açılışından altı ay sonra görevinden alınmıştır. Büyükelçi, Çin'e
gönderilme amacını yerine getirememiş ve dış ticaretin gerçekleştirildiği
prosedür ve usuller İngiltere’nin aleyhine olmak üzere daha sabit ve düzenli
hale gelmiştir. Macartney’nin yaptığı diplomatik faaliyetin seyrini ve
sonuçlarını en çok merak edenler arasında, bu ticaretin doğrudan içinde
olanlar bulunmaktaydı. Bu arada, elçiliğin kaydettiği başarılar veya izlediği
süreç hakkında bilgi sahibi olmayı bekleyen şirketin Kanton’daki konsey
üyeleri, Haziran-Aralık ayları arasında elçilikten doğrudan veya dolaylı
olarak hiçbir haber alamamıştı. Zaman zaman elçinin huzura çıktığı ve
Pekin’den ayrılıp güneye doğru ilerlediği yönünde kesinleştirilemeyen
istihbarat kendilerine ulaşmış olsa da doğrulatamadıkları bu haberlere
inanmamışlardır. Kanton’daki konsey üyeleri, 25 Ekim'de Ostend'e
doğrudan giden bir Amerikan gemisine bu bilgileri de içeren bir rapor
vererek, şirketin Yönetim Kurulu'na iletilmesini sağlamış olsalar da bu
raporun Nisan ayından önce ellerine geçmiş olma ihtimali yok gibidir.
Kralın, Lord Macartney'i İrlandalı bir asil olarak Earl unvanıyla tanıttığı 1
Mart tarihinde bile İngiliz Hükümeti, elçilik heyetinin başarı veya
başarısızlığı hakkında bilgiye sahip olamamıştır. George Macartney’nin
diplomatik yetenekleri ve elçilik yaptığı süreç olumsuz yönde
değerlendirilmemiş ve hayatının geri kalanında devlet hizmetiyle meşgul
olmaya devam etmiştir (Morse, 1900: 240).
Bu seyahatin başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi olduğu düşünülen
bir hadise vardır. Bunun, Kowtow diye tanımlanan bir ritüel hareketinin
gerçekleştirilmemesi olduğu düşünülmüştür. Bu kültürel farkın yarattığı
engelin, Macartney heyetinin Çin’den eli boş dönmesinin sebebi olduğu
yönünde görüşler vardır (Rockhill, 1897: 427-430).
George Macartney ve maiyetinin uymak zorunda kaldıkları ritüeller ve
Çin tarafının onları algılayış ve kabulleniş biçimi, bu heyetin iki eşit
imparatorluk gibi resmi bir süreç başlatamamalarının sebebi olarak kabul
edilmektedir. Bu seremoninin adı Kowtow olup, k'ou-t'ou veya k'oushou'nun Batı dillerine geçmiş halidir. Kelimenin tam anlamı ise "yere alnını
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sürmek" demektir. Bu ritüelin sergileniş biçimi, her iki diz üzerinde çökmeyi
ve başını yere sürmeyi içermektedir. Bununla birlikte Kowtow, daha özel
olarak İmparator tarafından huzura kabul edildiğinde, İmparator’un emri
alındığında yapılır. İmparator onuruna törenlerde saygı ifade etmek için de
kullanılır. Bu hürmet gösterişine “san-kuei chiu-k'ou shou” da denir ve "üç
diz çöküş ve dokuz baş vuruş” anlamını taşır. Her iki diz üzerine üç kez diz
çökerek ve her diz çöktüğünde başını yere üç kez eğerek gerçekleştirilir. Bu
seremoni birçok yazar tarafından Macartney seyahatinin en hassas
noktalarından biri olarak değerlendirilmiştir. Elçiliğin resmi İngiliz
kayıtlarına, Sir George Staunton’a ve diğer yayınlanmış belgelere göre,
Büyükelçi huzura kabul edildiğinde, üç diz çökme ve dokuz kafa vuruşu
yapmamıştır. Huzura kabul edilen tüm yabancı elçilerden istenilen bu
ritüelin Macartney tarafından gerçekleştirilmediğinin kaydı tutulmuştur
(Pritchard,1943: 164).
Elçilik heyetinin, getirdiği hediyelerin imparatorluk memurları
tarafından birer haraç gibi algılanması ise beklenilmeyen başka bir hadisedir.
Bu durum, hediye kervanını taşıyan görevlilerin haraç muamelesi yaparak bu
şekilde adlandırmasıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca hediyelerin son derece
teknik eşyalardan oluşmasına rağmen, pek muteber nesneler olarak kabul
edilmediği de anlaşılıyor. Birçoğu kötü muameleden ötürü kırılmış ya da
bozulmuş vaziyette imparatora sunulmuştur. Bu da Çinli memurların
İngilizleri vasal; hediyeleri de imparatora sunulmuş birer haraç mal olarak
kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır. Çin limanlarında tekel sahibi olan ve
İngilizlerin rakipleri olan Portekizlilerin bunda bir dahli olup olmadığı ise
açıklanmamıştır. Bu da ancak diğer milletlerin temsilcilerinin ya da
misyonerlerinin tutumları hakkında yapılan çalışmalardan anlaşılabilir.
SONUÇ
Macartney’nin bu seyahatini, Çin limanlarını daha sonra farklı
yöntemlerle İngiliz ticaretine elverişli hale getirmek yolunda bir başlangıç
olarak kabul etmek mümkündür. Bu diplomatik iletişim kurma girişimi,
1816 yılında William Amherst tarafından tekrar edilen ziyaret ile bağlantılı
ve devamlılık arz etmiştir. Bu sayede ilk temasın öğrettiği bazı eksiklikler
giderilerek yeni, aslında eskimeyen talepler iletilmeye çalışılmıştır. Bu
heyette Macartney’nin sekreteri George Staunton’un oğlu George Thomas
Staunton da vardır. İlk seyahatte gösterdiği ilgi ve merak sayesinde şirket
tarafından Kanton’da görevlendirilen, burada Çince öğrenen ve ticari kültürü
tanıyarak usulleri öğrenen Staunton (Little Staunton), Amherst’e resmi
danışmanlık yapmıştır. Bunun gibi bilgi birikiminin oluşmasına öncülük
eden Macartney’in gerçekleştirdiği seyahat, kâğıt üzerinde başarısızlık gibi
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görünse de sonraki dönemleri etkilemesi açısından, ilerici ve önemli bir
atılımdır. Bu dönemde gelişen İngiliz Çin ilişkilerini, Doğu Hindistan
Şirketi’nin mevcut çıkarlarının hükümet nezdinde karşılığını bulduğu bir
ilişki ağı olduğu düşünülmelidir. Dolayısıyla 1813 yılına kadar şirketin
elinde olan çay ticareti yapma tekelinin kaldırılmasıyla, İngiliz Çin ilişkileri
daha farklı ve hatta saldırgan politikaya dönüşecektir. Tüm bu politikaların
referans noktası, ilk olarak Macartney’nin elde edemediği imtiyazlar ve
Amherst’in kuramadığı diplomatik temastır. Diplomasiyle elde edilemeyen
talepler savaşa ve akabinde ayrıntılı barış ve ticaret antlaşmalarına
dönüşecektir.
Macartney’nin döneminin uluslararası ilişkilerinde kullanılan, alışık
olduğu müzakere usulünden farklı bir yöntemle karşı karşıya kaldığı
muhakkaktır; ancak şirketin denetiminde aldığı talimatlar göz önüne
alındığında, kendi inisiyatifi ile geliştirebileceği bir tutum ve eylem alanı
neredeyse yok gibidir. Duruma göre tavır geliştirebilmek ise kısa vadede
karşılığını bulabilecek bir vaziyet yaratmayacak gibi gözükmektedir; zira
İmparator’a ulaşmak zor, bakanlarıyla iletişim kurmak karmaşıktır. Rekabet
halinde olunan diğer milletlerin de temsilcileri hesaba katıldığında, işin ne
kadar çözüme uzak olduğu ortaya çıkmaktadır. Çözüme kavuşturulması
düşünülen sorunların, ad hoc diplomasi ile çözülebilecek vaziyette olmadığı
gözükmektedir. İngiltere’nin elde etmek için acele ettiği imtiyazlar için
aslında geride kaldığı bir rekabet ortamında olduğu ise göz ardı edilmemesi
gereken bir durumdur. Tüm bu siyasal ortamın ötesinde, Çin’in ticari
çıkarlarının karşılanması yönünde bir yaklaşımı veya böyle bir gereksinimi
de bulunmamaktadır. Hindistan’ın mamul mallarının Çin pazarlarına
girmesini sağlayacak girişimler ve bunlara yönelik bir arz yaratılamamıştır.
Çin’in böyle bir pazara ihtiyacı olacağını düşünmek de dönemin şartlarında
gerçekçi gözükmemektedir. Dolayısıyla İngiltere’nin mütekabiliyet
beklediği hususlar aslında hiç yaratılmamıştır. Tek taraflı çıkarların da diğer
yabancılardan farkı olmayan İngilizlere verilmesi, gelenek ve kanunlara göre
reddedilmiştir. Tüccarlara yönelik devam eden baskılar, alınan haraçlar ve
vergiler ise artık bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu da Kanton’da zaman
zaman dağılmaya yüz tutsalar da Co Hong’un arkasında, bu ticaretten
nemalanan memurların varlığıyla alakalıdır. Hoppo’nun statüsü devam
etmiştir. Zira idari sınıflardaki bağlantıların ve gelirlerin bu tür imtiyaza izin
vermeyeceği görülmektedir. Nihayet dâhili nizamının korunmasını ve devam
ettirilmesini imparatorluk kanunları olarak benimseyen Çin yönetiminin,
diplomasi yoluyla, İngilizlerin istediği şartlara yanaşması mümkün değildir.
Böylesi bir düzeni ancak savaşla değiştirmek mümkündü ki o da 19. yüzyıla
taşınan baskıların sonucuyla mümkün olacaktır.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAKKINDA
Eda SELÇUK
中华人民共和国
(Zhonghua Renmin Gongheguo)

Resim 11



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu.
UZ: Özbekistan, KG: Kırgızistan, TJ: Tacikistan, AF: Afganistan, PK: Pakistan, BD:
Bangladeş.
https://www.123rf.com/photo_105480642_stock-vector-peoples-republic-of-china-prcpolitical-map-area-controlled-by-china-in-yellow-and-claimed-but-uncon.html (Düzenleme
Tarihi: 17.01.2019).
1

Başkenti: Pekin
Resmî Dili: Çince (Standart Çince veya Pekin lehçesi olarak da bilinen
Mandarin, Putonghua)
Para Birimi: Renminbi (RMB)/Yuan, Sembol: “¥”
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kanuni ulusal para birimi RMB (ISO kodu:
CNY) olup, birimi Yuan ve en küçük para birimleri Jiao (on kuruş) ve Fen
(kuruş) olarak ayrılmaktadır.2 1 Çin Yuanı, yaklaşık 0,99 Türk Lirası’dır.
(2020 Temmuz ayı kuru verisi)3
Ağırlıklar ve Ölçüler: Metre sistemi
Milli Gün: 1 Ekim
Zaman Dilimi: Pekin saati (GMT+8). Büyük bir ülke olmasına rağmen
Pekin saati, tüm ülke için temel alınmıştır. Çin’de yaz saati uygulaması
yoktur.
Ulusal Bayrak

Resim 2

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Bayrağı, üzerinde beş yıldız bulunan
kızıl bir dikdörtgendir. Bayrağın boyuna oranı, üçe ikidir. Beş köşeli beş sarı
yıldız, sol üst köşede bulunmaktadır. Bir yıldız diğerlerine göre oldukça
büyüktür. Dört küçük yıldız da büyük yıldızın sağ tarafında bir yay üzerinde
dizilmiştir. Bayrağın kızıl rengi, devrimi simgelemektedir. Yıldızların sarı
olmasının nedeni ise kızıl fon üzerinde parlayacak şekilde durmalarıdır.
Büyük yıldız Çin Komünist Partisi’ni, dört küçük yıldız ise Çin halkını
(Çiftçi, İşçi, Küçük Burjuva ve Çin Savaşı döneminde Japonlara karşı
komünizmin yanında olan firmalar) temsil etmektedir.4

http://istanbul.china-consulate.org/tur/gyzg/t1540586.htm (Erişim Tarihi: 26.12.2019).
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CNY&To=TRY
(Erişim Tarihi: 31.07.2020).
4 http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873494.htm
(Erişim Tarihi: 08.01.2020).
2
3
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Ulusal Amblem

Resim 3

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ulusal Amblemi, altta dişli bir çark ile
birlikte başaklar tarafından çevrelenmiş, parlayan beş yıldızın altındaki
Tiananmen Kapısı’na içerir. Başaklar, dişli çark, yıldızlar ve Tiananmen
altın renginde olup yıldızların ve Tiananmen Kapısı’nın bulunduğu zeminin
rengi, kırmızıdır. Bu iki renk, geleneksel olarak mutluluğu ve uğuru temsil
etmektedir. Tiananmen, feodalizme ve emperyalizme karşı Çin halkının
inatçı ruhunu simgelemektedir. Dişli çark ve başaklar sırasıyla işçi sınıfı ve
köylüleri; beş yıldız da Çin Komünist Partisi önderliğinde Çin halkının
büyük birliğini temsil etmektedir. 5
Ulusal Marş
Ulusal marş, ünlü şair Tian Han'ın sözleri ve ünlü besteci Nie Er'in
müziği ile 1935'te yazılmıştır. Orijinal adı, “Gönüllülerin Marşı” (March of
the Volunteers) olan bu şarkı, “Fırtına Zamanında Oğullar ve Kızları” (Sons
and Daughters in a Time of Storm) filminin tema şarkısıydı. Film, 1930'larda
Kuzeydoğu Çin'deki Japon işgalcileriyle savaşmak için cepheye gidenlerin
hikâyesini anlatıyor.
Hareketli ve güçlü olan “Gönüllülerin Marşı”, Çin halkının, ulusal
kurtuluşu için kendini feda etme kararlılığını ve yabancı saldırganlıkla
mücadelede, Çin’in kararlı duruşunu, birlik oluşunu ve cesaretinin hayran
bırakan geleneğini ifade etmektedir. Bu nedenle, Çin Halkının Siyasi
Danışma Konferansı (ÇHSDK) şarkının, 27 Eylül 1949 tarihinde Çin Halk
5

http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873533.htm
(Erişim Tarihi: 08. 01. 2020).
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Cumhuriyeti’nin geçici ulusal marşı olarak benimsenmesine karar verdi.
Ulusal Halk Kongresi (UHK) de 4 Aralık 1982 tarihinde, şarkıyı Çin Halk
Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olarak benimsenmesine resmen karar verdi.6
Resmî Tatiller
Şu anda Çin'de, yedi resmî tatil günü vardır. Her yılın tatilleri, yılın
başlamasından haftalar önce Danıştay tarafından ilan edilir.
İsim
Yılbaşı
Bahar Festivali
Qingming Festivali
İşçi Bayramı
Ejderha Teknesi Festivali
Güz Ortası Festivali ve Ulusal
Gün

Tarih
1 Ocak 2020
24-30 Ocak
4-6 Nisan
1-5 Mayıs
25-27 Haziran
1-8 Ekim

Süre
1 gün
7 gün
3 gün
5 gün
3 gün
8 gün

Tablo 1: 2020 için Resmî Tatiller 7

Etnik Gruplar ve Din
Çin, çok etnikli üniter bir ülke olup, Han, Moğol, Hui, Tibet, Mançu ve
Türk halklarından Uygur, Kazak, Kırgız, Sarı Uygur, Tatar, Salur ve
Özbekler de dâhil olmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti ülkesinin geniş
topraklarını elli altı etnik grup paylaşmaktadır. Bu etnik gruplarının hepsinin
kıyafetleri, yemekleri, gelenekleri ve dilleri farklılık göstermektedir. Han
etnik grubunun nüfusu toplam nüfusun yüzde 90’nından fazlasını
oluşturduğu için diğer elli beş etnik gruba, etnik azınlıklar denilmektedir.8
Başlıca etnik gruplar: Han, Uygur, Zhuang, Mançu, Hui, Miao, Tujia, Yi,
Moğol, Tibetli’ler9 olup, toplam nüfus içinde en az nüfusa sahip olan ise
Lhoba’dır.10
http://english.www.gov.cn/archive/chinaabc/ (Erişim Tarihi: 07.01.2020).
(Tablo 1) Danıştay Genel Müdürlüğü (21 Kasım 2019)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-11/21/content_5454164.htm
(Erişim Tarihi: 07.01.2020).
8 China 2015, Beijing(China), Foreign Languages Press, 2015, s.72.
9 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-kunyesi.tr.mfa (Erişim Tarihi:10.01.2020).
10 China, Ibid.
6
7
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Etnik Gruplar
Achang

Bai

Blang

Bonan

Bouyei

Dai

Daur

De’ang

Dong

Dongxiang

Drung

Ewenki

Gaoshan

Gelo

Han

Hani

Hezhe

Hui

Jing

Jingpo

Jino

Kazak

Kırgız

Koreli

Lahu

Lhoba

Li

Lisu

Mançu

Maonan

Miao

Moinba

Moğol

Mulam

Naxi

Nu

Oroqen

Özbek

Pumi

Qiang

Rus

Salar

She

Shui

Tacik

Tatar

Tibet

Tu

Tujia

Uygur

Va

Xibe

Yao

Yi

Yugurlar

Zhuang
Tablo 2 11

Çin, aynı zamanda çeşitli dinlerin bir arada bulunduğu çok dinli bir
ülkedir; kendine özgü Taoizm ile birlikte İslam, Hristiyanlık (Katolik ve
Protestan kiliseleri) ve Budizm de dâhil olmak üzere farklı farklı inançların,
100 milyon üzerinde takipçisi olan büyük bir dinsel çeşitlilik ülkesidir.
Ayrıca, anayasasında dini inanç özgürlüğü politikasını benimsiyor (Çin Halk
Cumhuriyeti Anayasas, Madde 36). 1 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe giren
Dini İşler Yönetmeliği’ne göre dini topluluklar kendileri tarafından saptanan
tüzüklere göre liderlerini ve lider organlarını seçerler, dini işleri yürütürler;
gerekli olduğunda dini okullar kurarlar, dini kitaplar yayınlarlar ve hayır
işleri düzenlerler.12
İdari Yapı
Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki eyaletler, her biri nüfus ve yüz ölçümü
olarak ortalama bir Avrupa ülkesinin boyutunda ve ölçeğindedir. Ülkenin
eyaletlere bölünerek incelenmesi, ülke dinamiklerinin daha etkin olarak
değerlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti

11
12

China, Ibid.
http://www.sara.gov.cn/flfg/330350.jhtml (Erişim Tarihi:10.01.2020).
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Anayasası'na göre, ülkenin idari birimleri şu anda üç katmanlı bir sisteme
dayanır.
 Ülke özerk bölgelere, eyaletlere ve doğrudan Merkezi Yönetim altındaki
merkezi vilayetlere ayrılmıştır.
 Eyaletler ve özerk bölgeler; özerk illere, ilçelere, özerk ilçelere ve şehirlere
ayrılmıştır.
 İlçeler, özerk ilçeler ve şehirler de bucaklar, etnik azınlık bucakları ve
kasabalara ayrılmıştırlar.

Tüm bunların doğrultusunda Çin idari olarak, 23 eyalete, 5 özerk
bölgeye, doğrudan Merkezi Yönetim altındaki 4 merkezi vilayete ayrılmıştır.
Ayrıca 2 özel idari bölge de vardır. Ancak bu yapıların hepsi eyalet
seviyesindedir. Çin Tayvan’ı 23. eyalet olarak kabul etmektedir. 13
Eyaletler: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Gıizhou, Hainan, Hebei,
Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning,
Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang.
Özerk Bölgeler: Sincan Uygur, Guangxi, İç Moğolistan, Ningxia, Tibet
(Xizang).
Merkezi Vilayetler: Beijing (Pekin), Chongqing, Shanghai (Şanghay),
Tianjin.
Özel idari Yönetimli Bölgeler: Hong Kong, Macau. Söz konusu olan bu iki
yerde, serbest ticaret rejimi uygulanmaktadır. Bu nedenle, Hong Kong ve
Macau’un özerk yönetim sistemi Çin Halk Cumhuriyeti Yönetim yapısında,
‘Tek ülke iki sistem’ olarak nitelendirilmektedir.
1978 yılından bu yana süregelen açılım ve reform politikası, ülkenin
hızlı ekonomik gelişmesiyle birlikte hızlı kentleşme sürecini de getirmiştir.
21. yüzyılda Çin için zahmetli bir görev, kentleşme sürecinin nasıl olumlu ve
istikrarlı bir şekilde destekleneceğidir.
Eyaletler idari bölümün en üst seviyesidir. Eyaletlere bölünme Çin’de
Yuan Hanedanlığı’ndan (1271-1368) beri uygulanmaktadır. Şu anda, Çin’in
23 eyaleti vardır. Bunlar arasında 720.000 km²’den fazla alana sahip Qinghai
en büyüğü ve 34,000 km²’lik yüzölçümü ile Hainan en küçüğüdür. Henan,
110 milyon kişi ile en büyük nüfusa sahiptir.
Özerk bölgeler; eyalet düzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin
egemenliğini uyguladığı özerk bölgelerdir. Tüm özerk bölgeler, Çin Halk
13

http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/08/27/content_281474983873401.htm
(Erişim Tarihi: 24. 02. 2020).
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Cumhuriyeti’nin ayrılmaz parçalarıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet
Konseyi (eski Merkezi Halk Hükümeti), bu topraklar üzerinde yargı
yetkisine sahiptir. Yerel yönetimlerin, bağımsız egemenlikleri yoktur. Bu 5
özerk bölge, Çin’in toplam arazi alanının yüzde 46’sını oluşturmaktadır.
Etnik azınlıkların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde özerklik uygulamak
için kendi kendini yöneten organlar kurulmuştur. Etnik azınlık toplulukları
kendi etnik gruplarının iç işlerini yönetirler. Etnik özerk bölgeler, Anayasa,
Etnik Özerklik Yasası ve diğer yasaların öngördüğü alanlarda özerkliğe
sahiptir.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi 14
Hong Kong Özel İdari Bölgesi, İnci Nehri Deltası’nın doğusunda yer
almaktadır. 7 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan Hong Kong, 1.104
km²’lik alanı kaplamaktadır. Doğal bir limana sahip olan Hong Kong, zengin
bir Asya metropolü ve dünyanın önde gelen uluslararası finans
merkezlerinden biridir. Hong Kong resmî para birimi: Hong Kong dolarıdır
(HK $).15
1840 yılında İngiltere ve Çin arasında yaşanan Birinci Afyon
Savaşı’ndan sonra Hong Kong, İngiltere tarafından işgal edilmiştir. 1
Temmuz 1997’de ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin Özel İdare Bölgesi olmuş ve
Temel Kanun yürürlüğe girmiştir. Temel Kanun, Hong Kong Özel İdare
Bölgesi’nin anayasal belgesidir. Temel Kanun uyarınca Hong Kong,
savunma ve dış ilişkiler dışında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin özerk bir Özel
İdari Bölgesi’dir. Hong Kong, nihai karar dâhil olmak üzere yürütme,
yasama ve bağımsız yargı yetkisini kullanmaktadır.16 “Tek ülke iki sistem’’
ilkesine göre ve Temel Kanun Madde 5’te de yer aldığı üzere Hong Kong
Özel İdare Bölgesi’nde sosyalist sistem ve politikalar uygulanmayacak ve
önceki kapitalist sistem ve yaşam biçimi 50 yıl boyunca değişmeden
kalacaktır. Hong Kong’un yasal sistemi hukukun üstünlüğü ve yargının
bağımsızlığına dayanmaktadır. Temel Kanun Madde 9’a göre Çince (Kanton
Lehçesi) diline ek olarak, İngilizce Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nin
yürütme, yasama ve yargı organları tarafından resmî dil olarak da
kullanılabilecektir. Madde 10’a göre Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Çin
Halk Cumhuriyeti ulusal bayrağını ve amblemini sergilemenin yanı sıra
bölgesel bir bayrak ve bölgesel amblem de kullanabilir. Bu bölgesel bayrak,
kırmızı zemin üzerinde bahunya çiçeğini temsil eden beş taçyapraktan
14

China, Ibid.,s.61-62.

15https://ticaret.gov.tr/data/5b8ae9ab13b8760ee0836bbd/6f782cc0e06e73939bb382551eab28d
16

5.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
Hong Kong Yearbook,1997,https://www.yearbook.gov.hk/1997/eindex.htm (Erişim Tarihi:
20.02.2020).
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oluşurken bölgesel amblemi ise aynı bölgesel bayrakta yer alan çiçek, ‘’Çin
Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi’’ ve İngilizce ‘’Hong
Kong’’ sözcükleriyle çevrelenmiştir. 17

Resim 4

Resim 5 18

Temel Kanun Madde 11’e göre, Çin Halk Cumhuriyeti
Anayasası’nın 31. maddesi uyarınca, sosyal ve ekonomik sistemler de dâhil
olmak üzere Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde uygulanan sistem ve
politikalar, halkın temel hak ve özgürlüklerini koruma sistemi, yürütme,
yasama ve yargı sistemleri ile ilgili politikalar bu Kanun hükümlerine
dayanacaktır. Ayrıca, Hong Kong Özel İdare Bölgesi yasası ile çıkarılan
hiçbir kanun bu Kanuna aykırı olamaz ibaresi de yer almaktadır.
İcra Kurulu Başkanı (Baş Yönetici) Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin
başıdır. Temel Kanun uyarınca geniş temsilli bir Seçim Komitesi tarafından
seçilir ve Merkezi Halk Hükümeti tarafından atanır. Baş Yönetici, herhangi
bir yabancı ülkede oturma izni olmayan fakat Hong Kong’da daimi oturma
izni olan ve en az 20 yıllık kesintisiz bir sürede Hong Kong’da yaşamış, en
az 40 yaşındaki Çin vatandaşı olmak zorundadır. Şimdiki Baş Yönetici:
Carrie Lam’dır (2017 yılından itibaren).
Macao Özel İdari Bölgesi 19
Macao Özel İdari Bölgesi, İnci Nehri Deltası’nın batısında yer
almaktadır. 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla, 653.100 üzerinde nüfusa sahip
olan Macao, 32,9 km² alanı kaplamaktadır. Serbest ticaret rejimi uygulanan
bu bölgede, para birimi, Macao Pataka’sı (MOP)dır. 20 Aralık 1999 tarihine
https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/chapter_1.html (Erişim Tarihi: 20.02.2020).
Resim 4 ve 5 için;
https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclawtext_flag.pdf (Erişim Tarihi:
20. 02. 2020)
19 China, Ibid., s. 63.
17
18
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kadar Portekiz egemenliği altında olan Macao, bu tarihten sonra Çin Halk
Cumhuriyeti’nin özerk özel idari bölgesi olmuş ve Macao Temel Kanun’u
yürürlüğe girmiştir. Bir ülke, iki sistem ilkesi uyarınca, Macao Özel İdari
Bölgesi, Avrupa Kıtası hukukunu yasal sisteminin temeli olarak
sürdürmektedir. Macao’da resmî dil olarak, Çincenin yanı sıra Portekizce de
yasama, yürütme ve yargı organlarınca kullanılabilmektedir. Tüm bunların
dışında Macao Özel İdari Bölgesi de Hong Kong Özel İdari Bölgesi gibi
savunma ve dış ilişkiler dışında Çin Halk Cumhuriyeti’nin özek bir özel idari
bölgesidir. Kendine ait yasama, yürütme ve yargı sistemi vardır. Macao Baş
Yönetici’nin seçilebilme şartı da Hong Kong Baş Yöneticisi’nin seçilebilme
şartı ile aynıdır. Aynı şekilde görevlerine başlamadan önce Pekin merkezi
hükümetine ve kendi halklarına bağlılık yeminlerini ederler. Macao’nun
bayrağı yeşil zemin üzerinde beyaz lotus çiçeği üstündeki sarı renkli beş
yıldızdan oluşmaktadır. Amblemi ise bayrakta yer alan çiçek ve yıldızların
etrafını Çinçe, Çin Halk Cumhuriyeti ve Portekizce ‘’Macau’’ yazıları
çevrelemektedir.20 Macao İcra Başkanı (Baş Yönetici): 2019 tarihinden
itibaren Ho Lat Seng’dir.

Resim 6 21
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https://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/leibasica/index.asp (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
https://www.um.edu.mo/basiclaw/english/p1.html (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
22 https://www.um.edu.mo/basiclaw/english/p2.html (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
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SİYASAL SİSTEM ve DEVLET YAPISI

Resim 8 23
Devlet Başkanı: Xi Jinping.

Devlet Başkanı: Xi Jinping, 15 Kasım 2012 tarihinden itibaren Çin Devlet
Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri olup, ayrıca Merkezi
Askerî Komisyon Başkanı’dır. 2009 ve 2011 yıllarında TIME 100 listesinde
dünyanın en etkili kişilerinden biri olarak seçilmiştir. Kendisi için ülke
genelinde, Baba Xi lakabı ile tanınmakla birlikte, Mao’dan bu yana en güçlü
lider tanımı da yapılmaktadır.24 5-20 Mart 2018 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 13. ÇHC Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halk Siyasi Danışma
Konferansı Ulusal Komitesi toplantıları esnasında, Çin Anayasası’nda
Devlet Başkanlığı görev süresi, beş yıllık iki dönemle sınırlayan hüküm ilga
edilmiştir.25

http://istanbul.china-consulate.org/tur/gyzg/t1540586.htm (Erişim Tarihi: 11.03.2020).
https://cinhaber.net/politika/maodan-bu-yana-en-guclu-lider-xi-jinping-h1799.html (Erişim
Tarihi: 11.03.2020).
25 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa
(Erişim Tarihi: 15.03.2020).
23
24
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Resim 9 26
Başbakan: Li Keqiang

Başbakan: Devlet Konseyi Başbakanı ve Çin Devlet Konseyi parti
sekreteridir. 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren, Çin Komünist Partisi 19.
Merkez Komitesi, Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi üyesidir.
2008-2013 yılları arasında başbakanlık yardımcılığı yapan Lİ Keqiang 15
Mart 2013 tarihi itibarıyla başbakan olmuştur.
Oy Kullanma Yaşı: 18’dir. 27
1 Ekim 1949 tarihinde kurulan ÇHC’nin siyasi yapısı, tek parti
yönetimine dayanmaktadır. İktidardaki Çin Komünist Partisi (ÇKC), 1921
yılında kurulmuştur. ÇKP’nin Genel Sekreteri, aynı zamanda Devlet
Başkanı’dır. Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası Madde 1’e göre; Çin Halk
Cumhuriyeti, işçi sınıfının liderliğindeki ve işçi ve köylülerin ittifakına
dayanan halkın demokratik diktatörlüğü altında sosyalist bir ülkedir.
Sosyalist sistem, Çin Halk Cumhuriyeti’nin temel sistemidir.28
ÇKP kongreleri 5 yılda bir düzenlenmektedir. Söz konusu kongrelerde,
yeni Politbüro Daimi Komitesi üyeleri ve 5 yıllık hedefler belirlenmekte,
geçmiş dönemin muhasebesi yapılmaktadır.

http://istanbul.china-consulate.org/tur/gyzg/t1540586.htm (Erişim Tarihi: 15.03.2020).
http://www.sara.gov.cn/flfg/316451.jhtml (Erişim Tarihi: 03.08.2020).
28 http://www.sara.gov.cn/flfg/316451.jhtml (Erişim Tarihi: 21.03.2020).
26
27
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Bugünkü Anayasası, 1982 yılında onaylanmıştır. Anayasa’ya göre,
devletin merkez organları; ÇHC Devlet Başkanlığı, Devlet Konseyi, Merkezi
Askeri Komisyon, Ulusal Halk Kongresi (UHK), Çin Halkının Siyasi
Danışma Konferansı (ÇHSDK), Yüksek Mahkeme ve Başsavcılık’tır.
Devlet Konseyi (hükümet), devlet idaresinin ve yürütme erkinin en üst
organıdır. Hükümet işlerini Devlet Konseyi takip etmektedir. Devlet
Konseyi, 4 Başbakan Yardımcısı, 4 Konsey üyesi, 25 Bakan’dan oluşmakta
ve başında Başbakan bulunmaktadır. Devlet Konseyi, idari mevzuata ilişkin
yasama işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Ekonomiyi ve diplomatik
ilişkileri yönetir ve toplumsal konuları ele alır. Başbakan, Devlet Başkanı
tarafından atanır ve görevinden alınır.
Merkezi Askeri Komisyon, ülkenin önde gelen organı ve silahlı kuvvetidir.
Çin’in silahlı kuvvetleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Çin Halk Silahlı
Polis Gücü ve Milislerden oluşur. PLA devletin daimi ordusudur. Merkez
Askeri Komisyonu, başkan, başkan yardımcıları ve diğer üyelerden oluşur. 29
Ulusal Halk Kongresi (UHK) olarak adlandırılan Meclis, geniş tabanlı
temsile dayanmakta olup, Çin’de en yüksek devlet kurumu ve yasama
organıdır. Çin’de meclisin görevi daha çok temsilidir. Üyeleri, ÇKP
tarafından seçilen temsilcilerden oluşmaktadır. Genel seçim uygulaması,
yoktur. Eyaletlerden, özerk bölgelerden, doğrudan merkeze bağlı
şehirlerden, özel idari bölgelerden ve silahlı kuvvetlerden seçilen
temsilcilerden oluşmaktadır. Üyeleri, 5 yıllık dönemler için seçilmekte,
siyasi partiler, kayıtlı kamu örgütleri ve bir araya gelen an az 11 UHK üyesi
yeni bir üyelik için aday önerebilmektedir. UHK, Hükümet programını ve
ihtiyaca göre hazırlanan yeni yasaları onaylamaktadır. Onay işlemi,
UHK’nın üyelerinin onayıyla sonuçlanmaktadır. UHK yılda bir kez iki hafta
süreyle Mart ayında toplanmaktadır.30 Ayrıca, ÇKP liderliğinde siyasi
danışma ve istişarelerin yapıldığı “Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı”
(ÇHSDK) adlı bir mekanizma da mevcuttur.
Devlet yönetiminin en yetkili organı ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı
olan Politbüro Daimi Komitesidir. Daimi Komite, Hükümetin de üzerinde
bir kurum olup, ülkeyi ilgilendiren önemli konularda son söz sahibidir. Yedi
üyeden oluşan Daimi Komitenin başkanı Devlet Başkanı Xi Jinping’dir.
Başbakan Komitenin üyeleri arasında yer almaktadır. Komitenin tüm üyeleri
devlet lideri olarak kabul edilmektedir. ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping,
Mart 2013 ‘de göreve başlamış olup 2018 yılındaki seçimlerin ardından
ömür boyu Başkan olarak kalmasına karar verilmiştir.31
29

China, Ibid., s. 90.
2020 yılındaki olağan toplantıları Pandemi (Covid 19) dönemi nedeniyle Mayıs ayında
gerçekleşmiştir.
31 https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/genel-bilgiler
30
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Önemli Siyasi Partiler
Çin Komünist Partisi (ÇKP)
*Muhalefet partisi bulunmamaktadır.
Çin Kuomintang Devrimci Komitesi
Çin Demokratik Ligi
Demokratik Ulusal Yapılanma Derneği
Çin Demokrasiyi Geliştirme Derneği
Çin Köylüler ve İşçiler Demokratik
Çin Kamu Çıkarları Partisi
Partisi
Jiusan Derneği
Tayvan Demokratik Özyönetim Ligi
Tablo 3 32

COĞRAFYA, DOĞAL KAYNAKLAR ve NÜFUS
Yüzölçümü: 9,6 milyon km²
Toplam Deniz Alanı: 4,73 milyon km²
Kuzey-Güney Genişliği: 5.500 km
Doğu-Batı Genişliği: 5.000 km33
On dört ülke ile sınırı bulunan Çin’in toplam arazi sınır uzunluğu
22.457 km’dir. Kuzey Kore ile 1.352 km, Rusya ile 4.179 km, Moğolistan
ile 4.630 km, Kazakistan ile 1.765 km, Kırgızistan ile 1.063 km, Tacikistan
ile 477 km, Afganistan ile 91 km, Pakistan ile 438 km, Hindistan ile 2.659
km, Nepal ile 1.389 km, Bhutan ile 477 km, Myanmar ile 2.129 km, Laos ile
475 km, Vietnam ile 1.297 km sınıra sahiptir. Doğu kıyıları, Sarı Deniz,
Doğu ve Güney Çin Denizleriyle çevrelenmiştir. Çin anakarasının toplam
sahil uzunluğu, 18.000 km’den fazladır. Kuzey-güney genişliği 5.500 km,
doğu-batı genişliği 5.000 km’dir.34
Ülkenin üçte ikisi dağlık coğrafyaya sahiptir. Doğu’ya ovalar
hâkimdir. Topografya, batıya doğru yükselmektedir. Himalayalar Hindistan,
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (Erişim Tarihi:
10.04.2020)
ve
http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa
(Erişim Tarihi: 10.04.2020).
32 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-kunyesi.tr.mfa (Erişim Tarihi: 11.04.2020).
33
‘Çin
Halk
Cumhuriyeti
ve
Pekin
hakkında
Faydalı
Bilgiler’,
http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/52bd6ac4-5cfd42da-98e8-f489c90f69c4.pdf (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
34
‘Çin
Halk
Cumhuriyeti
ve
Pekin
hakkında
Faydalı
Bilgiler’,
http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/52bd6ac4-5cfd42da-98e8-f489c90f69c4.pdf (Erişim Tarihi: 15.04.2020).
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Nepal ve diğer ülkelerle Çin sınırı boyunca uzanan en yüksek dağ sırasıdır.
Himalayalara, dünyanın çatısı da denilmektedir. En yüksek zirvesi olan
Qomolangma (Everest) Dağı deniz seviyesinden 8.844,43 m üzerinde
yükselmektedir. Dünyanın en büyük platosu olan Qinghai-Tibet Platosu,
Sichuan, Yunnan ve Gansu Eyalet bölgelerinin bir kısmını, Tibet Özerk
Bölgesi ve Qinghai Eyaleti’nin büyük bir bölümünü kapsamaktadır.
Dünyadaki türünün en büyüğü olan Lös Platosu, Shaanxi ve Shanxi de dâhil
olmak üzere özerk bölgelerin ve altı eyaletin bir kısmını ya da tamamını
kapsamaktadır. Çin nehir bakımından oldukça zengin bir ülkedir. 1.500’den
fazla nehri bulunan Çin, su gücü bakımından zengindir. Toplam
hidroelektrik rezervleri yaklaşık 680 milyon kilovat olup, dünya çapında
birincidir. Büyük nüfusu göz önüne alındığında, Çin’in kişi başına düşen su
kaynağı hacmi, dünya ortalamasının sadece dörtte biri kadardır. Dünyanın en
uzun 3. nehri olan Yangtze, Çin’in en uzun nehridir. Altın suyolu olarak
bilinen Yangtze Nehri, batı ile doğuyu birbirine bağlayan bir ulaşım nehridir.
Çin’in en uzun 2. nehri olan Sarı Nehir çevresindeki Sarı Nehir Vadisi,
yemyeşil mera ve bol maden yataklarına sahip olmakla birlikte antik Çin
uygarlığının doğum yerlerinden biridir. Güneydeki Hangzhou şehrinden
kuzeydeki Pekin’e kadar uzanan Büyük Kanal, yapımı MÖ’sine dayanan
insan yapımı bir kanaldır ve beş büyük nehri birbirine bağlamaktadır. Çin’de
farklı tuz içeriğine sahip tuzlu ve tatlı pek çok göl bulunmaktadır. Büyük
göller çoğunlukla Yangtze Nehri’nin ve Qinghai-Tibet Platosu’nun orta ve
alt kısımlarına dağılmıştır. Yangtze Nehri’nin güneyindeki Boyang Gölü,
Çin’in en büyük tatlı su gölü iken, Qinghai-Tibet Platosu’ndaki Qinghai
Gölü en büyük tuzlu su gölüdür.
Yüzölçümünün genişliği dolayısıyla Doğu-Batı ve Kuzey-Güney
arasında iklim farklılıkları bulunmakla birlikte, ülke geneline karasal muson
iklim hâkimdir. Kışlar kuru ve soğuktur, gece-gündüz ve bölgeler arasındaki
ısı farkları büyüktür. Kuzey ve Güney eyaletleri arasındaki ısı farkı 40
derecenin üzerine çıkabilmektedir. İlkbahar başında zaman zaman kuvvetli
rüzgârların etkisiyle kum fırtınaları olmaktadır. Özellikle kış aylarında, hava
kirliliği artmaktadır. Güney rüzgârları yazın bol yağış bırakır. Yaz ayları
sıcak olup, Haziran-Ağustos döneminde nem yüksektir. İlkbahar ve sonbahar
kısadır. İklim açısından en rahat ve en elverişli dönem, Nisan-Mayıs ve
Eylül-Kasım aylarıdır. Ankara’yla aynı enlemde yer almasına karşın,
Pekin’de karasal muson ikliminin özelliklerini gözlemek mümkündür. Çin
Halk Cumhuriyeti kuzeyden güneye doğru; soğuk, orta, ılık, yarı-tropik ve
tropik sıcaklık dilimlerine ayrılabilir. Ülkenin büyük bölümü, yarı-tropik ve
ılık dilimde yer almaktadır. Ocak-Temmuz ülkenin kuzey ucunda; 20-23,
güney ucunda; 13-28, Pekin’de 4-26 derece arasında değişen sıcaklıklar
görülür. Pekin’de yıllık ortalama sıcaklık 13 derecedir. Yağış ortalaması,
378

ülkenin farklı bölgelerine göre değişmektedir. Güneydoğu kıyısı yılda
ortalama 1500mm yağış alırken, bu miktar bazı Kuzeybatı bölgelerinde
50mm’nin altına düşmektedir. Pekin’de yıllık yağış ortalama 500 mm
civarındadır. Pekin’de kışlar kuru geçmektedir. Zira yıllık yağışın sadece
yüzde 2’si bu dönemde gerçekleşir. Yaz aylarıyla birlikte nem oranı artar ve
yağış bollaşır. Yıllık yağışın yüzde 75’i, Temmuz ve Ağustos aylarında
düşer.
Çin’in ekili arazileri, ormanları ve otlak alanı bakımından dünyanın en
büyükleri arasındadır. Ekili arazi çoğunlukla doğu Çin’de bulunur; otlaklar
çoğunlukla kuzey ve batıda bulunur; ormanlar ise çoğunlukla kuzeydoğu ve
güneybatıda bulunur. Kuzey Çin’in Güney Çin’den daha fazla ekili arazisi
olmasına rağmen Güney Çin’in Kuzey Çin’de daha fazla su imkânı vardır.
Su ve ekili alanlardaki dengesizlik, Kuzey Çin’deki su eksikliğini daha da
kötüleştirmekte ve tarımsal gelişmeyi engellemektedir. Çin’in tarım alanları
çoğunlukla Kuzeydoğu Çin Ovası, Kuzey Çin Ovası, Orta-Aşağı Yangtze
Ovası, İnci Nehri Deltası ve Sichuan Havzası’nda bulunmaktadır.
Kuzeydoğu Çin Ovası’nın toprağı buğday, mısır, soya fasulyesi, keten ve
şeker pancarı yetiştirmek için elverişlidir. Kuzey Çin Ovası’nda buğday,
mısır, darı ve pamuk ekilmektedir. Orta-Aşağı Yangtze Ovası’nın alçak, düz
arazisi, birçok göl ve nehirleri prinç tarlaları ve tatlı su balığı üretimi için en
büyük üretim bölgesidir ve bundan dolayı ‘’balık ve pirinç arazisi’’ olarak
resmedilir. Bu alanda aynı zamanda büyük miktarda çay ve ipekböceği
üretilmektedir. Şeker kamışı, pirinç tarlası ve kolza tohumu gibi ürünlerin
yetiştirilmesi nedeniyle dört mevsim boyunca yeşil kalabilen Sichuan Ovası
‘’bolluk arazisi’’ olarak da bilinir. Pirinç tarlaları ile dolu olan İnci Nehir
Deltası’nda yılda iki ve ya üç hasat gerçekleşir.
İç Moğolistan Çayırı, Çin’in en büyük doğal otlaklığıdır ve meşhur
Sanhe (three rives anlamındadır)35 atlarına, Sanhe sığırlarına ve Moğol
koyunlarına ev sahipliği yapmaktadır. Sincan’daki Tianshan Dağı’nın güney
ve kuzeyindeki doğal çayırlıklar hayvan besiciliği için idealdir.
Çin vahşi yaşamın en büyük çeşitliliğine sahip ülkelerden biridir.
Dünya toplamının yüzde 10’u olan 6.481 omurgalı tür Çin’de
bulunmaktadır. Kuzey yarımkürenin soğuk, ılıman ve tropikal bölgelerinde
yetişen hemen hemen tüm ana bitkiler Çin’de bulunur. Dev panda, altın
maymun, güney Çin kaplanı, kahverengi kulaklı sülün, Japon turnası, tepeli
aynak, Çin nehir yunusu ve Çin timsahı gibi ender vahşi hayvan türlerinden
yüzden fazlası Çin’e özgüdür. Su ladini (dawn redwood), Çin bataklığı selvi
(Chinese swamp cypress), cathaya, Çin tırpan ağacı, pseudolarix amabilis
(golden larch), tayvan cryptomerioides, fokienia, mendil ağacı (Chinese

35

http://horsehints.org/Breeds/Sanhe.htm (Erişim Tarihi: 16.04.2020).
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dove tree), ekomya ve mutluluk ağacı (happy tree) gibi bitkiler Çin’e
özgüdür. Su ladini dünyanın nadir bitkileri arasında listelenmiştir.
Çin, maden ve mineraller yönünden zengin bir ülkedir. Aralarında
demir, demir alaşımlı metal cevherleri, fosfat, tungsten, molibden ve
titanyumun bulunduğu yaklaşık 17 maden ve mineral türünde dünya lideri
konumunda bulunmaktadır. Bu arada Çin, uzay teknolojisi ve elektronik
alanında kullanılan bazı ender bulunan madenlerin de artan orandaki üretici
ve ihracatçısıdır. Rusya ve Kanada’dan sonra yüzölçümü en geniş ülke olan
Çin Halk Cumhuriyeti, sahip olduğu hidroelektrik güç potansiyeli ve kömür
rezervleri açısından da dünya birincisidir. Ancak üretilen kömürün kalitesi
düşüktür. Yer yer karşılaşılan enerji darboğazları ülke ekonomik
gelişmesinin en önemli engellerinden biri olarak görülmektedir. Hali hazırda
toplam enerji ihtiyacının %70’i kömürden elde edilmektedir. Çin önemli bir
ham petrol ithalatçısıdır.36
Nüfusun Yaş Piramidi (2018 sonu)

Tablo 4 37
36

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/genelbilgiler. Coğrafya, Doğal Kaynaklar ve Nüfus kısmı için ortak bir dipnot; China, Ibid., s.629. ve http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/52bd6ac45cfd-42da-98e8-f489c90f69c4.pdf
ve
http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/09/02/content_281474985266329.htm
ve
http://english.www.gov.cn/archive/china_abc/2014/09/02/content_281474985266275.htm
(Erişim Tarihi: 05.06.2020).
37 2018 yılı sonu verileri yearbook http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexeh.htm (Erişim
Tarihi: 06. 06. 2020).
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2019 yıllık veri dosyasına göre 2018 yılındaki
doğum oranı %10.94 iken ölüm oranı %7,13’tür.
Çin Halk Cumhuriyeti Nüfusu: 1.396.982.000 (25.09.2019). 1 Kasım
2020’de 00.00’da yedinci nüfus sayımı gerçekleşecektir.38
Nüfus Artışı: 5,06 milyon %0,35 (25.09.2019)
Nüfus Yoğunluğu: 151 kişi / km² (25.09.2019)
2018 rakamlarına göre, ülkede yaş ortalaması 37,3’tür ve ortalama
yaşam süresi 75,7 yıldır. Çin, yaşlanan nüfus yapısına sahiptir. 39 30 yıldan
fazla sürdürülen tek çocuk politikası, Ulusal Halk Kongresi Daimi
Komitesi’nin almış olduğu karar ile kardırılmış ve bu karar, 1 Ocak 2016
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.40 Çin’de vatandaşlığın
kazanılması, ancak ebeveynlerden birinin Çin vatandaşı olması halinde
mümkün olup, çifte vatandaşlığı da müsaade vermemektedir.
GENEL EKONOMİK YAPISI
Başlıca Ticaret Ortakları: AB, ABD, ASEAN.41
Ekonomi Politikaları
Çin, son dönemde yabancı sermayeyi çekme konusunda çok başarılı
olmuştur. 1990’ların başından itibaren gelişmekte olan ülkelere yapılan
yatırımların başında Çin yer almıştır. Çin hükümeti, yabancı yatırımlara
ayrıcalıklı muamele yerine, ülkenin bu anlamda bir doyuma ulaştığı
düşüncesi ile yerli ve yabancı yatırımlara eşit muamele anlamına gelen
uluslararası kabul görmüş, “Milli Muamele” ilkesini uygulamaya koymuştur.
38http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/201911/08/content_WS5dc535cdc6d0bcf8

c4c16c6e.html (Erişim Tarihi: 27.07.2020).
‘Çin Halk Cumhuriyeti ve Pekin hakkında Faydalı Bilgiler’,
http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/52bd6ac4-5cfd42da-98e8-f489c90f69c4.pdf (Erişim Tarihi: 06. 06. 2020).
40
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cinde-tek-cocuk-politikasi-kalkmasina-ragmen-cocuksayisidustu/1372164#:~:text=%C3%87in%20n%C3%BCfusu%202018'de%205,%C3%A7ocuk%
20sahibi%20olmas%C4%B1na%20izin%20verilmi%C5%9Fti.&text=Yenido%C4%9Fan%
20say%C4%B1s%C4%B1%202018'de%20ise,ye%20g%C3%B6re%202%20milyon%20d
%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC.
41 ‘Çin Halk Cumhuriyeti ve Pekin hakkında Faydalı Bilgiler’,
http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/52bd6ac4-5cfd42da-98e8-f489c90f69c4.pdf (Erişim Tarihi: 07.06.2020).
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Bununla birlikte, altyapının zayıf olduğu batı ve iç bölgelerde özellikle uzun
vadeli projeler için bazı özel teşvikler düşünülmektedir. Dış Ticaret Kanunu,
1995’te yürürlüğe girmiş olup, ithalatta “plan”, yerli üretimi korumak ve
döviz rezervini kontrol etmek amacı ile önemini sürdürmektedir.

Ekonomik Performans
Merkezi planlamadan ayrıldığı 1978 yılından bu yana Çin, yılda
ortalama %10 oranında büyümektedir. Özellikle, ülkenin doğu kıyıları
hissedilir ölçüde bir gelişme göstermektedir. Ancak, ekonomik büyümenin
hızı istikrarlı değildir. Tüketim eğilimi artmakta, fiyatlar yükselmekte,
yabancı yatırımlar ve şehirde kişi başına düşen gelir artmaktadır. Bazı
gözlemciler Çin’in resmî olarak açıklanandan çok daha hızlı büyüdüğünü
öne sürmektedir. Reform döneminde ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde
çok daha hızlı gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar ve 1990’ların başında
Guangdong eyaleti, genel olarak İnci Nehri Deltası, en hızlı büyüyen bölge
olmuştur.
Guangzhou’nun başkenti olduğu Guangdong Eyaleti ise fakir ve arka
planda kalmış bir tarım bölgesiyken, Shenzen küçük bir balıkçı kasabası
olarak bilinmektedir. Dönemin ÇHC Devlet Başkanı Deng Xiaoping’in,
“Açık Kapı Politikası” reformları ile bu bölgedeki sosyoekonomik koşullar
bir anda değişmiştir. Çin anakarasının ticarete açılması ve Hong Kong’da
maaşların yükselmesiyle, Hong Kong’daki pek çok imalatçı, ucuz işçilik,
düşük arazi kirası ve işletme maliyetlerinden yararlanmak için Guangzhou
ve çevresine akın etmeye başlamıştır. Böylece emek yoğun sektörlerdeki
faaliyetler Çin anakarasında yapılırken yönetim, tasarım, AR-GE, kalite
kontrol ve finans gibi yüksek katma değerli faaliyetler Hong Kong’da
sürdürülmeye devam etmiştir. Açık Kapı Politikası’nın etkisiyle, 1980’lerde
başta Shenzen olmak üzere Özel Ekonomik Bölgeler gelişmeye başlamıştır.
Ekonomik yükselme, tüm bölgeye yayılmış ve Guangzhou, Shenzen,
Dongguan, Shunde, Nanhai ve Zhongshan gibi yerleşim bölgelerinde hızlı
bir şehirleşme süreci yaşanmıştır. 1992 yılı ile birlikte, Deng Xiaoping’in bu
bölgeye olan desteği daha da artmış, Çin’in iç bölgelerinden milyonlarca
göçmen ve mevsimlik işçi daha iyi bir yaşam standardına sahip olmak için
Guangzhou ve çevresine gelmeye başlamıştır. Lojistik üsleri, havaalanları ve
metrolar bu bölgenin megapolleşmesine olumlu katkıda bulunmuştur.
Anılan bölgeden bahsedilirken, “Çin ekonomisinin kalbi, atölyesi”,
“ticaret merkezi”, “açık pazar”, “iş odaklı mantalite”, “güçlü üretim
merkezi”, “ulaşım ve üretim altyapısı güçlü”, “makine, otomotiv, elektronik,
mobilya, doğaltaş-mermer sektörleri” ifadeleri kullanılmaktadır. Özellikle
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Guangdong eyaleti, üretim, perakende satış, mevduat, patent başvurusu
sayısı, ödenen vergi miktarı, dış ticaret, cep telefonu sayısı, internet
kullanımı açısından Çin’de bir numaradır. Bu ifadeler, rakamlara da
yansımakta, bölgedeki şehirlerin dış ticaretleri dünyadaki birçok ülkenin dış
ticaretinden fazla olmaktadır. Diğer taraftan, dünyanın ilk 500 şirketinin
%20’sinin ofisleri ve üretim kolları Guangzhou’da bulunmaktadır.
Guangzhou’nun başkenti olduğu Guangdong eyaletinde 90 bin yabancı
(fabrika) yatırımı, 3 bin temsilcilik ofisi vardır. Çin’in en büyük iç ticaret ve
dağıtım merkezi olarak bilinmektedir. Guangzhou ve çevresinde kozmopolit
bir yapı bulunmaktadır. Orta Doğulu, Afrikalı ve Latin işadamlarının
yoğunluğu dikkat çekmektedir. Guangzhou’da Çin’in diğer şehirlerine
nazaran Ortadoğu ve Afrikalı işadamlarını yoğun olarak görmek ve bu
işadamlarına yönelik hizmet veren otel ve restoranlara rastlamak
mümkündür. Guangzhou ve Shenzen’de 9 adet Türk restoranı ve 1 adet Türk
pastanesi bulunmaktadır. Guangzhou ve çevresi adeta Çin Hükümeti
tarafından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir ticaret merkezi
olarak konumlandırılmıştır.
2015 yılındaki ekonomik performansa bakıldığında, Çin’in GSYH’si
11,9 trilyon dolara ulaşmıştır. Enflasyon, yüzde 1,5 seviyesinde
gerçekleşirken, kentsel kayıtlı işsizlik oranı yüzde 4,1'e inmiştir. Ayrıca,
13,1 milyon yeni istihdamla bu alanda rekor kırılmıştır. Dış ticaret hacmi, 4
trilyon dolar seviyesini aşmış, böylece Çin, dış ticaret hacmi açısından
dünyanın en büyük ülkesi olmuştur. 2015 yılında dış ticaret hacmi için yüzde
5,6 oranında artış kaydetmiştir. Diğer taraftan, hizmet sektörünün
ekonomideki payı yüzde 46,1'e ulaşarak ilk kez sanayi sektörünü geride
bırakmıştır.42
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
2017 yılında, %44 olacağı tahmin edilen ülkedeki toplam yatırımların
GSYİH'ya oranının, 2018 yılında %43,3 ve 2022 yılında %41,8 olması
beklenmekte olup, (IMF-Ekim 2017) 2014-2016 döneminde toplam
doğrudan yabancı yatırım miktarı 397,8 milyar dolar olan Çin, 2016 yılında
1,4 trilyon dolarlık toplam yabancı sermaye stoku ile dünyada üçüncü sırada
[A.B.D. 6,4 trilyon $ ile birinci, Türkiye 132,9 milyar $ ile 37. (UNCTAD)]
Çin, 2016 yılında 133,7 milyar $ ile doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler

42

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/genelekonomik-durum (Erişim Tarihi: 21.07.2020)
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arasında üçüncü sıradadır. [A.B.D. 391,1 milyar $ ile birinci, Türkiye 12
milyar $ ile yirmi altıncı sıradadır. (UNCTAD)]43

Çin’in Yıllara Göre Dış Ticareti
Dış Ticaret Değerleri
İhracat (ABD Doları)
İthalat (ABD Doları)
Dış Ticaret Hacmi (ABD Doları)
Dış Ticaret Dengesi (ABD Doları)
İhracatın İthalatı Karşılama
Oranı (%)

2015
2.273.4682
1.679.564
3.953.032
593.904
169

2016
2.097.637
1.587.921
3.685.558
509.716
163

2017
2.271.796
1.840.957
4.112.753
430.839
123

Tablo 5 44

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından, 17 Nisan 2020 tarihinde yapılan
açıklamaya göre, ÇHC'de GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde, %6,8 oranında
daralmıştır. Söz konusu dönemde, Çin ekonomisinde, 1,44 trilyon RMB'lik
(yaklaşık 204 milyar dolar) bir kayıp yaşanmıştır. Daralma, sanayi
sektöründe, %9,6, tarım sektöründe, %3,2 hizmetler sektöründe ise %5,2
oranında gerçekleşmiştir.45
2020 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret verileri kapsamında; Çin’in
2020 Nisan ayı ihracatı, 2019 Nisan ayına göre, %3,5 oranında artarak 200,2
milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2020 Nisan ayı ithalatı, 2019 Nisan ayına
göre %14,2 oranında düşerek 154,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2020 Nisan ayı dış ticaret hacmi, 2019 Nisan ayına göre %5 oranında
daralarak 355,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, Çin’in 2020
Ocak-Nisan dönemini kapsayan dört aylık ihracatı %9 (745 milyar dolardan
678,2 milyar dolara gerilemiştir); ithalatı %5,9 (656,2 milyar dolardan 620
milyar dolara gerilemiştir); dış ticaret hacmi ise %7,5 (1,4 trilyon dolardan
1,3 trilyon dolara gerilemiştir) oranında azalmıştır.46
Ön tahminlere göre, Çin'in gayri safi yurtiçi hâsılası (GSYİH), 2020'nin
ilk yarısında 45.661,4 milyar yuan olmuş ve benzer fiyatlarla yıllık %1,6
43

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulkeprofili/dogrudan-yabanci-yatirimlar (Erişim Tarihi: 21.07.2020)
44
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/turkiyeile-ticaret (Erişim Tarihi: 27.07.2020).
45 https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/covid-19gelismeleri (Erişim Tarihi: 27.07.2020).
46 https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/dogu-asya/cin-halk-cumhuriyeti/ulke-profili/covid-19gelismeleri (Erişim Tarihi: 27.07.2020).
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düşüş göstermiştir. İlk çeyrekte GSYİH, yıllık bazda yüzde 6,8, ikinci
çeyrekte, yüzde 3,2 oranında büyümüştür. 47
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkileri
Yıllar
2016
2017
2018
2019

İhracat
2,32
2,92
2,91
2,58

İthalat
25,44
23,37
20,71
18,49
Tablo 6 48

Hacim
27,76
26,30
23,63
21,08

Denge
-23,12
-20,43
-17,80
-15,90

Başlıca Türk İhraç Ürünleri: Mermer ve traverten, krom, bakır, kurşun,
demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler.
Başlıca İthal Ürünleri: Otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri,
hücresel/diğer kablosuz ağlar için telefonlar, oyuncaklar, ses-görüntü ve
diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye yarayan araçlar, yük/insan
taşıma amaçlı gemiler.
İkili ticaret hacminde ilk kez, 1 milyar ABD dolarının aşıldığı 2000
yılından bu yana, ikili ticari ilişkilerimizde önemli ivme kaydedilmiştir.
Türkiye’nin Doğu Asya’daki en büyük ticaret ortağı Çin Halk
Cumhuriyetidir. Türkiye-ÇHC 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon
(KEK) Toplantısı, 27 Eylül 2009 tarihinde Pekin'de düzenlenmiştir.
Türkiye-ÇHC İş Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, son İş Forumu
toplantısı, her iki Cumhurbaşkanının da katılımları ile 29-30 Temmuz 2015
tarihlerinde Pekin’de düzenlenmiştir. Türk gıda ve tarım ürünlerinin Çin’e
ihracatı için çalışmalar sürdürülmekte olup, bu kapsamda; süt ve süt ürünleri,
kiraz ve antepfıstığı ihracatına ilişkin protokoller G-20 Antalya (2015) ve G20 Hanco (2016) Zirvelerinde imzalanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Türkiye’ye yapmış olduğu toplam yatırım miktarı, 2 milyar dolar
civarındadır. Bu yatırımların sektörel dağılımı; enerji, altyapı, lojistik,
finans, madencilik, telekomünikasyon ve hayvancılık alanlarındadır.
İki ülke Merkez Bankaları arasında Şubat 2012 tarihinde bir para takası
(swap) anlaşması imzalanmış, Para Takası Anlaşması, Mayıs 2019’da
47http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202007/16/content_WS5f0ffb74c6d06c409125
48

144f.html (Erişim Tarihi: 28.07.2020).
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa
(Erişim Tarihi: 28.07.2020).
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yenilenmiştir. Türkiye, Çin’in başlattığı ve kısaca “Kuşak ve Yol” olarak
adlandırılan “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21’inci Yüzyıl Deniz İpek
Yolu” girişiminin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları desteklemekte
ve söz konusu girişim açısından kilit bir konumda yer almaktadır.
Devlet Başkanı Xi Jinping’in ev sahipliğinde 14-15 Mayıs 2017
tarihlerinde Pekin’de “Kuşak ve Yol Zirvesi” düzenlenmiştir. T.C.
Cumhurbaşkanı ÇHC Devlet Başkanı’nın davetine icabetle söz konusu
Zirveye katılmıştır. Türkiye Çin’den Avrupa’ya uzanan kuzey hattını
tamamlayıcı bir nitelik taşıyan ve Çin ile Avrupa arasında ek bir bağlantı
koridoru açan, “Trans-Hazar-Orta Koridor” projesini hayata geçirmeyi
hedeflemektedir. "Kuşak ve Yol" girişimini, Türkiye’nin "Orta Koridor"
projesiyle uygun hale getirmek için Çin ile bir Mutabakat Muhtırası
imzalanmıştır. “Orta Koridor” projesinin en önemli bileşenlerinden biri olan
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü’de
gerçekleştirilen bir törenle hizmete girmiştir.
Türkiye’yi çok sayıda Çinli turist ziyaret etmektedir. 2018 yılı Çin’de,
Türkiye Turizm Yıl olarak ilan edilerek çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir.
Aynı yıl Çin’den Türkiye’ye gelen turist sayısı %60 artışla 394 bine ulaşmış,
2019 yılında bu rakam 427 bine yükselmiştir.
Türk Hava Yolları, Pekin, Guanco ve Şanhay noktalarına, haftalık 7’şer
frekans, Xi’an’a haftalık 3’er ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne ise
haftada 6 frekans yolcu seferi düzenlemektedir. Sichuan Havayolları, 30
Nisan 2019 tarihinde Chengdu-İstanbul seferlerini başlatmış, Aralık 2018’de
Pekin-İstanbul seferlerine başlayan China Southern, 29 Mayıs 2019 tarihi
itibarıyla Wuhan-İstanbul seferlerini de gerçekleştirmektedir. Havayolu
şirketlerinin iki ülke arasındaki seferlerinin artırılması ve uçuş ağına yeni
noktalar eklenmesi, Çin ile ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerin
gelişmesine olduğu kadar, halklar arasındaki etkileşimin artmasına da
katkıda bulunmaktadır.49
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler, 1971
yılında kurulmuş, 1980’lerden itibaren hareketlilik kazanmış olup, 2010
yılında “Stratejik İşbirliği” düzeyine yükselmiştir. 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün 24-29 Haziran 2009 tarihlerinde Çin’e gerçekleştirdiği
49

Burada aktarılan bilgilerin çoğu, olduğu şekliyle, web sayfasından aktarılmıştır.
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa
(Erişim Tarihi: 28.07.2020).

386

ziyaret, 14 yıl aradan sonra Türkiye’den Çin’e yapılan Cumhurbaşkanı
düzeyinde ilk ziyarettir. 7-9 Ekim 2010 tarihlerinde, ÇHC Başbakanı Wen
Jiabao Türkiye’ye gelmiş, Devlet Başkanı Xi Jinping, Devlet Başkan
Yardımcılığı döneminde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetiyle 20-22
Şubat 2012 tarihlerinde, Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Başbakanlığı döneminde
R.Tayyip Erdoğan’ın 8-11 Nisan 2012 tarihlerinde Çin’e yaptığı resmî
ziyaret, 27 yıl aradan sonra Türkiye’den Çin’e yapılan Başbakan
düzeyindeki ilk ziyarettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 yılında
gerçekleştirdiği ziyareti takiben, 2017 Mayıs ayında Kuşak ve Yol
Zirvesi’ne katılmış ve en son 2 Temmuz 2019 tarihinde ÇHC’yi ziyaret
etmiştir.
Türk ve Çin liderleri, 2015 yılında G-20 Hanco ve 2016 yılında G-20
Antalya Zirveleri, 2018 yılında BRICS Johanesburg ve G-20 Buenos Aires
Zirveleri ile 2019 yılında CICA Duşanbe ve G-20 Osaka Zirve toplantıların
da bir araya gelmişlerdir. 2018 Nisan ayında telefon görüşmesi yapan iki
lider son olarak COVID-19 salgını bağlamındaki gelişmeleri ele almak üzere
8 Nisan 2020 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.50
ÇHC’nin Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar 51
ACD (Asia Cooperation Dialogue)
AFDB (African Development Bank)
AİGK/CICA (Conference on Interaction and
Confıdence Building Measures in Asia)
ASEAN (Dialog Common)
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)
The Asian Development Bank
AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)
Non-Aligned Movement (Observer)
UN (United Nations)
BRICS
WIPO/OMPI(The World Intellectual Property
Organization)
WHO (World Health Organization)

Asya İşbirliği Diyaloğu
Afrika Kalkınma Bankası
(AİGK/CICA) Asya’da İşbirliği
ve Güven Arttırıcı Önlemler
ASEAN (Diyalog Ortağı)
(APEC) Asya-Pasifik Ekonomik
İşbirliği
Asya Kalkınma Bankası
(AAYB) Asya Altyapı Yatırım
Bankası
Bağlantısızlar Hareketi
(Gözlemci)
(BM/BMGK) Birleşmiş Milletler
BRICS
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa (Erişim Tarihi:
30.07.2020).
51 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-kunyesi.tr.mfa (Erişim Tarihi: 01.08.2020).
50
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WTO (World Trade Organization)
UNWTO (The United Nations World Tourism
Organization)
Group of 20
ICAO
(International
Civil
Aviation
Organization)
IMF (International Monetary Fund)
IMO (International Maritime Organization)
Shanghai Cooperation Organisation
INIS (International Nuclear Information
System)
UNESCO
UNIDO (United Nations Industrial Development
Organization)
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Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Turizm Örgütü
G-20
Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü
(IMF) Uluslararası Para Fonu
(IMO) Uluslararası Denizcilik
Örgütü
Şanghay İşbirliği Örgütü
Uluslararası
Atom
Enerjisi
Ajansı
UNESCO
Sınaî Kalkınma Teşkilatı
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