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How Foreign Aid Affect Developing Countries:
 The Case of Ethiopia

Ali Mohamed FARAH1 
Murat ÖNDER2 
Emrah AYHAN3

Abstract

Foreign aid has been an essential tool for the socio-economic development of 
developing countries since 1960s. It is described by OECD as the financial, 
technical assistance and commodity flow to the countries that are in the list of 
DAC (Development Assistance Committee). US’s Marshall Plan is a well-known 
development assistance program, which was established between 1948 and 1951 
under the European Recovery Program to support Europe in economic crisis after a 
war became successful in reducing poverty while increasing economic growth. By 
taking the Marshall plan as a model, developed countries have been supporting the 
developing countries since then. Recently, the Millennium Development Goals was 
also launched in New York in 2000 to finance economic growth of poor countries. 
New actors from other parts of the world took their places in providing development 
assistance. Despite receiving more than 600 billion USD in the context of foreign 
aid, large part of Africa has still remained underdeveloped and in an extreme poverty. 
In this paper, we study the impacts of foreign aid to socio-economic development to 
Ethiopia. After reviewing the development and foreign aid literature from primary 
and secondary sources, this study benefited from data gathered from World Bank 
Database, Transparency International and Freedom House, and then time series data 
were evaluated by regression analysis. Our findings indicate that foreign aids do 
not have a major influence on GDP growth; but it has a considerable influence on 
FDI (foreign direct investment) and unemployment rate in Ethiopia. However, it is 
observed that foreign aid has negatively correlated with democracy and corruption 
levels in the country. Although, the amount of foreign aid has been continuously 
increasing, Ethiopia has remained one of the most corrupt and authoritarian African 
countries according to related indices. Consequently, our study concludes that foreign 
aid should be redesigned to encourage and reward receiving countries to advance 
their democracy and eliminate corruption within the context of recent philosophy and 
principle of collaborative governance for long term development.

Keywords: foreign aid, development, GDP, unemployment, corruption, democracy, 
governance.   
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Dış Yardımların Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi:  
Etiyopya Örneği

Öz

Dış yardım, 1960’lardan bu yana gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik olarak 
kalkınmaları için vazgeçilmez bir araç olmuştur. OECD, bu yardımları DAC (The 
Development Assistance Committee/Kalkınma Yardımı Komitesi) listesinde yer 
alan ülkelere finansal, teknik yardım ve emtia akışı olarak tanımlanmaktadır. 
1948-1951 yılları arasında Avrupa İyileştirme Programı kapsamında uygulamaya 
koyulan ABD’nin Marshall Planı, Avrupa’daki ekonomik büyümeyi arttırırken, 
yoksulluğun azaltılmasını sağlamıştır. Marshall planını örnek alan gelişmiş 
ülkeler, 1960’lardan bu yana gelişmekte olan ülkeleri desteklemektedirler. Buna 
ek olarak, yoksul ülkelerin ekonomik büyümesini finanse etmek amacıyla 2000 
yılında New York’ta Milenyum Kalkınma Hedefleri ortaya çıkmıştır. Afrika’ya 
yapılan dış yardım miktarının 600 milyar doları aşmasına rağmen, bu kıtadaki 
ülkelerin büyük kısmı az gelişmiş ve aşırı derecede fakir kalmıştır. Bu çalışmada, 
dış yardımın Etiyopya’ya olan sosyo-ekonomik etkileri incelenmiştir. Kalkınma 
yardımları ve dış yardım türlerine dair literatür incelendikten sonra, Dünya 
Bankası Veri tabanı, Şeffaflık Örgütü ve Özgürlük Evi gibi resmî kurumlardan 
edinilen veriler incelenmiş ve daha sonra bu zaman serisi verileri regresyon 
analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularımız, dış yardımın 
GSYİH üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir; ancak dış yardım 
Etiyopya’da doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) ve işsizlik oranı üzerinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Ancak, ülkedeki demokrasi ve yolsuzluk seviyeleri ile dış 
yardımlar arasında anlamlı bir negatif ilişki olduğu görülmektedir. Her ne kadar 
dış yardımların miktarı sürekli artsa da ilgili endekslerde Etiyopya en yozlaşmış ve 
en otoriter Afrika ülkelerinden birisi olarak kalmaya devam etmiştir. Bu nedenle, 
dış yardımın alıcı ülkelerin demokrasilerini geliştirmelerini ve yolsuzluğu ortadan 
kaldırmalarını teşvik eden bir ödül olarak görülmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: dış yardım, gelişme, GSYİH, işsizlik, yolsuzluk, demokrasi, 
yönetişim.  



9

1. Introduction
After the end of WWII, development assistance also called as ‘foreign 

aid’ began to be considered as an essential tool for growth and reduction of 
poverty. Since then development assistance has been used as a political tool 
between liberal and socialist blocs during Cold War in order to get control 
of the rest of the world.4 For instance, USA has put an aid program, the 
European Recovery Program for the reconstruction of Western Europe. 
This aid program, widely known as “The Marshall Plan” in which the 
US transferred 2-3% of its GDP to Europe, was successful and played a 
significant role in the reconstruction of the region.5 The struggle between the 
two blocs ended with the collapse of the Soviet Union in 1991. Parallel to 
this development, socialist ideas also collapsed, and the ideas of liberalism 
and globalization have become dominant throughout the world.6

As a result of paradigm shift in development policy approach after 
1980s7, developed countries has taken a global responsibility since 1960s 
and they have been advocating foreign aid to reduce poverty and achieve 
development and economic growth. This global task has been reinforced 
with the Millennium Submit of 2000 in New York where a project called 
the Millennium Development Goals was launched and the international 
community committed itself for more contribution to the development 
of the developing countries. With the implementation of this program, 
extreme poverty was to be reduced by half until 2015. The other goals of 
the program were to achieve universal primary education, eliminate gender 
disparity in education, reduce infant and maternal mortality by two-thirds, 
ensure environmental sustainability, and develop a global partnership for 
development.8

The African continent has been largely receiving foreign aid since 
1960s, and more than $600 billion is transferred to the continent as foreign 
aid. Despite the continuing and increasing amount of aid for more than half 
a century, little has been achieved in terms of development in the continent. 
Besides, the continent’s aid dependency continues, and it is not expected to 

4 Murat Önder ve Şevki Mert BARIŞ, “Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler”, ICPESS 
(International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Bosnia, No. 2, 2017.

5 Finn Tarp, “Aid and development”, Swedish Economic Policy Review, No. 13, 2006, p. 20.
6 Emrah Ayhan, Muhsin Tan and Mahmut Baydaş, “Neo-Liberal Globalization and Turkey”, The Journal of 

MacroTrends in Social Science, Vol. 2, No. 1, 2016, pp. 62-76.
7 Emrah Ayhan and Murat Önder, “Turkish Regional Development Policy Framework: Is There A Paradigm 

Shift?”, 3. International Regional Development Conference Proceedings Book, 15-16 October 2015, 
pp. 843-858.

8 UNDP - United Nations Development Program, Human Development Report, 2005, p. 5; http://hdr.undp.
org/sites/default/files/reports/266/hdr05_complete.pdf; access: 12.09.2017.
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be reduced in the near future. Because of this, the effectiveness of foreign aid 
has been highly debated for the past two decades. 

For Africa, The Millennium Development Goals (MDG) are far from 
being attained. According to the United Nations Development Program 
(UNDP) Human Development Report of 2014, 34 countries out of the 48 
Least Developed Countries (LDC) in the world are in Africa.9 In addition, 
48% of people living in Sub-Sahara Africa are in extreme poverty (live in 
less than 1,25$ a day).10 Therefore, some scholars describe foreign aid as a 
“failure” and contend that donor countries should rethink of this “failed aid”. 
Dambisa Moyo argues that the aid extended to Africa is doing more harm 
than good.11 In contrast, Sachs contends that “cutting the aid to Africa would 
cause the death of more than 6 million Africans a year for preventable and 
treatable causes, including undernourishment, lack of safe drinking water, 
malaria, tuberculosis and AIDS”.12 As Addison et al. claims that the aid has 
contributed to growth in Sub-Sahara Africa and, thereby, it reduces poverty.13 

One of the reasons that some scholars are critical of the efficiency 
of foreign aid is that most of the 34 African countries in the LDC have 
authoritarian governments and high corruption rate. This raises a concern 
whether foreign aid encourages corrupt and authoritarian rulers, enriches 
elites in poor countries, and extends the life of bad governments in power. 
This is consistent with the findings of Peter Boone stating that “despite the 
tremendous amount ($600 billion) of aid supplied to Africa, the continent has 
still remained one of the poorest relative to other continents”.14 Therefore, 
donor countries tend to promote responsible policies because aid works only 
in countries with good policy.15 Moreover, foreign aid promotes growth in 
countries with stable political environment.16 Because of this mixed outcome, 

9 UNDP - United Nations Development Program, Human Development Report, 2014; http://hdr.undp.org/
en/content/human-development-report-2014; access: 12.09.2017.

10 Details about “Top 10 Poverty in Africa Facts” can be found at: https://borgenproject.org/10-quick-facts-
about-poverty-in-africa/

11 Dambisa Moyo, “Why Foreign Aid Is Hurting Africa”, The Wall Street Journal, 2009, pp. 1–5.
12 Jeffrey D. Sachs, The end of Poverty: Economic Possibilities of Our Time, The Penguin Press, New York, 

2005.
13 Tony Addison, Georg Mavrotas and Marc Mcgillivray, “AID TO AFRICA : AN UNFINISHED 

AGENDA”, Journal of International Development, No. 1001, 2005, pp. 989–1001. http://doi.
org/10.1002/jid.1255

14 Peter Boone, “Politics and the Effectiveness of Foreign Aid”, European Economic Review, Vol. 40, No. 
2, 1996, pp. 289–329. http://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00127-1

15 Craig Burnside and David Dollar, “Aid, Policies and Growth”, The World Bank, June 1997; Jakob 
Svensson, “Foreign Aid and Rent-seeking”, Journal of International Economics, Vol. 52, No. 2, 2000, 
pp. 437–461. http://doi.org/10.1016/S0022-1996(99)00014-8

16 Carl Johan Dalgaard, Henrik Hansen and Finn Tarp, “On the Empirics of Foreign Aid and Growth”, 
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the impact and outcome of foreign aid has been the central discussion of 
scholars and needs more elaboration.

For instance, Ethiopia has been one of the largest recipients of foreign 
aid in Sub-Sahara Africa. It has received more than $42 billion for the 
past two decades. Yet again, the country is found in the list of the Least 
Developed Countries ranking, 173rd out of 187 countries in the Human 
Development Index. In addition to this, it ranks 110th out of 175 countries on 
the Corruption Perception Index of Transparency International. Likewise, its 
democracy index is not appreciated, because it is 6/7 according to Freedom 
House Report.17 Yet again, it has been one of the top aid receiving countries 
in Africa. Therefore, the contribution of foreign aid to this country’s 
development is worth to be evaluated in detail. 

In this study, a secondary data is used from World Bank Database, 
Transparency International and Freedom House. Consistent with the findings 
of the literature, it is expected that foreign aid or Official Development 
Assistance increase Foreign Direct Investment and democracy level. On the 
other hand, foreign aid is expected to have a negative effect on corruption. 
Additionally, in the study, terms like “Foreign Aid” and “Official Direct 
Assistance” are interchangeably used. Time series data were used to test our 
hypotheses with regression analysis. In order to evaluate how foreign aid 
influences the socio-economic development of Ethiopia, we evaluated the 
influence of foreign aid on foreign direct investment (FDI), GDP growth, 
unemployment rate, corruption, and democracy. Moreover, correlation of 
foreign aid with the population growth is also evaluated in the study. 

As a result, we argue that foreign aid can boost economy, enhance growth 
by creating a space for a foreign direct investment, reduce corruption, and 
promote democracy. Moreover, because of the increasing investment, the 
unemployment rates are expected to decrease. On the other hand, foreign aid 
has no strong relation with the GDP growth in Ethiopia. There is a negative 
correlation between foreign aid and corruption as well as foreign aid and 
democracy in Ethiopia. Foreign aid is not associated with good democracy 
and governance. Despite the increasing foreign aid, Ethiopia has remained one 
of the most corrupt and authoritarian countries in Africa. Foreign aid should 
reward countries with good democracy and consider corruption performance. 

Economic Journal, Vol. 114, No. 496, 2004, pp. 191-216. http://doi.org/10.1111/j.1468-
0297.2004.00219.x; Muhammed N. Islam, “Regime Changes, Economic Policies and the Effect of 
Aid on Growth”, The Journal of Development Studies, Vol. 41, No. 8, 2005, pp. 467–1492. http://doi.
org/10.1080/00220380500187828

17 Freedom House Report on Ethiopia, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/ethiopia; 
access: 08.09.2017.
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After reviewing the previous research, this study assesses the influence 
of foreign aid on the socio-economic development of Ethiopia in five 
main titles; (1) the impact of foreign aid on development, (2) the negative 
impact of foreign aid, (3) the impact of foreign aid on corruption and (4) the 
contribution of foreign aid to democracy, and (5) the statistical analysis of 
foreign aid influence on Ethiopia. 

2. Foreign Aid, Development and Foreign Investment
The Development Assistance Committee (DAC) of the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD), preferring to use Official 
Development Assistance (ODA) instead of foreign aid, has defined the ODA 
as the financial, technical assistance and commodity flow to the countries that 
are in the list of DAC. This assistance is the sum of grants and loans to aid 
recipient countries found in the list of the DAC.18 Steven Radelet states that 
the aim of foreign aid is to stimulate economic growth, support consumption 
of food and other commodities, strengthen education, health, environment or 
political system and help stabilize an economy following economic shocks.19 
Moreover, foreign aid has positive impact on the growth20 and development 
of developing countries, and attracts foreign investment.21

Thus, foreign aid can boost economy and bring growth by preparing 
space for foreign direct investment. It is believed by the International 
Monetary Fund and World Bank that Foreign Direct Investment (FDI) 
can play a vital role in the fight against poverty in developing countries. 
For instance, the World Bank has established the Multilateral Investment 
Guaranty Agency (MIGA) in 1988 “to enhance the flow to developing 
countries of capital and technology for productive purposes under conditions 
consistent with their developmental needs, policies and objectives, on the 
basis of fair and stable standards to the treatment of foreign investment”.22 
Hence, MIGA encourages and facilitates FDI so that it could ease the 
unemployment of developing countries. For Elizabeth Asseidu and Yi Jin, 

18 OECD, “Official development assistance – definition and coverage”, Retrieved May 19, 2015, from 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm; access: 
12.09.2017.

19 Steven Radelet, “A Premier on Foreign Aid”, Centre for Global Development, Working Paper 92, July 
2006, p. 7.

20 Henrik Hansen and Finn Tarp, “Policy Arena, Aid Effectiveness Disputed”, Journal of International 
Development Vol. 12, 2000, p. 393.

21 Carl-Johan Dalgaard, Henrik Hansen and Finn Tarp, “On the Empirics of Foreign Aid and Growth”, The 
Economic Journal, Vol. 114, 2004, p. 211.

22 World Bank 1988, “Convention: Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency”. http://
documents.worldbank.org/curated/en/755331468319524941/Multilateral-Investment-Guarantee-
Agency-MIGA-Council-of-Governors-resolution-no-32-membership-of-Turkmenistan; access: 
13.09.2017.
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foreign aid is a source of capital because it creates jobs, boosts wages and 
promotes economic growth.23 Accordingly, aid recipient countries that tend 
to reduce poverty and unemployment, are supposed to make the necessary 
arrangements for FDI. 

For the proponents of foreign aid, it can relieve credit shortages faced by 
the governments. This will allow them to invest in the development of public 
infrastructure and human capital, which will increase growth.24 Recipient 
countries use resources obtained from foreign aid to cover the “saving gap” 
and “the foreign exchange gap”.25 In addition, if the effect of aid on domestic 
savings is positive, then it can be argued that aid will spur growth. Otherwise, 
aid will probably be detrimental to the economic growth of developing 
countries.26 As a result, for aid recipient countries, in this model, aid takes 
the place of savings and these savings lead to investment, which eventually 
results in growth. 

Furthermore, in order to have an effective foreign aid, recipient country’s 
implementation of good policy is necessary.27 Many scholars argue that 
foreign aid works better in countries with good policies. This means that for 
countries with good fiscal, monetary, institutional quality and trade policies, 
foreign aid promotes growth and development. Similarly, the Canadian 
International Development Agency suggests that good policies make foreign 
aid effective.28

One of the components of good policies is to have an open trade 
policy. Trade plays a vital role in bilateral aid since donor countries are 
more interested in this type of aid. Thus, open economy also plays a major 

23 Elizabeth Asiedu and Yi Jin, “Does Foreign Aid Mitigate the Adverse Effect of Expropriation Risk 
on Foreign Direct Investment”, Working Paper, No. 785, 2008, pp. 1-37. http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.1352389

24 H. Hansen and Finn Tarp, “Aid and growth regressions”, Swedish Economic Policy Review, No. 13, 2006, 
pp. 9–61.

25 Ömer Eroglu and Ali Yavuz, “The Role of Foreign Aid in Economic Development of Developing 
Countries”, Economic Development and Cultural Change, No. 18, 2009, pp. 144–158.

26 S. B. Moreira, “Evaluating the Impact of Foreign Aid on Economic Growth: A Cross-Country Study”, 
Journal of Economic Development, Vol. 30, No. 2, 2005, pp. 25–49.

27 Tony Addison, Georga Mavrotas and Marc Mcgillivray, “AID TO AFRICA: AN UNFINISHED 
AGENDA”, Journal of International Development, No. 1001, 2005, pp. 989–1001. http://doi.
org/10.1002/jid.1255; Craig Burnside and David Dollar, “Aid, Policies and Growth”, The World Bank, 
June 1997; Paul Collier and David Dollar, “Can the World Cut Poverty in Half? How Policy Reform 
and Effective Aid Can Meet International Development Goals”, EconPapers, Vol. 29, No. 11, 2001, 
pp. 1878-1802.

28 CIDA (Canada Internatıonal Development Agency), “Canada Is Making A Difference in the Devel-
oping World”, 2002. https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0907-e.htm; access: 
13.09.2017.
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role on attracting foreign investment flow.29 William Morrissey30 identifies 
mechanisms through which aid can contribute to economic growth. These 
mechanisms include a) aid increases investment, in physical and human 
capital; b) aid increases the capacity to import capital goods or technology; 
c) aid does not have indirect effects that reduce investment or savings rates; 
and aid is associated with technology transfer that increases the productivity 
of capital and promotes endogenous technical change. Peter Bauer31 supports 
foreign financial assistance by arguing that “(a) it is instrument for economic 
development; (b) reduces the poverty; (c) it is a powerful tool for international 
income redistribution; (d) acknowledging past mistakes and making up for 
them with compensating measures; (e) serving the interests of developed 
countries; (f) helps controlling the unprecedented growth in population”.32 

Similarly, Howard White suggests that the impact of foreign aid on 
income would result in feed back into higher savings and it is also possible 
that aid can also result in an increase of taxes and an increase of government 
expenditure in excess of the value of the aid inflows. To him, “the impact of 
aid on these variables depends crucially upon the relationship between aid and 
private investment. If aid crowds out private investment then there is a greater 
possibility that aid will reduce taxes, and it may even reduce national income”.33

Furthermore, Karuna Gomanee et al. found in their empirical work 
that aid has positive impact through investment.34 As a result, it increases 
growth.35 Likewise, Gitaru Karras conducted a study on the relationship 
between foreign aid and growth in per capita GDP using annual data 
from the 1960 to 1997 period for a sample of 71 aid-receiving developing 

29 William Easterly, “Can Foreign Aid Buy Growth?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 3, 
2003, pp. 23–48. http://doi.org/10.1257/089533003769204344

30 Oliver Morrissey, “Does aid increase growth?”, Progress in Development Studies, Vol. 1, No. 1, 2001, 
p. 45.

31 Peter Bauer, Equality, the Third World and Economic Delusion, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1981, p. 97.

32 Vasile Dedu, Gabriel Staicu and Dan Costion Nitescu, “A Critical Examination of Foreign Aid Policy: 
Why It Fails to Eradicate Poverty?”, Theoretical and Applied Economics, Vol. 18, No. 4, 2011, pp. 40; 
http://www.ectap.ro/?ver=en\nhttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&AN=124
1365&site=eds-live&authtype=ip,uid; access: 13.09.2017.

33 Howard White, “Aid and Government: A Dynamic Model of Aid, Income and Fiscal Behavior”, Journal 
of International Development, No. 5, 1993, p. 311.

34 Karuna Gomanee, Sourafel Girma and Oliver Morrissey, “Aid and Growth in Sub-Saharan Africa : 
Accounting For Transmission Mechanisms”, Journal of International Development, Vol. 17, No. 8, 
2005, pp. 1055–1075. http://doi.org/10.1002/jid.1259

35 Henrik Hansen and Finn Tarp, “Policy Arena, Aid Effectiveness Disputed”, Journal of International 
Development, Vol. 12, 2000, pp. 375-398.
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economies.36 His findings suggest that the effect of foreign aid on economic 
growth is positive, permanent, statistically significant, and not negligible. 
Moreover, the finding shows that foreign aid rise by $20 per person of the 
receiving country results in a permanent increase in the growth rate of real 
GDP per capita by approximately 0,16%. His research shows the positive 
relation between foreign aid and growth. Therefore, the literature indicates 
that aid has a positive impact on growth and development of developing 
countries. In addition to this, we suppose that the foreign aid extended to 
Ethiopia is associated with economic growth and development. Relying on a 
previous research, following hypotheses can be formed:

Hypothesis 1: Foreign aid is more likely to increase economic growth 
and development in recipient countries.

Hypothesis 2: Foreign aid is more likely to attract foreign direct 
investment to the recipient countries.

Hypothesis 3: Foreign aid is more likely to reduce unemployment in the 
recipient countries.

3. Does Foreign Aid More Harm Than Good?
Contrary to the above literature, some scholars argue that foreign aid 

does harm than good to developing countries contending that foreign aid is 
not an effective tool for growth and development.37 Additionally, it is argued 
that it creates dependency, keeps authoritarian governments in power and 
encourages corruption. Dambisa Moyo argues that aid has been a disaster 
for Africa.38 For Moyo, the notion that aid brings growth is a “myth” as 
aid has been and continues to be, an unmitigated political, economic and 
humanitarian disaster” for most developing countries. By contrary to 
the notion that aid encourages investment, she argues that aid chokes off 
investment, encourages dependency and facilitates corruption, adding that 
this cycle “perpetuates underdevelopment and guarantees economic failure” 
in poor regions.39 She also emphasizes the huge cost of armed conflict in 
Africa between the period 1990-2005 is estimates to be more than $300 

36 Gitaru Karras, “Foreign Aid And Long-Run Economic Growth : Empirical Evidence for a Panel of 
Developing Countries”, Journal of International Development, Vol.18, No. 1 2006, pp.15–28. http://
doi.org/10.1002/jid.1187

37 Peter Boone, “Politics and the Effectiveness of Foreign Aid”, European Economic Review, Vol. 40, No. 
2, 1996, pp. 289–329. http://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00127-1; Bernhard Reinsberg, “Foregin 
Aid Responses to Democratic Transitions”, World Development, Vol. 75, 2014, p. 46-61. http://doi.
org/10.1016/j.worlddev.2014.11.006

38 Dambisa Moyo, “Why Foreign Aid Is Hurting Africa”, The Wall Street Journal, 2009, pp. 1–5.
39 Nathan Andrews, “Foreign aid and development in Africa: What the literature says and what the reality 

is”, Journal of African Studies and Development, Vol. 1, No. 1, 2009, pp. 8–15.
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billion. As a result, aid should be a rewarding element to good performing 
countries, because, most of the reasons lying under the underdevelopment of 
Africa is attributed to bad governance and mismanagement of resources than 
lack of it (resource).40

Jeffrey D. Sachs described that out of the aid extended by the USAID, 
only aid intended for transformational development aims to support 
long-term economic change by helping a country achieve structural 
transformations that should allow it ultimately to escape dependence on 
outside aid.41 Furthermore, Ömer Eroğlu and Ali Yavuz argue that all foreign 
aid are not effective and contribute to development.42 The effectiveness of 
aid, however, depends largely upon both the donor and recipient motives and 
how these may be aligned or may conflict with the objectives of aid. Hence, 
a conflict of interest might arise between the donor and recipient countries. 
For instance, Meernik et al. suggest that security concerns were the main 
motive behind the foreign aid extended to the developing countries during 
the cold war.43 To them, whether the recipient uses aid to increase savings 
and investment rather than switch aid resources to consumption and other 
non-productive purposes, also determine the effectiveness of aid. Thus, the 
motives and intentions of donor countries should play a significant role on 
the expenditure of aid. Considering the corruption rate and poor democratic 
performance of most developing nations, the domain to which aid is spent 
should be highly controlled. 

Subsequently, all types of aid could not contribute to growth and 
development. William Easterly and Tobias Pfutze state that three types of 
aids are widely considered to be not very effective: tied aid, food aid, and 
technical assistance.44 Countries like the USA and Portugal extend food 
aid to subsidize the local farmers. Studies show that if food aid is to be 
extended donor countries are supposed to buy from the local markets of the 
recipient countries because the prices are by half or lower than the prices in 

40 Henrik Hansen and Finn Tarp, “Policy Arena, Aid Effectiveness Disputed”, Journal of International 
Development Vol. 12, 2000, p. 393.

41 Jeffrey D. Sachs, The end of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, The Penguin Press, New 
York, 2005.

42 Ömer Eroğlu and Ali Yavuz, “The Role of Foreign Aid in Economic Development of Developing 
Countries”, Economic Development and Cultural Change, No. 18, 2009, pp. 144–158.

43 James Meernik, Eric Krueger and Steven C. Poe, “Testing Models of U.S. Foreign Policy: Foreign Aid 
during and after the Cold War”, The Journal of Politics, Vol. 60, No. 1, 1998, p. 81.

44 William Easterly and Tobias Pfutze, “Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign 
Aid”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, 2008, pp. 29–52. http://doi.org/10.1257/
jep.22.2.29
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the donor countries.45 William Easterly and Tobias Pfutze describe food aid 
as a way for donor countries to “dump” their excess agricultural production 
on markets in low-income countries.46 

OECD defines technical assistance as “grants to nationals of aid 
recipient countries receiving education or training at home or abroad, 
and payments to consultants, advisers and similar personnel as well as 
teachers and administrators serving in recipient countries, (including the 
cost of associated equipment)”.47 Tied aid happens when recipient country 
is required to purchase goods from the aid-granting country. On the other 
hand, DAC recommends donor country to be pro-untied aid, which means 
aid recipient should be freely available to buy goods and services from all 
countries. Tying aid can give it more political support at home, but it can 
also make it more costly and less effective.48 In conclusion, tied aid and 
food aid should be reconsidered by the donors. Especially donors need to 
supply the food aid (if necessary) from the local market. This will benefit the 
local producers as well as the consumers that get more aid in quantity than 
supplying from donor country local market. 

Wolfensohn quoted in World Bank that “We have learned that corruption, 
bad policies, and weak governance will make aid ineffective”.49 He continued 
by arguing that corruption, bad policies, and weak governance has improved 
in poor countries, and donors have become more discriminating in directing 
aid to “good” countries. Therefore, there should be “roughly a doubling of 
current aid flows”.50 Thus, good policies and strong institutions are needed 
to have an effective and working foreign aid. Otherwise, it will be an elite 
enriching tool for authoritarian rulers. 

4. Foreign Aid and Corruption 
Good governance is a requisite to fight against corruption. It is also known 

as State-market-civil society synergism and the new public governance in 

45 Nancy Qian, “Making Progress on Foreign Aid”, Annual Review of Economics, Vol. 7, 2014, pp. 277-308. 
http://doi.org/10.1146/annurev-economics-080614-115553

46 William Easterly, Tobias Pfutze, “Where Does the Money Go? Best and Worst Practices in Foreign Aid”, 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 2, 2008, pp. 29–52.

47 OECD, “Official development assistance – definition and coverage”, Retrieved May 19, 2015, from 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm; access: 
12.09.2017.

48 Steven Radelet, “A Premier on Foreign Aid”, Centre for Global Development, Working Paper 92, July 
2006, p. 7.

49 World Bank, “Building a Concensus for Development Assistance: A Case for Aid”, introduced by James 
D Wolfensohn, 2002, p. 8.

50 William Easterly, “Can Foreign Aid Buy Growth?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 3, 
2003, p. 25.
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the literature. The term governance was firstly used by World Bank report. 
There are three important factors that differentiate governance from previous 
approaches.51 Firstly, good governance approach expects cooperation 
between state, private sector and civil society. This approach locates civil 
society as an important factor in decision-making process which is also 
called as ‘third sector’. Secondly, good governance enforces interaction, 
participation and corporation of citizens in creating public policy contrary 
to new public management based on customer interest in the competitive 
market conditions. Thirdly, governance approach argues that active citizens 
should attend in all type of policy-making processes through civil society 
mechanism. Therefore, they can determine their needs and solutions for their 
problems by negotiating with each other and rulers. Thus, responsibility of 
the state can be shared with active citizens; so public policies are going to be 
more legitimate.

The World Bank has been arguing about the governance crisis in the 
Sub-Sahara Africa for a long time. In a report which was released in 1989 it 
was specified that the governance crisis is the main problem of Africa region 
because some problems such as poor quality institutions, weak rule of law, 
lack of accountability, tight controls over information, and high levels of 
corruption are still remained unsolved in many African countries today.52 In 
their empirical work Andrew Young and Kathleen M. Sheehan concluded 
that aid “flows are associated with deterioration in the legal system and 
property rights of a recipient country and its international trade freedoms. 
The results of growth regressions suggest that, in turn, such deterioration can 
be associated with large, negative effects on growth”.53

Since good governance has a great influence on the destiny of a country, 
it should be a necessary condition of foreign aid. Unfortunately, many 
developing countries often have bad governance and this situation prevents 
governments from establishing economic reform and development process 
of their countries.54 Thus, it is inevitable to for recipient countries to improve 

51 Emrah Ayhan ve Murat Önder, “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı”, Gazi 
İktisat ve İşletme Dergisi, C. 3, No. 2, 2017, s. 19-48.

52 Deborah A. Brautigam and Stephen Knack, “Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-Saharan 
Africa”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 2, 2004, pp. 255–285. http://doi.
org/10.1086/380592; Paul Mosley, John Hudson and Arjan Verschoor, “Aid, poverty reduction and the 
new conditionality”, Economic Journal, Vol. 114, No. 496, 2004, pp. 217–244. http://doi.org/10.1111/
j.1468-0297.2004.00220.x

53 Andrew Young, Kathleen M. Sheehan, “Foreign aid, institutional quality, and growth”, European Journal 
of Political Economy, Vol. 36, 2014, pp. 205. http://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.08.003

54 Unbreen Qayyum, Musleh-ud Din and Adnan Haider, “Foreign aid, external debt and governance”, 
Economic Modelling, Vol. 37, No. C, 2014, pp. 41–52.
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their governance. Especially the international institutions that encourage 
governance, say, the World Bank and IMF, are expected to play a major 
role on this issue. Moreover, institutional quality is essential for growth and 
development; therefore, foreign aid is expected to mitigate institutions. 

Corrupt countries still get lion’s share of foreign aid. Scholars like 
Stephen Knack argue that foreign aid is identified with corruption and bad 
government performance. He, for instance contends that foreign aid erodes 
the quality of governance and rule of law and is associated with high level 
of corruption.55 This enforces the argument that foreign aid enriches elites 
in recipient countries. In addition to this, Martin Acht et al. concluded in 
their empirical finding that more corrupt countries receive higher amount of 
total aid.56 In consequence, it will be a tough task for Africa to achieve the 
Millennium Development Goals. Accordingly, urgent measures and reforms 
are needed to be taken by the MCC (Millennium Challenge Cooperation). 

Furthermore, it is argued that corrupt governments that follow very 
poor policies receive just as much aid as less corrupt ones.57 World Bank 
report of 1998 suggests that financial assistance does not often reach the real 
need in developing countries, but is wasted in inefficiency.58 Alberto Alesina 
and Beatrice Weder state that the corruption record of the recipient country 
issue is not considered in the application of debt relief. However, there is 
an exception for Scandinavian countries and Australia. These countries give 
more aid to less corrupt governments. In general, multilateral aid, namely, 
aid from international organizations, does not discriminate against corruption 
of the receiving country; thus, aid does not serve as a rewarding tool for the 
better performing countries.59

In fact, recipient countries may sometimes apply some “bad” policies 
and use aid funds instead of adopting and implementing good policies. donor 
countries also play a major role on the allocation of aid. For instance, when 
Ethiopia invaded Somalia in 2007, it had the support of its major donors. 
In the same year, the country was suffering from huge humanitarian crisis. 

55 Stephen Knack, “Does Foreign Aid Promote Democracy”, International Studies Quarterly, Vol. 48, No. 
1, 2004, pp. 251–266.

56 Martin Acht, Toman Omar Mahmoud and Rainer Thiele, “Corrupt governments do not receive more 
state-to-state aid: Governance and the delivery of foreign aid through non-state actors”, Journal of 
Development Economics, No. 114, 2015, pp. 20–33.

57 Alberto Alesina and Beatrice Weder, “Do corrupt governments receive less foreign aid”, American 
Economic Review, Vol.5, No. 4, 2002, pp. 1126–1137.

58 World Bank, “Convention: Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency”, 1988.
59 Alberto Alesina and Beatrice Weder, “Do corrupt governments receive less foreign aid, American 

Economic Review, Vol. 5, No. 4, 2002, pp. 1126–1137.
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Therefore, foreign aid may sometimes be spent on war as well. On the other 
side, good policies and strengthened governance can improve the governance 
level of the recipient as it has been the case for Taiwan, South Korea and 
Botswana.60

If one of the objectives of foreign aid is to contribute to the growth of the 
economy, logically fighting against corruption must be an important policy, 
because, corruption is known to have a negative effect on the growth and 
development of a country.61 Accordingly, an extreme corruption is associated 
with poor infrastructure which discourages foreign investment. This will 
eventually lead to poor growth and development. A study conducted by 
Azmat Gazni in the Pacific Island Countries shows that “the lack of voice 
and accountability, deterioration in rule of law and high levels of corruption 
are negatively correlated with per capita foreign aid while regulatory quality 
and government effectiveness are positively associated with per capita 
foreign aid.”62 Moreover, if the corruption remains in the receiving country, 
it is problem for donor countries where corruption is minimized, because 
the interest of citizens to help economic development of poor countries is 
respected in these countries.63 Hence, donors are expected to consider the 
governance and corruption records of the recipients. 

Aid policy can also affect the corruption of the recipient country. Most 
of the time in bilateral aid, donor countries extend aid for their interests. 
During 1980’s the US foreign aid was mostly based on the ideological stance 
of the recipient, whereas Japan’s foreign aid was driven by trade.64 Thus, 
they may not consider the corruption state of the recipient. This has been the 
case during the cold war time in general. Especially France does not consider 
the democracy and corruption level of the recipient countries; French 
language and ex-colonial relation play a vital role on its aid allocation.65 Carl 

60 Deborah A. Brautigam and Stephen Knack, “Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-Saharan 
Africa”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 2, 2004, pp. 255–285. http://doi.
org/10.1086/380592

61 Pranab Bardhan, “American Economic Association”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 3, 
pp. 1320–1346.

62 Azmat Gazni, “Governance and Foreign Aid in Pacific Island Countries”, Journal of Internatinal 
Development, No. 21, 2009, p. 122. http://doi.org/10.1002/jid

63 Carl Jan Willem Schudel, “Corruption and Bilateral Aid A Dyadic Approach”, Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 52, No. 4, 2008, pp. 507–526. https://doi.org/10.1177/0022002708316646

64 Peter J. Schraeder, Steven W. Hook and Bruce Taylor, “Clarifying the Foreign Aid Puzzle. A Comparison 
of American, Japanese, French and Swedish Aid Flows”, World Politics, Vol. 50, No. 2, 1998, pp. 294–
323. https://pdfs.semanticscholar.org/d104/a17b8ac935779b3665cc9c30abeaee037dbc.pdf; access: 
14.09.2017.

65 Ibid, p. 300
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Jan Willem Schudel found that corruption reduces bilateral aid. However, 
not all donor countries are equally responsive to recipient corruption. Donor 
countries that are relatively corrupt do not seem to respond negatively to 
recipient corruption levels.66

In contrast to the above literature, (who?) concluded in their empirical 
work that foreign aid generally decreases corruption. However, this is true 
for multilateral aid.67 On the other hand, in the case of major donor countries 
such as France, UK and USA, bilateral aid has no significant effect on 
corruption. To test this, we propose the following hypothesis:

Hypothesis 4: Foreign aid is more likely to reduce corruption in recipient 
countries.

5. Foreign Aid and Democracy
The impact of foreign aid on democracy is one of the debated issues 

among scholars working in this field. There is no universal criterion in defining 
and measuring democracy in a country but Dahl’s eight criteria68 in his book 
“Polyarchy” can be used as an essential framework.69 His first five criteria are 
about comprehensive, competitive and fair elections, and the last three criteria 
are about social and political rights.70 Considering these criteria, it is important 
to find out if foreign aid has any influence on democracy in a country.

Murat Önder and Fatih Ulaşan argue that both culture and public 
administration in a country are influential on growth and development.71 
They claim that culture influences growth and development of a country 
in two ways. Firstly, each individual subject to the culture in a society 
which encourages or discourages directly or indirectly economic growth. 
For instance, competition is part of a culture in capitalist societies where 

66 Carl Jan Willem Schudel, “Corruption and Bilateral Aid A Dyadic Approach”, Journal of Conflict 
Resolution, Vol. 52, No. 4, 2008, pp. 507–526. https://doi.org/10.1177/0022002708316646

67 Keisuke Okada and Sovannroeun Samreth, “The effect of foreign aid on corruption: A quantile 
regression approach”, Economics Letters, Vol. 115, No. 2, 2012, pp. 240–243. http://doi.org/10.1016/j.
econlet.2011.12.051

68 Dahl’s eight criteria can be found in his book “Polyarchy”: right to vote, the right to be elected, the right 
of political leaders to compete for support and votes, free and fair elections, freedom of association, 
freedom of expression, alternative sources of information, and institutions for making public policies 
depend on votes and other expressions of preference.

69 Emrah Ayhan and Murat Önder, “Democratic Rights of Turkish Immigrants in Germany: Enduring 
Discrepancy of Theory and Practice”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 21, No. 
12, 2016, Ver. 1, pp. 26-36.

70 Yılmaz Bingöl, Yirmi Birinci Yüzyılda Demokrasi Tartışmaları, Umuttepe Yayınları, İstanbul, 2011, s. 11.
71 Murat Önder and Fatih Ulaşan, “The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of 
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individual interest is very essential, so competitiveness enforces growth and 
development in these societies. Secondly, private and public organizations 
or NGOs are influenced by the national culture which is dominant in that 
society, because their capabilities, organizational cultures and environment 
are shaped by that culture. Murat Önder, for instance, suggests that national 
culture is very influential in explaining presence of NGOs.72 He uses the 
model of culture built by Geert Hofstede which is based on four dimensions: 
power distance, uncertainty avoidance, individualism, and masculinity.73 
In this direction, he argues that “in high power-distance countries, power 
is centralized, organizations are highly hierarchical, bosses are autocratic, 
and subordinates expect to be told that what to do. In low power-distance 
countries, there are changeable roles within decentralized and flat hierarchies, 
and differences between subordinates and bosses are downplayed.”74 On 
the other hand, public administration can foster growth and development 
through principles of governance, because deficient public administration 
can restrict economic growth.

Proponents of foreign aid contend that it promotes democracy and 
solidifies institutions of the recipient countries. Yener Altunbaş and John 
Thornton conducted a research on the impact of foreign aid on democracy 
in a panel of 93 developing economies during 1971–2010 and found that 
a percentage point increase in foreign aid leads to an increase in the Polity 
Democratic Development Index.75 Foreign aid can foster democracy, because 
it can help to increase education level, encourage free press and fair elections 
as well as promote legislative and judicial checks on executive power in the 
receiving countries.76 Sarah Blodgett Bermeo has examined the aid data of 
15 years and found out that receiving more aid from democratic sources is 
often associated with an increased likelihood of a democratic transition.77 
Additionally, she finds out that the opposite is true for aid from authoritarian 
sources, which consistently has a negative relationship with the likelihood 

72 Murat Önder, “A Preliminary Cross-National Test of Competing Theories of Nonprofits: Does Culture 
Matter?”, International Review of Public Administration, Vol. 16, No. 1, 2011, pp. 71-90.

73 Geert Hofstede, Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, London: 
Sage Publications, 1980.

74 Murat Önder, “A Preliminary Cross-National Test of Competing Theories of Nonprofits: Does Culture 
Matter?”, International Review of Public Administration, Vol. 16, No. 1, 2011, p. 77.

75 Yener Altunbaş and John Thornton, “The (small) blessing of foreign aid: further evidence on aid’s impact 
on democracy”, Applied Economics, Vol. 46, No. 32, 2014, pp. 3922-3930. http://doi.org/10.1080/00
036846.2014.946186

76 B. M. Arvin and F. Barillas, “Foreign aid, poverty reduction and democracy”, Applied Economics, No. 
34, 2002, pp. 2151-2156. http://doi.org/10.1080/0003684021013671

77 Sarah Blodgett Bermeo, “Foreign Aid and Regime Change: A Role for Donor Intent”, World Development, 
Vol. 39, No. 11, 2011, pp.2021–2031. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.019
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of democratization. Alberto Alesina and David Dollar have found out that 
countries that democratize get 50% increase in aid.78 Thus, for scholars who 
are pro-aid, foreign aid is essential and important catalyzer for democracy 
and democratization process. Agnes Cornell79 suggests that “the impact 
of democracy aid differs between different types of authoritarian regimes. 
Democracy aid has a positive impact on democracy levels in the most stable 
types of authoritarian regimes where political institutions are also in place, 
that is, one-party regimes.”80

During the Cold War, many donor countries were more interested in 
security thus allocating their aid to their allies. The USSR supported strategic 
allies, especially Marxist-Leninist regimes, the US and other Western donors 
provided economic assistance to developing countries that helped contain 
communism and Soviet ‘expansionism’.81 This hindered the development 
of democracy in recipient countries; even sometimes being a discouraging 
factor of democracy. However, this situation has changed after the Cold War, 
because donor countries have publicly committed to reward political reforms 
with high aid flows.82 On one hand, the Soviet threat has disappeared so 
the political environment has favored liberal economy and democratization 
process of the developing world. Since then, donors like the EU and DAC 
have been sensitive to political changes and they have consistently encouraged 
liberalization in the recipient countries.83 Burcu Savun and Daniel C. Tirone 
find out that “democratizing countries that receive high levels of democracy 
aid are less likely to experience civil conflict than those that receive little or 
no democracy aid.”84 The USAID has also spent millions on democracy and 
democratization process since the end of the Cold War.85 Thus, this shows the 
commitment of Bilateral and Multilateral Aid Organizations to democracy. 

78 Alberto Alesina and David Dollar, “Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?”, Journal of Economic 
Growth, Vol. 5, No. 1, 2000, pp. 33–63. http://doi.org/10.1023/a:1009874203400

79 Agnes Cornell, “Does Regime Type Matter for the Impact of Democracy Aid on Democracy?”, 
Democratization, Vol. 20, No. 4, 2013, pp. 642–667. http://doi.org/10.1080/13510347.2012.659021

80 Alberto Alesina and David Dollar, “Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?”, Journal of Economic 
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81 Stephen Brown, “Foreign Aid and Democracy Promotion: Lessons from Africa”, The European Journal of 
Development Research, Vol. 17, No. 2 2005, pp. 179–198. http://doi.org/10.1080/09578810500130799

82 Bernhard Reinsberg, “Foregin Aid Responses to Democratic Transitions”, World Development, Vol. 75, 
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84 Burcu Savun and Daniel C. Tirone, “Foreign Aid, Democratization, and Civil Conflict: How Does 

Democracy Aid Affect Civil Conflict?”, American Journal of Political Science, Vol. 55, No. 2, 2011, p. 
243. http://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2010.00501.x
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The negative impact of foreign aid on democracy is also examined 
by other scholars. For instance, Jakob Svenson and Simeon Djankov et al. 
argue that aid hinders the development of democracy in recipient country 
by fostering weak institutions.86 Moreover, Simeon Djankov et al. adds that 
foreign aid has a negative impact on the democratic stance of developing 
countries and economic growth by reducing investment and increasing 
government consumption. Likewise, Sarantis Kalvitis and Irene Vlachaki 
studied the correlation between aid and democracy of 64 recipient countries 
for the period 1967-2002 and concluded that aid flows affect negatively 
the probability of observing democracy in recipients. They also found that 
aid from the USA has a non-significant effect on the political regime of 
the recipients, whereas aid from multilateral agencies has a negative and 
statistically significant effect.87 It even reduces economic freedom in poor 
countries.88 Furthermore, Stephen Knack argues that aid might reduce the need 
for taxation, thereby reducing the demand for democratic accountability.89 
This argument, in fact, supports those economists who contend that “aid 
promotes slow tax collection” and “ill public administration”. There are also 
scholars like Burcı Savun and Daniel C. Tirone who find that aid has no 
effect on political regime type. We propose following hypothesis regarding 
foreign aid and democracy relations:90

Hypothesis 5: Foreign aid is more likely to develop democracy in 
recipient countries.

6. The Case of Ethiopia
6.1. Research Design
To explain the impacts of foreign aids on socio-economic variables 

in developing countries, we offer different simple regression models since 
influencing factor of foreign aid is a single independent variable to test our 
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hypotheses derives from the literature. These hypotheses include several 
causative relationships between our independent variable and various 
dependent variables. In this study for the case of Ethiopia, a secondary data 
is collected from World Bank Database, Transparency International and 
Freedom House. In order to explain the impacts of foreign aids on the socio-
economic development of Ethiopia, we evaluate the impacts of foreign aids 
on Foreign Direct Investment, GDP growth, unemployment rates, corruption, 
and democracy. The data covers the years beginning from 1991 till 2016.

Simple regression is a statistical technique used to assess the magnitude 
and direction of the relationship between a criterion variable and a predictor 
variable. Ordinary Least Squares (OLS) regression analysis will be used to 
estimate the models. OLS regression was selected for two reasons. First, it 
is a widely accepted statistical procedure for exploring and predicting the 
relationships among different variables. Second, the results of regression 
are easy to interpret.91 Regression runs with variables against each criterion 
variable and the results are reported in the findings in a subsequent title.

The OLS regression models used variables as given in the following;
Y1..n = a + bX + e
   Where;
X = Official Development Assistance,
Y1..n = Foreign Direct Investment, GDP growth, Unemployment Rate, 

Corruption, and Democracy.
e = Error term.
6.2. Official Development Assistance and GDP Growth 
In the literature, little evidence is found about the direct influence of 

foreign aid on GDP; only an exception is Gitaru Karras who found that 
foreign aid has a positive impact on GDP. For the Ethiopian case, it could be 
concluded that there is official development assistance only explains 24% 
variance in GDP growth in the country.92 Our hypothesis 1 regarding the 
influence of foreign aid on economic growth and development in recipient 
countries is supported by the data about Ethiopia. However, there is no strong 
relationship and our model only accounts for partial relationship between 
two variables. For instance, in the years 1991, 1992, 1997, 1998, 2002, 2003 
and 2009, despite the increase in foreign aid, there was a substantial decrease 

91 Murat Önder, How Local Conditions Affect the Existence and Capacity of the Nonprofit Sector: A Test of 
Competing Theories, PhD Thesis, Florida State University, 2006. http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/
object/fsu:180507/datastream/PDF/view; access: 13.09.2017.

92 Gitaru Karras, “Foreign Aid And Long-Run Economic Growth: Empirical Evidence for a Panel of 
Developing Countries”, Journal of International Development, Vol. 18, No. 1, 2006, pp. 15–28. http://
doi.org/10.1002/jid.1187
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in GDP, sometimes even dropping to negative. For instance, in 1998 the 
Ethio-Eritrean war that ended in 2003 started. In both years, the GDP went 
down to -3,5 and -2,2 consecutively. On the other hand, in the years 1995, 
1996 and 1999, while foreign aid decreased, GDP growth was positive. 

Figure 1: Official Development Assistance and GDP growth rate 

Source: World Bank Database
Pearson R2: .24, Adjusted R2 =.21, F =7.418, Significance of F = .012, a:1.515, b:2.645, ∈: .971,  
P < .05, N: 25

6.3. Official Development Assistance and Foreign Direct Investment
The literature above has shown that foreign aid boosts foreign direct 

investment. It can also relieve credit shortages faced by the governments. This 
will allow them to invest in the development of public infrastructure and human 
capital, which will increase growth.93 Moreover, aid recipient countries make 
structural changes and good policies to attract foreign investment. One of the 
components of good policies is to have an open trade policy. Trade plays a vital 
role in bilateral aid since donor countries are more interested in this type of aid. 
Thus, open economy also plays a major role in attracting foreign investment 
flow.94 Thus, directly or indirectly foreign aid boosts foreign direct investment, 
and this would lead to more growth. For instance, Karuna Gomanee et al. found 
in their empirical work that aid has positive impact on investment.95 Consistent 

93 Henrik Hansen and Finn Tarp, “Policy Arena, Aid Effectiveness Disputed”, Journal of International 
Development, Vol. 12, 2000, pp. 375-398.

94 William Easterly, “Can Foreign Aid Buy Growth?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 3, 
2003, pp. 23–48. http://doi.org/10.1257/089533003769204344

95 Karuna Gomanee, Sourafel Girma and Oliver Morrissey, “Aid and Growth in Sub-Saharan Africa: 
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with the literature, we find out that foreign aid increases as development 
assistance or foreign aid increases and the vice versa. Moreover, there has been 
structural changes as well as many institutional reforms in Ethiopia that would 
ease the red tape of bureaucracy in the government since 2004. As a result, the 
country has been one of the preferred foreign investment destinations. Thus, 
foreign aid seems to boost foreign direct investment in the Ethiopian context. 
Our hypothesis 2 regarding the positive influence of foreign aid on foreign 
investment in recipient countries was supported by the data about Ethiopia.

Figure 2: Official Development Assistance and Foreign Direct 
Investment

Source: World Bank Database
Pearson R2: .25, Adjusted R2 =.22, F =7.426, Significance of F = .012, a:-.114, b:.283, ∈:.104, 
P < .05, N: 24 P < .05, N: 24

6.4. Official Development Assistance and Democracy Rate
Foreign aid is used as one of the democratizing tools for authoritarian 

countries. Thus, aid can promote democracy through raising the educational 
level of the population, through the support of free press and fair elections 
as well as the promotion of legislature and judicial checks on executive 
power.96 For Sarah Blodgett Bermeo receiving more aid from democratic 

Accounting For Transmission Mechanisms”, Journal of International Development, Vol. 17, No. 8, 
2005, pp. 1055–1075. http://doi.org/10.1002/jid.1259

96 B. M. Arvin and F. Barillas, “Foreign aid, poverty reduction and democracy”, Applied Economics, No. 
34, 2002, pp. 2151-2156. http://doi.org/10.1080/0003684021013671
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sources is often associated with an increased likelihood of a democratic 
transition.97 Additionally, she finds out that the opposite is true for aid from 
authoritarian sources, which consistently has a negative relationship with 
the likelihood of democratization. In contrast, Jakob Svenson and Simeon 
Djankov et al. argue that foreign aid hinders the development of democracy 
in recipient country by fostering weak, obedient, and collaborative 
governments and institutions; he thus contends that foreign aid has a 
negative impact on the democratic stance of developing countries.98 

For the Ethiopian case, holding the other factors in constant, foreign aid 
is negatively associated with democracy. As aid increases, the democracy 
level of the country decreases. Considering the Freedom House rating from 
1 (Best Democracy) to 7 (Worst Democracy), the Ethiopian democracy has 
fallen from 4 to 6 despite the increasing of foreign aid each year. For the 
period between 2000 and 2009, there was no change on the democracy 
rate of the countries which were rated as 5. Hence, it could be concluded 
that foreign aid in Ethiopia does not promote democracy. Our hypothesis 
5 regarding the positive influence of foreign aid on democracy in recipient 
countries was not supported by the data about Ethiopia. Conversely, there 
is a negative statistically significant relationship between foreign aid and 
democracy levels in the country.

Figure 3: Official Development Assistance and Democracy Rate

Source: World Bank Database
Pearson R2: .55, Adjusted R2 =.52, F =19.807, Significance of F = .001, a:4.42, b:.362, ∈:.081, 
P < .05, N: 18

97 Sarah Blodgett Bermeo, “Foreign Aid and Regime Change: A Role for Donor Intent”, World Development, 
Vol. 39, No. 11, 2011, pp. 2021–2031. http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.019

98 Jakob Svensson, “Foreign Aid and Rent-seeking”, Journal of International Economics, Vol. 52, No. 2, 
2000, pp. 437–461. http://doi.org/10.1016/S0022-1996(99)00014-8

 Simeon Djankov, Jose G. Montalvo and Marta Reynal-Querol, “The curse of aid”, Journal of Economic 
Growth, Vol. 13, No. 3, 2008, pp. 169–194. http://doi.org/10.1007/s10887-008-9032-8
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6.5. Official Development Assistance and Unemployment Rate
Foreign aid does not have a direct impact on unemployment. However, 

increasing foreign aid can enforce the improvement on foreign direct 
investment that would create jobs, so unemployment is likely to decrease. 
For the Ethiopian case, there is a direct negative relationship between 
foreign aid and unemployment rate, because when foreign aid increases, 
unemployment rate decreases. Thus, it could be concluded that foreign 
aid has a positive impact on reducing unemployment. Our hypothesis 3 
regarding on positive influence of foreign aid on reducing unemployment 
in recipient countries was supported by the data about Ethiopia.

Figure 4: Official Development Assistance and Unemployment rate 

Source: World Bank Database

Pearson R2: .79, Adjusted R2 =.78, F =85.704, Significance of F = .001, a:8.210, b:-.869, ∈:.094,
P < .05, N: 25

6.6. Official Development Assistance and Population Size 
Figure 5 shows that foreign aid increases together with the population 

size even considering population increase. The population of Ethiopia 
was 49 million in 1991, whereas the foreign aid extended to the country 
was $1,09 billion. In 2013, the foreign aid almost became four-fold to 
that of 1991 increasing to $3,82 billion. There is also very high bivariate 
correlation between foreign aid per capita and official development 
assistance (Pearson Correlation: .98, P < .05, N:23). ODA is increasing 
parallel to population size. 
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Figure 5: Official Development Assistance and Population size

Source: World Bank Database
Pearson Correlation: .90, P < .05, N: 25

6.7. Official Development Assistance and Corruption 
The impact of foreign aid on governance and corruption has been 

central to the debate of comparative development scholars. Most of the aid 
recipient countries are characterized with poor quality institutions, weak 
rule of law, absence of accountability, tight controls over information, and 
high levels of corruption.99 Accordingly, since good governance is essential 
and it plays a vital role in determining the destiny of a country, it should be 
a prerequisite of foreign aid. Most of the developing countries have usually 
poor governance and this is a major obstacle that hinders the economic 
reform and development process of these countries.100 

Yet, corrupt countries still get lion’s share of foreign aid; scholars 
have hotly debated this issue and some have concluded that foreign aid is 
identified with corruption and bad government performance. This is true 
for the Ethiopian case as well. The country’s corruption index is getting 
worse each year. Despite this unappreciated corruption record, the country 
has been receiving tremendous amount of foreign aid compared to other 
African countries. 

99 Deborah A. Brautigam and Stephen Knack, “Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-Saharan 
Africa”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 2, 2004, pp. 255–285. http://doi.
org/10.1086/380592; Paul Mosley, John Hudson and Arjan Verschoor, “Aid, poverty reduction and the 
new conditionality”, Economic Journal, Vol. 114, No. 496, 2004, pp. 217–244. http://doi.org/10.1111/
j.1468-0297.2004.00220.x

100 Unbreen Qayyum, Musleh-ud Din and Adnan Haider, “Foreign aid, external debt and governance”, 
Economic Modelling, Vol. 37, No. C, 2014, pp. 41–52. http://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.08.045
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For instance, the country is ranked 110 out of 177 countries on the 
corruption perception index of 2014. It has scored 33%; which means that 
it is one of the most corrupt countries in the world. There is no statistically 
significant relationship between ODA and corruption in Ethiopia. Thus, 
foreign aid has no significant impact on corruption in Ethiopia. Our hypothesis 
4 regarding the positive influence of foreign aid on reducing corruption in 
recipient countries was not supported by the data about Ethiopia.

Figure 6: Official Development Assistance and Corruption

Source: World Bank Database
Corruption perception index. 
Pearson R2: .03, Adjusted R2 =.06, F =.323, Significance of F = .581, a:3.027, b:-.007, ∈:.012, 
P= .58, N: 13

7. Conclusion 

After the World War II, development aid became an important 
policy instrument for industrialized and rich Western states in terms of 
international economy and politics. Especially, this instrument is used for 
control of the rest of the world both by liberal and socialist blocs during 
the Cold War. However, development aid has been criticized for problems 
such as dependence, one-sidedness, conditionality, participation, cohesion 
and failure to contribute adequately to the development processes in the 
receiving countries.

The Marshall Plan of the United States is the most well-known 
foreign aid program in Europe under European Recovery Program 
between 1948 and 1951. The plan worked efficiently in reducing poverty 
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and increasing economic growth in the European region. Afterwards, 
developed countries took responsibility under Millennium Development 
Goals, which was launched in 2000, New York, and started to finance 
economic growth of countries which need development aid. The main 
purpose of this aid has been to contribute to the development of poor 
countries and reducing poverty.

On the other hand, despite the billions of dollars transferred, 
development assistance has not been successful because the development 
gap between poor and rich countries has not been closed. There are 
many reasons behind this failure. Firstly, the neoliberal policies such as 
structural regulatory dynamics and dependent or conditional development 
aid have resulted in unequal and repressive relations between poor and 
rich countries. Secondly, the lack of coordination, overly ambitious goals, 
unrealistic time targets, budgetary problems and political interventions that 
global development has faced since the 1960s have prevented the aid from 
being effective at the desired level.101 Against the traditional paradigm of 
aid created by industrialized / developed northern states led by the United 
States, developing countries have begun to develop their own paradigms 
towards these problems with South-South Cooperation, Arab Donors and 
other new actors.

The findings of this research clearly show that foreign aid increases 
foreign direct investments. It is also observed that the unemployment rate 
declines by foreign aid. At this point, there is a high correlation between 
foreign direct investment and unemployment rates. On the other hand, it 
can be said that foreign aid has a weak correlation with GDP in the case 
of Ethiopia. In Ethiopia, there is a negative relationship between foreign 
aid and democracy as well as corruption. It cannot be said that external 
assistance is directly related to higher level democracy and governance. 
Perhaps the priority of poverty in some of these aids may lead to ignorance 
of the existing system of authoritarianism, corruption and weak democracy. 
It will be useful in future research to concentrate on where these aids are 
used. Despite increased foreign aid, Ethiopia remains as one of the most 
corrupt and authoritarian countries in Africa. Accordingly, the method of 
awarding foreign aid to countries with better democracy and corruption 
performance can be considered.

101 Murat Önder ve Şevki Mert BARIŞ, “Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler”, 
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), No. 2 2017.
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In the context of the influence of governance philosophy; expanding 
role of the business community, charities, non-governmental organizations 
and local governments have resulted in a new understanding of foreign aid 
in which donor and receiving countries should corporate with many actors. 
Therefore, it is important to consider the good governance principles 
and planning process in the framework of the collaborative governance 
paradigm. The traditional understanding of aid has also moved to new 
dimensions as a result of the increasing knowledge transfer between 
developing countries and other actors. For this reason, aid should be re-
analyzed and constructed within the framework of governance approach 
and new transformations.
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The Cyprus Dispute: What is the Cause for an 
Unachievable Reunification?

Resul YALÇIN1

Abstract

Cyprus has become a diplomatic graveyard having frustrated generations of 
negotiators. It has now been exactly 53 years since Cyprus became a politically 
separated nation and for 43 years it has been a physically divided country. A 
permanent solution to end these divisions still proving to be elusive. There have been 
numerous, unsuccessful rounds of UN sponsored direct and indirect negotiations to 
achieve a settlement in Cyprus. Negotiations focused on reconciling the two sides’ 
interests and re-establishing a central government. They foundered on definitions of 
goals and ways to implement a federal solution, yet talks have failed to yield any 
concrete agreement acceptable to both parties. The most intensive and “optimistic” 
negotiations which had been ongoing for the last three years achieved no progress, 
not only at the leaders’ level but also at the negotiators’ level. Turkish Cypriot 
Leader Mustafa Akıncı and the Greek Cypriot leader Nicos Anastasiades held their 
last planned leaders meeting, on 17 May 2017, at the UN building reserved for the 
negotiations in the buffer zone in Lefkoşa produced no result. A new round of talks 
over reunification of Cyprus enforced by the UN in Switzerland’s Crans-Montana on 
28 June also ended in failure on 7 July 2017. There are numerous books and articles 
published regarding the Cyprus dispute, each expressing various views of opinions 
regarding the history, the dispute and the talks to find a lasting solution for the 
divided Island. This paper aims to point out the matters making Cyprus reunification 
unreachable. It gives an outline of the historical account of the events that led to 
the political and physical division of the Island and then analyses the most recent 
mediations and negotiations aimed at finding a lasting solution to reunite Cyprus as 
a political entity. The paper also attempts to answer the following questions: What 
are the roots and causes of the Cyprus dispute and what explains the reasons behind 
failed attempts at settlement negotiations? Why has there been no solution for the 
Cyprus dispute for such a long time and what makes it so difficult to achieve a set of 
agreements acceptable to both Cyprus Communities? What is the possible strategy 
for achieving a lasting, just, solution for the Cyprus reunification and what reduces 
the scope for conflict resolution in Cyprus? What should the dispute resolutions 
focus more on? What is the impact of history on the conflicting parties and on the 
dispute resolution process?
Keywords: Cyprus dispute, Greek cypriots, Turkish cypriots, UN, negotiations, 
reunification.  
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Kıbrıs Anlaşmazlığı: Ada’nın Yeniden Birleştirilmesi Neden 
Mümkün Değildir?

Öz

Kıbrıs, 53 yıldan beri siyasi olarak birbirinden ayrılmış iki halkı, 43 yıldır de 
fiziksel olarak bölünmüş bir ülke olarak sayısız müzakere kuşaklarını tüketerek 
adeta diplomatik bir mezarlık haline geldi. Bu bölünmeleri sona erdirmek için 
kalıcı bir çözüme ulaşmanın hâlâ zor olduğu kuşkusuz. Bununla birlikte, Kıbrıs’ta 
kalıcı bir anlaşmaya varmak için BM tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak 
düzenlenen ve hepsinin de başarısız sonuçlandığı müzakerelerin birçok turu 
yapıldı. Müzakerelere katılan taraflar belirledikleri amaçlar etrafında tanımlamalar 
yapıp federal bir çözüme varmak için çeşitli yollar aradılar, ancak görüşmelerde 
taraflarca kabul edilebilir somut bir anlaşma sağlanamadı. Son üç yıldır sürmekte 
olan en yoğun ve ‘olumlu’ görüşmeler sadece liderler düzeyinde değil, aynı 
zamanda müzakereciler düzeyinde de ilerleme kaydetmeyi amaçlamasına rağmen, 
beklenen olumlu hava sonuç vermedi. Bu bakımda, bu makale, Ada’nın siyasi 
ve fiziksel bölünmesine yol açan olayların tarihsel hesabının bir özetini vererek, 
Kıbrıs’ı politik bir varlık olarak yeniden birleştirmek için kalıcı bir çözüm 
bulmaya yönelik düzenlenen en son arabuluculuk görüşmelerine ve müzakerelere 
odaklanıp Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesini ulaşılamaz hale getiren sebepleri 
belirtiyor.

Anahtar kelimeler: Kıbrıs anlaşmazlığı, Kıbrıs Yunan toplumu, Kıbrıs Türk 
toplumu, Birleşmiş Milletler, yeniden birleştirme, müzakereler.
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1. Introduction
The Cyprus Island was divided along ethnic lines between a Greek south 

and a Turkish north when Turkish military intervened in 1974 under the 
terms of the 1960 Treaty of Guarantee in response to an Athens-backed 
military coup aiming to unite the Island with Greece. The ‘Cyprus problem’ 
however, did not actually start in 1974, on the contrary, it started on 1 April 
1955, when the Greek Cypriot underground organisation EOKA (Ethniki 
Organasis Kypriou Agonistonal) controlled by the obsessive Colonel 
George Grivas launched a Greek guerrilla fighters organisation in favour 
of enosis, (union of the island with Greece). EOKA recruited terrorists to 
act against the British and the Turkish Cypriots. It developed further when 
the Greek Cypriots launched massive armed attacks in 1963 against the 
Turkish Cypriots, in line with their extermination plan (the Akritas Plan). 
The primary purpose of the military coup backed by the Greek colonels in 
Athens in 1974 was to ‘Helenize’ the island by disposing of the Turkish 
Cypriots and to remove the Greek Cypriot supporters of Makarios. The 
purpose of the Turkish intervention was to protect the ‘Helenization’ of the 
island and the Turkish Cypriot people. The Greek Cypriots never wanted 
independence. They fought for enosis. It was the Turkish Cypriots’ struggle 
against this which brought to Cyprus a compromise partnership republic in 
1960. The republic was not formed by a majority and minority; but by two 
national entities, (Greek and Turkish Cypriots) in partnership.2 Following 
the Athens-backed military coup and the subsequent intervention of 
Turkey in 1974, Cyprus was physically divided between Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots. In May 1983, when the then UN Secretary-General 
Javier Pérez de Cuéllar, initiated a resolution passed by the United Nations 
General Assembly calling for the withdrawal of all occupation forces from 
Cyprus while negotiation were continuing, the Legislative Assembly of the 
Turkish Federated State of Cyprus (TFSC) approved the establishment of 
the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), and the Declaration of 
Independence on 15 November 1983. However, at the same time they had 
continued to participate in negotiations for a federal government but the 
negotiations did not achieve a great deal.

2 See for further discussion, James Ker-Lindsey. Cyprus Problem: What Everyone Needs to Know, 2011, 
See also for a detailed discussion of the Cyprus problem, Resul Yalçın, “Turkey and the ‘Turkish State’ 
of Northern Cyprus: Inter-state or state-province relations?”, Unpublished MA dissertation, Uniersity 
of Kent, Canterbury, UK, 1992.
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At present, the international community recognises South Cyprus 
as the sole representative of the whole of Cyprus, though it is clear that 
the Greek Cypriot administration do not represent the Turkish Cypriots 
nor control the Northern part of the island. There is no legal basis for 
the Greek side’s claim to be the Government of the whole of the island. 
Their case could, at first sight, rest on a general International Law. When 
Cyprus became independent, its government derived its authority from 
the constitution, and that gave the Turkish Cypriot people the right to 
jointly govern Cyprus. However, they have been deprived of this right by 
the Greek Cypriots, so desecrating the original constitution. The Turkish 
Cypriots were excluded from their legal positions, and the vice-president 
had been denied the right to exercise his constitutional power. ‘Cyprus’ 
Ambassadors are all Greek Cypriots. They occupy the Cyprus chair at 
the UN and at meetings of all the major international organisations. EU 
rewarded the Greek Cypriot side full membership on 1 May 2004, even 
though 65% of Turkish Cypriots approved, but 76% of the Greek Cypriots 
rejected the UN sponsored Annan Plan to reunite the Island.

Assessing on the election of Christofias in 2008 together whilst sitting 
Turkish Cypriot leader Talat ushered in a period of higher expectations for 
a settlement than at any time since 2004, when both Cypriot communities 
considered the Annan Plan. The personal relationship between Christofias 
and Talat and their public commitments to finding a solution to the 
problem suggested that if these two leaders did not achieve a negotiated 
settlement, then it would take a long time before two like-minded leaders 
would again find themselves in a position to bring together the people 
of Cyprus. With the April 2015 election of Mustafa Akıncı as leader of 
the Turkish Cypriots, many believed that the right time had arrived once 
again. However, the United Nations sponsored latest intensive peace 
talks between Greek Cypriot leader Nicos Anastasiades and Turkish 
Cypriot leader Mustafa Akıncı in Swiss resort of Mont Pèlerin in late 
November 2016 to reunite Cyprus, despite making ‘significant’ progress 
in 2015 on political power-sharing, have ended without striking a deal. 
Immediately after the unsuccessful talks, President Akıncı’s Spokesman 
Bariş Burcu said that the Cyprus summit in Mont Pèlerin had collapsed.3 
He blamed the Greek Cypriot side for its extremist attitude, also accused 
the Greek Prime Minister of undermining endless hours of work by his 
intransigent attitude to security and guarantees. On his part, the Greek 
Cypriot government’s spokesperson, Nikos Christodoulidis, following 

3 Anadolu News Agency, Cyprus reunification talks end without solution, 22 November 2016.
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the talks, tweeted the following: “Unfortunately there was no deal on the 
territorial criteria… After the breakdown in talks, the Turkish-Cypriot side 
was quick to lay blame on the Greek-Cypriot side, claiming that President 
Nicos Anastasiades adopted a maximalist approach in the talks…” Nikos 
Christodoulidis stated that it was not possible to reach a deal due to the 
stance of the Turkish-Cypriot side.4 While Greek and Turkish Cypriots 
sides blamed one another for the stalemate, the UN said in a statement that 
“…despite their best efforts, both sides have not been able to achieve the 
necessary further convergences on criteria for territorial adjustment that 
would have paved the way for the last phase of the talks.”5 Even though 
the negotiators left highly sensitive questions unanswered, surrounding 
the property and territory exchanges and the security guarantee issues 
until the end of the process, neither side could agree on refugee numbers, 
percentages of territory, coastline and the security guarantee issues. Yet, 
the negotiations restarted on 9-12 January 2017 and later included a Five-
Party Conference held in Geneva on 18-19 January 2017, but these also 
have failed to find a lasting just solution acceptable to both sides. Although 
the UN has put pressure on both sides to continue with the talks, the Greek 
Cypriot and Turkish Cypriot leaders are unlikely to agree on, a meaningful 
peace settlement, at least up until 2020. What is yet to happen after 2020, 
does not promise a lot either. This paper argues that the most common 
reasons why negotiations on Cyprus reunification fail, boil down, not so 
much to the mistrust between the parties and the key stakeholders with 
competing agendas, but more to do with the Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot Communities being self-assured and independent from one 
another for so long. The religious, cultural and linguistic distinctiveness 
of the two communities reduces the scope for negotiations further. The 
two communities are more powerful than the state. It is these with which 
individuals identify and to which they give their loyalty. The Turkish 
Cypriots have been independent and organised their affairs free from 
the Greek Cypriot Administration for such a long time and thus won’t 
surrender to the will of the Greek Cypriot Administration. The Greek 
Cypriots are the majority and thus do not wish to cede any authority to 
the Turkish Cypriots. The Greek Cypriot side control the relationship with 
the world, the EU rewarded them full membership and strengthened their 
status and thus Greek Cypriots adopt an uncompromising approach toward 
the Turkish Cypriots.

4 Thema News, Cyprus talks fail in Switzerland, 22 November 2016.
5 Anadolu News Agency, Cyprus reunification talks end without solution, 22 November 2016.



44

2. The Historical Background
The island of Cyprus is not important in territorial terms. It is the 

location which makes it significant. As a result of this unique position 
it has been a magnet for all the imperial powers which have ruled the 
region. Ethnically Greek since the Second Millennium BC, Cyprus has 
been subject in turn to the empires of Assyria, Persia, Macedonia, Egypt, 
Rome, Byzantium, the Franks and Venice.6 Cyprus was taken over from 
Venice by the Ottomans in July 1571 and was part of the Ottoman Empire 
for over 400 years. After a long term of Turkish rule, the Ottoman Empire 
agreed to hand over the administration of the island to the British on a 
provisional basis, under the agreement Britain was to send her naval force 
to the Ottoman Empire’s aid to be based in Cyprus in case of a new Russian 
attack on Ottoman lands. When Ottoman Empire sided with Germany in 
World War I, the British annexed Cyprus. This move was later formally 
acknowledged by Greece and Turkey, in the Treaty of Lausanne in 1923 
and two years later the island became a British Crown Colony.7

In fact, the Cypriot Greek movement for enosis (union of the island 
with Greece) goes back more than a hundred years, but the present “Cyprus 
problem” began in 1931 when the residence of the British Governor was 
burnt by Greek Cypriots devoted to enosis. Britain reacted to this with firm 
punitive measures but after World War II agitation for enosis was resumed. 
Makarios, Archbishop of the Orthodox Church of Cyprus became the 
leader of the struggle8 and the Greek Cypriots renewed their claims with 
rigor in the anti-colonial climate which prevailed after World War II and the 
campaign for enosis gained ground. This was rather resented in Turkey. In 
1955 the Organisation of Cypriot Fighters was launched, a Greek guerrilla 
organisation in favour of enosis, EOKA (Ethniki Organasis Kypriou 
Agonistonal) and headed by the fanatical Colonel George Grivas. They 
advanced their demands under the banner of self-determination, this for a 
majority was a code word for union. On three separate occasions, in 1948, 
1954 and 1955, the British proposed forms of representative government 
for the island under continued colonial rule, but all these proposals were 
rejected by Makarios.9

6 R. Patrick, 1976, pp. 2-4.
7 R. McDonald, 1989, p. 7.
8 D. Vamik, & M. D. Volkan, 1979, pp. 15-17.
9 McDonald, op. cit, p. 8.
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In September 1955, British, Greek and Turkish Foreign Ministers met 
at London Conference, but failed to agree on a solution for the problem. 
Negotiations with Makarios broke down, and the British government was 
refused. Then Makarios was deported to the Seychelles in March 1956. 
Following this terrorism prevailed on the island, a number of British 
nationals were violently killed. EOKA offered to suspend terrorism 
activities if Makarios was released from exile and although his released 
led to improvements in British-Greek relations, the Archbishop did 
not abandon his claim for the so called self-determination for Cyprus 
which was the code word for union.10 The Turkish Cypriot Community 
had consistently opposed the Greek Cypriot’s enosis movement but had 
generally abstained from direct action, whenever needed, it took action 
with the British, because under the British rule the Turkish Community 
status and identity were so far protected.

After 1954 the Turkish government became increasingly involved as 
the Cyprus problem enlarged and became an international issue. On the 
island an underground political organisation known as Volkan (Volcano) 
was created, later changing its name to Türk Mukavamet Teşkilatı – 
TMT (the Turkish Resistance Organisation); a guerrilla group ostensibly 
defensive that lent weight to the anti- enosis struggle.11 However it 
never became as organised and disciplined as the groups under Grivas.12 
Meanwhile the unrest intensified, as the Greek Cypriot EOKA terrorist 
group confined itself to attacking British forces; but the colonial authorities 
recruited a large number of Turkish Cypriots as auxiliary police. EOKA’s 
terrorist campaign escalated, turning into a civil war.13 Consequently the 
Turks insisted that Taksim; the partition of the island between Turks and 
Greeks, was the only acceptable solution to the unrest.14 In June 1958, 
the British Prime Minister Harold MacMillan proposed a seven year 
partnership scheme of separate communal legislative bodies and separate 
municipalities, which became as the “MacMillan Plan.” This too was 
rejected by Greece and Greek Cypriots Unionists who saw it as the first 
step along the road towards partition.15 The British Government came to 
the conclusion that trying to hold the whole of the island was an impossible 

10 Vamik, op. cit, p. 16-18.
11 F. Bruge (eds), 1980, pp. 32-34.
12 H. Salih, 1978, p. 9.
13 MCDonald, op. cit, p. 9.
14 Vamik, op. cit, p. 16.
15 Burge, op. cit, p. 36.
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task to maintain. So to guarantee its defence interests, it was considered 
unnecessary to keep Cyprus as a base, but only to keep bases in Cyprus.16

In February 1959, in Zurich the Greek and Turkish Prime and Foreign 
Ministers eventually managed to negotiate an agreement which would 
establish a new republic. This was signed by Britain, Greece and Turkey 
in London. The agreement consisted of three treaties (establishment, 
Guarantee, and Alliance) plus a power-sharing constitution confirmed by 
the U.K.17 These Zurich and London Agreements created an independent 
republic. Although the Cypriot Community leaders signed on behalf of 
their communities and attended the London talks, Makarios claimed not 
to have been consulted about certain basic elements of the constitution. 
Cyprus reluctantly became an independent state on 16 August 1960.18

The Treaty of Establishment provided two British Sovereign Base 
Areas. The treaty of Guarantee excluded partition or union with any other 
state and included undertakings by Greece, Turkey and the U.K. to ensure 
maintenance of the independence, territorial integrity and security of the 
Republic, in respect of its constitution. In the event of a violation of any 
of these conditions, the guarantor powers were to ‘consult together with 
respect to the representations or to take measures necessary to ensure 
observance’ and if concerted action was not possible, each reserved the 
right ‘to take action with the sole aim of re-establishing the state of affairs 
created by the present Treaty.’ Under the Treaty of Alliance, Greece and 
Turkey were to establish a tripartite headquarters in Cyprus and for the 
stationing of prescribed numbers of Greek and Turkish troops. The function 
of these troops was to train the Cyprus army and to act as an assurance for 
the two communities, for future security and as a deterrent from attempts 
to renew the conflict.19

Makarios feared that the 1960 constitution left the door open to 
partition through the formation of Turkish Cypriot cantons built round the 
separate municipal authorities. Perpetual friction in government coupled 
with intense pressures on Makarios from disappointed pro-enosists, 
prompted Makarios in November 1963 to propose extensive constitution 
amendments. This however would have removed all Turkish Cypriot 
safeguards against domination by the Greek Cypriot and ‘reduced them 

16 S. Xydis, 1973, pp. 87-88.
17 Vamik, op. cit, p. 16.
18 S. Xydis, op. cit, pp. 163-677.
19 J. Reddaway, 1986, pp. 1-2.
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virtually to second class citizens.’20 Consequently these were rejected by 
the Turkish Cypriots. On 21 December 1963 fighting broke out between 
communal militias, and at least 500 people were killed in the first few days, 
thousands injured with atrocities committed on both sides.21 Many Turkish 
Cypriots fled their homes and took refuge in the defended enclaves, and 
Turkish jets flew over Nicosia and Ankara, threating an invasion by sea. 
Then British troops moved out of the sovereign bases and established a 
ceasefire line in Nicosia, known as the “Green Line” which has divided the 
city ever since.22 Turkish Cypriots argued that the fighting had showed the 
need for physical separation of the communities and proposed for either 
a partition and a separate state or partition and double enosis. However 
the fighting continued until August 1965. During this period an estimated 
25,000 Turkish Cypriots left their homes for the enclaved areas. Greek 
Cypriots cut off communications to them and kept a blockade of all 
materials, this situation continued until 1968.23

The administration provided under the constitution had collapsed. Then 
during the initial fighting the Turkish Cypriot ministers had withdrawn from 
the government. When they wanted to return, they were told first to accept 
the constitutional amendments proposed by Makarios in November 1963, 
they refused, This led to an opportunity for the Greek Cypriots to introduce 
the substance of their constitutional amendments as a series of laws which 
included the cancellation of the majority of the 1960 constitution as well 
as the Cyprus Supreme Constitution Court. As a result of a bill passed by 
the Greek Cypriot members of the House of Representatives, the National 
Guard was formed. Officers were seconded from the Greek contingent 
under the overall command of a mainland general, General Grivas, and 
they and the police became the only Greek Cypriot males legally entitled 
to bear arms. Initially Grivas was only supposed to command the Greek 
troops but later he also took over command of the Greek Cypriot forces. He 
considered himself only subject to orders from the General Staff in Athens 
and not from those of the Cyprus government. Therefore a number of 
National Guard actions took place without authorization from Makarios.24 
The Turkish Cypriots established a parallel hierarchy to govern in the 
enclaved areas. The political arm known as the leadership, consisted of 13 

20 J. Burton, in Light and Groom (eds), 1985, p. 56.
21 McDonald, op. cit, pp. 11-12.
22 Ibid, p. 12.
23 Ibid, pp. 12-13.
24 Reddaway, op. cit, pp. 24-34.
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men general committee based in Nicosia, including the former members 
of the government. On 28 December 1967 the leadership became the 
autonomous provisional Cyprus Administration, government conducted by 
the executive decree of Mr. Küçük and the district officers. The communal 
chamber however continued to function in Nicosia with Mr. Denktaş, the 
president.25 The talks began in June 1968 and continued albeit intermittently, 
for the next six years between Glafkos Clerides and Denktaş, who acted as 
representatives for their respective community leaders. Meanwhile Makarios 
set aside the pursuit of enosis and agreed instead to inter-communal talks 
for the creation of the new constitutional order for an independent republic. 
However the Turkish Cypriots mistrusted him, believing that enosis 
remained his fundamental goal. Certainly his pronouncements at the time 
did not suggest a great of commitment to independence.26 Indeed on 15 
July 1974, Greek Colonels backed by Athens overthrew Makarios with a 
military coup, and Makarios fled from Cyprus and a former assassin Nikos 
Sampson became president.27 The island was in a state of chaos. Therefore 
the Turkish Government’s position was that the lives of the Turkish Cypriot 
was in danger, and Turkey decided to intervene in 1974 to protect them. In 
September 1974 the Turkish Cypriot provisional administration re-formed 
itself as the Autonomous Cyprus Turkish Administration. Then following 
February the Northern Territory was declared to be the Turkish Federated 
State of Cyprus (TFSC). However, at the same time they had participated in 
negotiations for a federal government but the negotiations did not achieve 
a great deal.28

On Tuesday, 15 November 1983, the Legislative Assembly of the 
Federated State of Cyprus, approved the establishment of the Turkish 
Republic of Northern Cyprus (TRNC), and the Declaration of Independence. 
It stated that the only President entitled to speak on behalf of the Turkish 
Cypriot people was the president empowered to do so through democratic 
elections by the Turkish Cypriot people themselves, the only government 
that could represent them was the government responsible to the parliament 
that the people had elected. At the same time, a declaration was made by 
the Legislative Assembly, stating that, “developments which have taken 
place in Cyprus for the last 20 years, and the critical stage which these 
developments have reached at present, necessitated the placing of certain 

25 Z. Necatigil, 1985, pp. 10-13.
26 McDonald, op. cit, p.16.
27 Reddaway, op. cit, p. 50.
28 M. Tamkoç, 1988, pp. 90-107.
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facts with clarity before world public opinion. We expect all those who 
desire peace and fundamental human rights to prevail on earth, who 
reject discrimination among human beings on grounds of race, national 
origin, language or religious belief and who are against colonialism and 
racism, to give serious consideration to these indisputable facts free from 
prejudice and preconception. The aim of the Turkish Cypriot Declaration 
was not to destroy the unity of Cyprus, but to restore the destroyed unity, 
by creating a genuine and lasting federation.”29 The proclamation stressed 
that the Republic would adhere to all Treaties and Agreements binding 
on it, including the Treaty of Guarantee. It would follow a policy of non-
alignment, remain faithful to the principles of the United Nations Charter 
and endeavour to facilitate the establishment of a bi-zonal, bi-communal 
federal republic where Turkish Cypriots and Greek Cypriots could co-
exist in peace and harmony. It was also stated that, one of the reasons for 
the proclamation of the TRNC was that the state had belonged to the two 
peoples. It was because of this that the Independence had been guaranteed 
to prevent a single people, the Greek Cypriots who wanted to unite the 
state to Greece and destroy the Turkish Cypriot people’s political will. A 
coup was staged in 1963 against the partnership by the Greek Cypriots 
and it was this, which have led to the events in Cyprus over the past two 
decades. The Assembly declared that they, “upon all these, the Turkish 
Cypriot people extend, once again, their hands in peace and friendship to 
the Greek Cypriot people for the partnership state.”30

The Turkish Republic (Turkey) has recognised the TRNC, proclaimed 
on 15 November 1983, but so far it is the only country to do so. The Turkish 
Government’s position on the Cyprus dispute is that; it supports the efforts 
made by the TRNC to adhere to the principles of democracy and free 
elections. It also supports the continuing social and economic development 
of Northern Cyprus under security conditions, and its peaceful policy 
open to constructive dialogue, for the establishment of peaceful order 
between the peoples on the island. Indeed Turkey has told the Council 
of Europe that it has recognised the TRNC with the objective of ending 
division in Cyprus.31 Turkey has agreed to give its wholehearted support to 
every effort made by the TRNC for its recognition, as the Turkish people 
of Cyprus with their separate ethnic origin, religion, language, culture, 
territorial administration, established through historical processes. Turkey 

29 Kıbrıs News Bulletin, 1983, 17. XI.
30 Ibid. 30. XI.
31 Ibid.
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argues that essentially a political solution is required for the Cyprus 
problem. What is needed is a republic based on the political equality and 
partnership of the two peoples and Turkey’s active guarantee, which would 
create much better conditions than those prevailing. It accused the Greek 
Cypriot Administration of ignoring the reality of the TRNC, and of evading 
peaceful resolution of the dispute by refusing to negotiate a solution. It 
argued that they had created serious obstacles to a solution. The TRNC and 
Turkey stated that they had made the necessary representations in good 
faith and will continue to do so. The Turkish Government argued that the 
Greek Cypriot Administration have not right to determine the future of the 
whole island and speak on behalf of the Turkish people of Cyprus in the 
international arena when it has not been sanctioned by them. This fact has 
to be acknowledged by all the relevant parties for the sake of all future 
efforts, and in finding settlement to Cyprus question. Hence Turkey and the 
Turkish Cypriot Authorities strongly support the UN Secretary General’s 
good-will mission and the Security Council Resolution 649, which calls 
for the political equality of the two peoples on the island, and urged Greece 
and the Greek Cypriot Administration in southern Cyprus to do likewise in 
order to make progress towards opening the way for progress and possibly 
a future settlement.32 Since 1974 there have been numerous meetings and 
negotiations between the parties involved to find a lasting solution for the 
political division of Cyprus.

Figure 1. Map of Cyprus

Source: Adapted by TRNC.

32 These issues have always been stressed during discussions between the officials of both sides.
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3. Mediations and Negotiations to Reunite Cyprus
Long under the auspices of the United Nations, unification talks have 

been ongoing, between 1974 and 2002 there were numerous unsuccessful 
rounds of U.N.-sponsored direct and indirect mediations and negotiations 
to achieve a settlement in Cyprus.33 Negotiations focused on reconciling 
the two sides’ interests and re-establishing a central government. They 
foundered on definitions of goals and ways to implement a federal solution. 
Turkish Cypriots emphasized bi-zonality and the political equality of the 
two communities, preferring two nearly autonomous societies with limited 
contact. Greek Cypriots emphasized the freedoms of movement, property, 
and settlement throughout the island. The two parties also differed on the 
means of achieving a federation: Greek Cypriots wanted their internationally 
recognized national government to devolve power to the Turkish Cypriots, 
who would then join a Cypriot republic. For the Turkish Cypriots, two 
entities would only join in a new federation. These differences in views 
also affected the resolution of issues such as property claims, citizenship of 
mainland Turks and mainland Greeks who had settled on the island since 
1974, and other legal issues.

On 11 November 2002, the then U.N. Secretary-General Kofi Annan 
presented a draft of “The Basis for Agreement on a Comprehensive 
Settlement of the Cyprus Problem,” commonly known as the Annan 
Plan.34 Negotiations for a final solution to the Cyprus issue appeared to 
take a dramatic and positive step forward. The plan called for, among 
many provisions, a “common state” government with a single international 
legal personality that would participate in foreign and European Union 
relations. Two politically equal component states would address much of 
the daily responsibilities of government in their respective communities. 
The Annan Plan was a comprehensive approach and of necessity addressed 
highly controversial issues for both sides. In spite of this, the Annan 
Plan itself was revised several times in an attempt to reach compromises 
demanded by both sides.35 On 16 April 2003 complicating the matter even 
more, the Greek Cypriot side signed an accession treaty with the European 
Union (EU) to become a member of the EU on 1 May 2004, whether or not 

33 Saner Raymond, in Olivier Guy (ed.), 2012, pp. 90-106, for further discussion on rounds of talks, 
negotiations and the stakeholders influencing the negotiations.

34 North Cyprus News, 12 November 2002; Cyprus Mail, 12 November 2002.
35 Cyprus Mail, 27 February 2003; North Cyprus News, 27-28 February 2003. See also, Carol Migdalovitz, 

Status of U.N. Negotiations, 19 May 2005.
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there was a settlement and a reunited Cyprus. Finally, on 29 March 2004, 
after numerous meetings and negotiations and despite a lack of a firm 
agreement and sensing that further negotiations would produce little else, 
Secretary-General Annan released his “final revised plan” and announced 
that the plan would be put to referenda simultaneously in both north and 
south Cyprus on 24 April 2004. The Turkish Cypriot leadership split, 
with Denktash urging rejection and Talat urging support. Greek Cypriot 
President Papadopoulos, to the dismay of the UN, EU, and United States, 
urged the Greek Cypriots to reject it. Thus, on 24 April, what remaining 
hope existed for a solution to the crisis on Cyprus was ruined as 76% 
of Greek Cypriot voters rejected the Annan Plan, while 65% of Turkish 
Cypriot voters accepted it.36

Following this, however, from June 2004 to 2008, roughly the four 
years, achieved little though Cyprus muddled through a series of offers 
and counter-offers to restart serious negotiations, but the Greek Cypriots 
strengthened their new status as a member of the EU and thus adopted an 
uncompromising approach toward the Turkish Cypriots. The, then Greek 
Cypriot Leader Demetris Christofias, reaffirmed that the 2004 Annan Plan, 
which he himself opposed at the time, was null and void and could not 
be the basis for any future settlement. Turkish Cypriot leader Denktash 
was replaced as chief negotiator by a more pro-settlement figure, newly 
elected “prime minister” Mehmet Ali Talat on 20 April 2005. The Greek 
Cypriot President Glafkos Clerides was replaced through an election with, 
a more sceptical president, Tassos Papadopoulos and from 2005 to 2008 
hardly any useful talks were held between the two sides. Starting from 
2008 up until 2014 more than 60 meetings and intensive dialogues were 
held between the Greek and Turkish Cypriots leaders, but the talks have 
reached a standstill with the gap between the respective positions of the 
two sides on many of the tougher issues became unsurmountable.37

These differences in views continue to impact the negotiations even 
today, but for most of the time the negotiations had gone through periods 
of stalemate, suspension and missed opportunities up until 2015. Although 
both sides insisted that ‘consensus’ on several issues such as EU affairs, 
property, governance, economics, and citizenship had been reached, no 

36 See for a detailed discussion, Jan Asmussen, Cyprus after the failure of the Annan-Plan, European Centre 
for Minority Issues, ECMI Brief#11, July 2004.

37 See also L. Morelli Vincent, Cyprus: Reunification Proving Elusive, Congressional Research Service, 1 
February 2014 and 24 January 2017.
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ostensible actual agreement acceptable to both sides was forthcoming in 
2014 and right into 2015. This resulted in a sense of pessimism surrounding 
the stalled negotiations and at the time led some to question the ability of 
the two community leaders; Greek Cypriot President Nicos Anastasiades 
and Turkish Cypriot President Derviş Eroğlu, to reach a broad agreement. 
At a second round of national elections in the Turkish Republic of Northern 
Cyprus, on 19 April 2015, Mustafa Akıncı of the small, centre-left, 
Communal Democratic Party (TDA) won the election and became the new 
leader of the Turkish Cypriots, defeating Eroğlu with 60% of the votes. 
Akıncı, a three-time mayor of the Turkish Cypriot-administered Nicosia, 
immediately announced that the negotiations would resume as soon as 
possible in May and that it was his goal to conclude a settlement agreement 
by the end of 2015. In congratulating Akıncı on his election, Anastasiades 
confirmed that he, also, looked forward to restarting the negotiations as 
soon as possible. After a brief August recess, Akıncı and Anastasiades have 
begun an intense period of at least seven sessions of negotiations, between 
September and October 2016, to achieve as much progress as possible 
on the extremely sensitive chapters of territory and security guarantees. 
On 7 November 2016 the Greek Cypriot leader Nicos Anastasides and 
the Turkish Cypriot leader Mustafa Akıncı with their negotiating teams 
engaged in what was called to be a five-day intensive negotiation in Mont 
Pèlerin, Switzerland under auspices of the United Nations Special Adviser 
Mr Espen Barth Eide. They concentrated on the chapter of territory and 
some other unresolved issues interdependently. It was widely hoped by 
so many political observers and analysts that the meeting was going to 
produce a lasting settlement of the issues dividing the island before the 
end of 2016. Since it was the first time the two leaders were negotiating 
also the issue of territory directly this was described as significant progress 
by the UN. However, each time these issues have been formally discussed 
they have always agreed to disagree. Akıncı declared his intention to reach 
a settlement by the end of 2016, so that a referendum on the agreement 
could be held on the island by spring 2017, but then on 12 November 2016 
following five days of the United Nations-brokered reunification talks that 
produced “significant progress,”38 upon request of the Greek Cypriot leader, 
Anastasiades, the two leaders took a break in the summit to reconvene 
on 20 November to continue their discussions. The two leaders returned 
back home to consult with their community and political party leaders for 

38 See discussions in Cyprus Mail, 7-20 November 2016; North Cyprus News, 7-21 November 2016



54

the issues still subject to big differences. The meeting reconvened on 20 
November 2016, but on 21 November ended without any deal. An actual 
five-party conference was held with UN initiative in January 2017 that also 
failed to resolve the final issue of territory and security guarantees, clearly 
making the timetable for a referenda in 2017 unworkable.

Since the election of Akıncı, a new energy has been seen among 
the negotiators, and an atmosphere of ‘optimism’ has been maintained 
throughout the continuous ‘productive’ negotiating sessions that have taken 
place, due to both leaders having developed a close personal relationship 
that has produced the reported ‘positive’ atmospherics surrounding the 
meetings. Both sides have also pursued ‘positive’ confidence-building 
measures as additional signs of a renewed commitment to a successful 
settlement. Although the recent reports from Cyprus have suggested that 
perhaps close to 90% agreement has been reached on most issues, in reality 
not enough has yet been reached to achieve a comprehensive solution.39 
And while both sides continued to suggest that 2017 may become the 
year that a solution could be achieved, what has typically characterized 
these negotiations is the fact that the optimism referred to by many is often 
tempered with political realities and the understanding that difficult times 
still lie ahead.

Among several others, the three big differences are; the property issue, 
the issue of guarantees/security and the question of overall territory that 
should come under the jurisdiction of the two equal states. The financial 
aspect of the property issue is the other aspect which will determine whether 
a solution will be found. The property issue relates to the possessions 
Greek Cypriots lost on the Turkish Cypriot side, and Turkish Cypriots lost 
on the Greek Cypriots side. The issue will probably be resolved through 
compensation, exchange of alternative property, or reimbursement. The 
guarantees refer to the role of larger countries such as Turkey, Greece and 
the United Kingdom in case the independence, territorial integrity and 
security of Cyprus would be at stake. Turkey referred to the 1960 Treaty 
of Guarantees between Turkey and the Republic of Cyprus, intervened in 
1974 to protect the Turkish Cypriots following a coup d’état in Cyprus 
ordered by the military junta in Greece.

Along with the property issue, the issue of security guarantees 
continues to be one of the most difficult bridges to cross. The Greek 

39 See Özgörgün’s statements in North Cyprus News, 24 January and 1 February 2017.
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Cypriots argue that all Turkish military forces must leave the island and 
they saw no reason for guarantees from third countries, such as Turkey, 
Greece, or the United Kingdom. Turkish Cypriots and Turkey maintain 
that the 1960 Treaties of Guarantee and Alliance must be reaffirmed in 
any settlement, and Turkish security guarantees should not be lifted 
because, without guarantees, the Turkish Cypriots would feel insecure 
based on their history with ethnic violence on the island in the 1960s. 
Turkish Cypriot side had stated on several previous occasions that the 
security guarantees with Mainland Turkey could not be changed and 
that Turkish troops would not leave the island.40 During his consultation 
with Turkish Cypriot political party leaders Akıncı, reiterated that Turkey 
must continue to play a role in the security of the north. Anastasiades has 
made it clear that he will not accept any guarantees and nor will the Greek 
Cypriots vote for any solution that contains any. Furthermore, both sides 
continued to differ over how a new united Cyprus would be created. The 
Greek Cypriots assumed that the new unified state would evolve from the 
existing Republic of Cyprus. The Turkish Cypriots wanted the new state to 
be based on two equal founding states. The Turkish Cypriots also wanted 
the new entity referred to as something other than the Republic of Cyprus. 
The joint statement agreed to by Anastasiades and Eroğlu in 2014 only 
referred to a “united” Cyprus, not a “United Republic of Cyprus,” and 
seemed to suggest two relatively separate constituent states united under a 
federal government that would have limited authority relative to the power 
of the two states. The Anastasiades/Akıncı talks initially seemed to suggest 
that the new entity could be referred to something such as the Federal 
Republic of Cyprus, but it is unclear how the two sides would get there. 
The presidency and the vice president issue is also still a contested issue. 
Turkish Cypriots are opposed to a single list of Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot candidates to be elected by all of the people of Cyprus mainly 
because Greek Cypriots, by virtue of their majority, would in effect elect 
the Turkish Cypriot candidate. Although the idea of a rotating presidency 
is not new, but opposition to the proposal is, and continued to be, vocal on 
the Greek Cypriot side as many Greek Cypriots apparently will not accept 
the idea of being governed by a representative of the Turkish Cypriot 
“minority”. The population issue is also another core issue where serious 
disagreements exists. The Greek Cypriot side proposed to set the Turkish 

40 See North Cyprus News, “No Turkish guarantees-no deal”, 1 February 2014; North Cyprus News, 
“Cyprus Reunification Proving Elusive”, 17 March 2016.
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Cypriot population at 220.000 and refuses to accept many of those who 
came from mainland Turkey and settled in Northern parts of Cyprus for the 
last 30 to 40 years, majority of whom are now citizens of TRNC, but insists 
on the Greek Cypriot population to be set as approximately 800,000. This 
ratio also includes the Greek population who came and settled in Southern 
Cyprus from mainland Greece after 1974.

The territorial negotiations are based on the same territorial ratios 
that were presented in the Annan Plan while both leaders have a similar 
understanding on the creation of special status zones and federal areas in 
places such as the villages of Koruçam/Kormakitis, Karpaz, the towns of 
Guzelyurt/Morphou and Maraş/Varosha. The Turkish Cypriot side of the 
“green line” includes approximately 37% of the island which includes some 
areas that had been inhabited almost entirely by Greek Cypriots before the 
1974 division. The core issue here is how much of the 37% of the territory 
which the TRNC retains at the moment be given to the Greek Cypriot 
Administration? In other words, to what extent should the TRNC to be 
shrunk in favour of the Greek Cypriots? The Turkish Cypriot side wants 
to reach an agreement by making as less compromises, as possible, from 
the land acquisitions achieved by the Turkish Cypriots in 1974. The Greek 
Cypriot side wants all the territory acquired in 1974 returned. Turkish 
Cypriot side however insists that no land except for the fenced-off city of 
Maras/Varosha should be returned to the Greek Cypriots.41 The heart of 
the matter is, if there is going to be a just final settlement agreement, then 
neither the Turkish Cypriots would retain forever all the Greek Cypriots 
property in the North, which they left after the 1974 intervention, nor all 
the Greek Cypriots would be allowed to return to their properties in the 
North. Both sides have to find an agreeable compromise on this issue 
and show some courage to explain the realities on the ground and tell the 
truth to their respective communities that some, but not all, will have to 
be moved out of their properties and be replaced somewhere else. On the 
other hand, there is an agenda under the Greek side’s negotiations which 
the observers seem to be, intentionally or unintentionally, disregarding. 
Namely the Greek Cypriot side does not want the Turkish Cypriots to be 
part of a united Cyprus unless the Greek Cypriots get much of the land 
they lost in 1974. In addition to this, the Greek Cypriot side also wants to 
lay the foundations for returning to pre-1974 conditions. Thus, the Greek 
Cypriot side wants to make sure that Turkish Cypriots will neither have 

41 See discussions regarding the issue in North Cyprus News, 1 February 2017.
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the population nor the land majority forever in the North when and if a 
bilateral, bi-zonal “Federal United Cyprus” is established. Before the 
agreement achieved and if there is going to be one, the Greek side wants 
to make sure that the Greeks settle freely in the Turkish territory, work and 
establish businesses and have larger population in the future not only in the 
South, but also in the North and therefore, they would form the majority, 
but the Turks to remain a minority in the island for ever. This idea forms the 
heart of the Greek side’s negotiations on land, territory and the population 
issues for a united Cyprus. Unless the Greek side is certain of this, they 
would not agree on any final settlement agreement. This, however, means 
a de facto elimination of bi-zonal bi-communal essentials and the political 
equality of the two sides in a federation and therefore will not be accepted 
by the Turkish side.

4. Conclusion

As it has been stated in the introduction part of the paper, the most 
common reasons why negotiations on Cyprus reunification fail, boil down, 
not so much to the mistrust between the parties and the key stakeholders 
with competing agendas, but more to do with the Greek Cypriot and 
Turkish Cypriot Communities being self-assured and independent 
from one another for so long. The religious, cultural and linguistic 
distinctiveness of the two communities reduces the scope for negotiations 
further. The two communities are more powerful than the state. It is these 
with which individuals identify and to which they give their loyalty. The 
Turkish Cypriots have been independent and organised their affairs free 
from the Greek Cypriot Administration for such a long time and thus won’t 
surrender to the will of the Greek Cypriot Administration. The Greek 
Cypriots are the majority and thus do not wish to cede any authority to 
the Turkish Cypriots. The Greek Cypriot side control the relationship with 
the world, the EU rewarded them full membership and strengthened their 
status and thus Greek Cypriots adopt an uncompromising approach toward 
the Turkish Cypriots.  

The most recent negotiations have once again confirmed that 
Anastasiades and Akıncı, for vastly opposing reasons are also unable to 
find enough common ground or make critically necessary concessions to 
craft an acceptable agreement to both sides despite many regular leadership 
meetings, technical level discussions, and numerous meetings that have 
taken place under the mediation of the United Nations Special Advisers, 
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the EU, the USA, Turkey, Greece and other parties involved. As a result of 
their last meeting in January 2017, both sides agreed to establish a working 
group to continue to overcome the differences and set the stage for further 
negotiations between Turkish and Greek Cypriot leaders. However, the 
last planned leaders meeting between Anastasiades and Akıncı which 
was held at the UN building reserved for the negotiations in the buffer 
zone in Lefkoşa on 17 May 2017 also ended in failure. This means that, 
all issues will remain untouched, at least up until 2020. As there are due 
presidential elections in February 2018 in South Cyprus, the Parliamentary 
elections in Greece in 2019; the presidential and parliamentary elections 
are to be held in Turkey in 2019 and planned presidential elections for 
2020 in the Turkish Republic of Northern Cyprus. What will happen 
after that, does not promise a lot either. As an important round of talks 
over reunification of Cyprus enforced by the UN in Switzerland’s Crans-
Montana on 28 June also ended in failure on 7 July 2017. Also drilling 
for natural gas explorations by the Greek Cypriots in Southern Cyprus’ 
exclusive economic zone which is in progress since July 2017 is going to 
complicate the dispute further.

The procedure and the conditions to be followed for a Cyprus solution, 
and any future mediations and negotiations on the settlement of the problem 
to achieve success, must take into consideration the historical process, the 
realities of four decades of separation, the religious, cultural and linguistic 
distinctiveness of the two communities and the existence of the two-equal 
people residing separately for the last 43 years on the island. Options for 
a lasting just solution to the Cyprus problem is; either the formation of a 
partnership state by the two sides, covering the fundamentals of bi-zonal, 
bi-communal and the political equality of the two sides based on the harsh 
realities of four decades of separation, or the maintenance of the two separate 
political entities and acceptance of the two states. Subsequently, bearing in 
mind the present conditions, the demands and stiff disagreements between 
the two sides, the harsh realities of the last 43 years on the ground and the 
contradictory attitude of the Greek Cypriot side towards the issues; on one 
hand shows to be too willing to find a final settlement for the reunification 
of Cyprus, on the other hand pursues an agenda to lay the foundations for 
returning to pre-1974 conditions denying the Turkish Cypriots most of the 
rights and the gains they have achieved for the last 40 odds years thwarts 
the mediations and the negotiations efforts.



59

The Cyprus dispute reveals that the longer the disputes take, the more 
complicated they become and thus, less resolvable the issues become. The 
more multiple external stakeholders with competing agendas influence the 
mediation and negotiation process the more difficult the tasks for achieving 
any meaningful agreement become. The more historical events are 
politicized, the deeper the distrust of the main conflicting parties goes. The 
parties’, not only mistrust, but also being self-confident and independent 
from one another hinders the efforts towards achieving a solution acceptable 
to the parties. The religious, cultural and linguistic distinctiveness of the 
two communities in the conflict reduces the scope for negotiations further. 
Dispute resolutions should focus more on restoration than compromise. 
Strategies to gain more lasting peace can only be initiated as both sides 
make and these have to be based on the social, political and economic 
realities on the ground. The importance of the history may be emphasized 
during the negotiation process, but what happened in the past should be 
taken as reference in the peace process not to repeat the past nor return to 
the past.
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Dış Yardımda Amerikan, Çin ve  
Türk Yaklaşımları

Murat BAYAR1

Öz

Yaklaşık yetmiş yıldır uluslararası ilişkilerde önde gelen politika araçla-
rından birisi olmasına karşın dış yardımın alıcı ülkelere etkisi halen tam 
olarak açığa kavuşturulmuş değildir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
tarafından oluşturulan dış yardım yaklaşımının resmi hedefleri arasında 
gelişmekte olan ülkelerde refahı artırma, fiziki altyapıyı geliştirme, eğitim 
düzeyini yükseltme ve çocuk ölümlerini azaltmanın yanı sıra yolsuzlukla 
mücadele ve demokratikleşme teşviki bulunmaktadır. Ancak, literatür bu 
yaklaşımın birçok ülkede ekonomik krizlere, darbelere ve iç çatışmalara 
yol açtığına işaret etmektedir. Bu tablonun sebepleri arasında, donör ülke-
lerin stratejik çıkarlarının yardımın resmi hedeflerinin önüne geçmesinin 
yanı sıra, alıcı ülkelerin yapısal ve kültürel farklılıklarının göz ardı edil-
mesi gösterilmektedir. Öte yandan, 2000’li yıllardan başlayarak Çin ve 
Türkiye kendi dış yardım yaklaşımlarını geliştirmişlerdir. Çin alıcı ülke-
lerden siyasi reform talep etmeden başta petrol olmak üzere enerji altya-
pısına odaklanmış ve Afrika’nın 1 numaralı ihracat ortağı haline gelmiştir. 
Türkiye ise yardımlarında sosyal altyapılar ve hizmetler sektörüne ağırlık 
verirken alıcı ülkelerle tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmektedir. Ma-
kale önce söz konusu üç yaklaşımın çerçevelerini çizmekte, daha sonra bu 
farklılıkların alıcı ve donör ülkeler için doğuracağı muhtemel sonuçları 
tartışmaktadır.

Anahtar kelimeler: dış yardım, resmi kalkınma yardımı, Amerika, Çin, 
Türkiye.
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American, Chinese and Turkish Approaches  
to Foreign Aid

Abstract

Although foreign aid has been a primary policy tool in international re-
lations for almost seventy years, its effects on recipient countries have 
not been clarified yet. The foreign aid approach that was formed by the 
United States (US) has the official goals of extending welfare, develop-
ing physical infrastructure, increasing the level of education and lowering 
child mortality rate, as well as fighting corruption and supporting democ-
racy, in developing countries. However, the literature indicates that this 
approach has led to economic crises, coups d’état and domestic conflicts 
in several countries. The reasons for this outcome include the prioritiza-
tion of the strategic interests of donor countries over the official goals of 
aid, in addition to the disregard of the structural and cultural differences 
of recipient countries. In contrast, China and Turkey have developed their 
own foreign aid approaches beginning in the 2000s. China has focused on 
energy, especially oil, infrastructure without demanding political reform 
from recipient countries and become the primary export partner of Africa. 
Turkey, on the other hand, has concentrated its efforts on social infrastruc-
ture and services, while strengthening its historical and cultural ties with 
the recipient countries. This article first draws the contours of these three 
approaches and then discusses their potential implications for recipient 
and donor countries.

Keywords: foreign aid, official development aid, United States, China, 
Turkey.
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1. Giriş
Ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından ekonomik geliş-

meye katkı, afetler dolayısıyla acil destek ve benzeri amaçlarla 
diğer ülkelere yapılan dış yardım, 20 yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren uluslararası ilişkilerde önemli bir politika aracı haline 
gelmiştir. Dış yardımın dağılımında başlangıçta gelişmiş ülke-
lerden savaş yıkımı yaşayan ve düşük gelir grubundaki ülkele-
re transferler yekûnu oluştururken, 2000’li yıllardan başlayarak, 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki (Güney-Güney) desteğin gi-
derek arttığı görülmektedir. Söz konusu destekleri veren ülke-
lerin niteliğindeki değişime paralel olarak yardım koşullarında, 
önceliklerinde ve sonuçlarında da farklılıklar tespit edilmektedir. 
Bu makale dış yardımda dünyada öne çıkan yaklaşımların belir-
lenmesini, genel hatlarının çizilmesini ve etkilerinin tartışılması-
nı amaçlamaktadır.

Literatürde ilk olarak, Batı’nın dış yardımdaki (oran olarak 
değilse de brüt tutarda) öncüsü Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) temsil ettiği yaklaşım öne çıkmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ertesinde yıkım halindeki Batı Avrupalı devletlere 
yapılan Marshall yardımı bu yaklaşımın arka planını oluştur-
muştur. Aynı dönemde birbiri ardına sömürge yönetimlerin-
den bağımsızlıklarını ilan eden birçok ülke ekonomik gelişme 
için destek arayışına girmişlerdir. Soğuk Savaş sırasında nüfuz 
alanlarını geliştirme amacında olan ABD ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ise, zamanının tabiriyle “3. Dün-
ya Ülkelerine” hibe, imtiyazlı kredi ve benzeri destekler sunma 
yarışına girmişlerdir.

Batı kaynaklı dış yardımın resmi amacı, desteğin verildiği 
ülkelerde fakirlikle mücadele, eğitim düzeyinin artırılması, yol-
suzluğun azaltılması, demokrasinin geliştirilmesi ve benzeri şe-
killerde ifade edilmekle birlikte, aşağıdaki literatürün gösterdiği 
üzere bu hedeflere ulaşmada büyük ölçüde başarısız olunduğu, 
hatta yarardan çok zarar verildiği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca 
yol açan sebepler arasında, yardımın resmi hedefleri ile donör 
ülkelerin stratejik çıkarlarının zaman zaman çatışması sayılabi-
lir. Örneğin, ABD kaynaklı dış yardımlarda insan haklarının ko-
runması ve demokratik kurumların geliştirilmesi resmi hedefler 
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arasında yer bulabilirken, bu ülkenin verdiği yardımlarda dikta-
törlükle yönetilen bazı ülkelerin demokratikleşmekte olan ülke-
lerden daha fazla yardım alabildiği görülmektedir. Ayrıca, Ba-
tı’nın kalkınma tecrübelerinin, yapısal ve kültürel farklılıkların-
dan dolayı gelişmekte olan ülkelere tam olarak uygulanamaması 
dış yardımda başarıyı kısıtlayan bir başka sebep olarak ortaya 
çıkmaktadır. Literatür özetinde yer verildiği üzere, sanayileşme 
deneyimi, iklim, doğal limanların azlığı ve diğer bir çok unsur 
Batı’nın kalkınma deneyiminin, örneğin, Afrika’ya olduğu gibi 
ihraç edilmesinin önünde bir engel olarak durmaktadır.

ABD’nin doğrudan belirleyici olduğu veya yönetimini bü-
yük ölçüde kendisinin belirlediği Dünya Bankası aracılığıyla 
uyguladığı dış yardım politikaları “Amerikan yaklaşımı” olarak 
tanımlanırsa, gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekleşen “Gü-
ney-Güney” işbirliğinin 2000’li yıllardan itibaren öne çıkardığı 
Çin ve Türk yaklaşımlarıyla arasındaki farklılıklar netleştirilebi-
lir. Amerikan yaklaşımında, yapılan yardımların ve verilen dü-
şük faizli kredilerin çoğu zaman sadece Dünya Bankası değil, 
Uluslararası Para Fonu aracılığıyla da siyasi ve ekonomik reform 
şartlarına bağlandığı görülmektedir. Buna karşın Çin, 1990’lı ve 
2000’li yıllarda çoğunlukla çift haneli büyüme kaydeden eko-
nomisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla özellikle Afrika 
kıtasında altyapı desteklerine yoğunlaşmıştır. İstatistikler ince-
lendiğinde, gelişmekte olan ülkelerin “kendilerini değiştirmek 
isteyen” ABD’ye karşı “kendilerini olduğu gibi kabul eden” 
ve dış ticaret fazlasını cömertçe harcamaya hazır Çin’den yana 
tercihlerini kullandıkları, böylece Çin’in Afrika’daki ekonomik 
nüfuzunun Batı’nın aleyhine arttığı görülmektedir. Son olarak, 
dış yardımın ekonomik büyüklüğe oranında ABD dâhil birçok 
gelişmiş ülkeyi geride bırakan Türkiye, tarihi-kültürel bağlarını 
merkeze koyarak sosyal ve insani yardımlara odaklanmaktadır.

Aşağıda önce literatür özeti verilmekte ve dünyadaki yakla-
şık 70 yıllık dış yardım tecrübesi ortaya konulmaktadır. Takip 
eden bölümlerde Amerikan, Çin ve Türk yaklaşımlarının genel 
çerçeveleri çizilmektedir. Değerlendirme ve sonuç bölümünde 
söz konusu yaklaşımların alıcı ve donör ülkelere etkileri tartışıl-
makta ve ileriye dönük akademik araştırmalar için öneride bulu-
nulmaktadır.
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2. Literatür Özeti
Dış yardım “bir ülkeden veya uluslararası kuruluştan ser-

maye, ürün veya hizmetlerin alıcı ülkenin veya halkının yararı 
için uluslararası transferidir. Yardım ekonomik, askeri veya acil 
insani (örneğin, doğal afetler sonrası verilen yardımlar) şekilde 
olabilir.”2 Hibeler ve imtiyazlı krediler dış yardımın genel kate-
gorilerini oluşturur. Hedef yönünden yaklaşıldığında en yaygın 
dış yardım tipi olan resmi kalkınma yardımı (RKY) (Official De-
velopment Assistance) gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ve 
refahına katkıda bulunmak amacıyla doğrudan doğruya iki ülke 
arasında veya Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası (DB) 
gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla sağlanabilir. RKY sadece 
hibeden oluşabileceği gibi en az yüzde 25’i hibe olmak kaydıyla 
imtiyazlı kredi ve teknik yardım şeklinde verilebilir. BM geliş-
miş ülkelerin her yıl gayri safi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 
0,7’sini RKY şeklinde vermesini hedef olarak koymuştur.3 Sek-
törel bazda RKY kategorilerine Tablo 1’de yer verilmektedir.

Tablo 1: Resmi Kalkınma Yardımı sektörleri4

Sektör Alt Kategoriler

Ekonomik altyapılar ve 
hizmetler

Ulaştırma ve depolama, iletişim, enerji, 
bankacılık ve finans, diğer (örneğin, yasaların 
yazımında yardım)

Üretim sektörleri Tarım, ormancılık ve balıkçılık, sanayi, 
madencilik ve inşaat, ticaret ve turizm

Sosyal altyapılar ve hizmetler
Eğitim, sağlık, nüfus, su ve hijyen, idari ve sivil 
altyapılar, diğer (örneğin, engellilere malzeme 
yardımı)

Çoklu/çakışan sektörler Genel çevre koruma, diğer (örneğin, kırsal 
kalkınma planına destek)

Kaynak: TİKA, 2008. 

2 “Foreign Aid”, Encyclopedia Brittanica, https://www.britannica.com/topic/foreign-aid; erişim: 
20.12.2017.

3 OECD 2010 itibariyle kişi başına düşen GSMH’sı 12,276 Amerikan dolarının (USD) altında 
olan ülkeleri gelişmekte olan ülkeler şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma 150 ülke girmektedir. 
OECD, “Net ODA”, https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm; erişim: 20.12.2017.

4 TİKA – SGPK Birimi, Kalkınma Yardımlarına İlişkin Tanımlar ve Örnekli Açıklamalar, Ankara, 
Kasım 2008.
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2015 yılında dünyada toplam RKY 152,5 milyar USD, Ame-
rikan Doları) olarak gerçekleşmiştir.5 ABD ve Avrupa Birliği’nin 
üç büyük ekonomisinin (AB3) yanı sıra Türkiye tarafından veri-
len RKY Tablo 2’de GSMH yüzdesi olarak ifade edilmektedir. 
Buna göre, Almanya ve Birleşik Krallık BM’nin yüzde 0,7 he-
define 2016 yılında ulaşırken Fransa ve özellikle ABD hedefin 
oldukça gerisinde kalmıştır. Buna karşın OECD (Ekonomik Kal-
kınma ve İşbirliği Örgütü) tanımına göre henüz gelişmiş bir ülke 
olmamasına rağmen Türkiye’nin söz konusu hedefi aştığı görül-
mektedir. Yüzdesel olarak görece az yardımda bulunan ABD ve 
AB3, ekonomik büyüklükleri sebebiyle brüt olarak dünyada en 
önde gelen dört donörü teşkil etmektedir.6

Tablo 2: Net RKY, %GSMH, 2000-20167

Ülke 2000 2008 2016
ABD 0,100 0,183 0,181
Almanya 0,270 0,383 0,698
Birleşik Krallık 0,317 0,430 0,696
Fransa 0,305 0,385 0,380
Türkiye 0,041 0,105 0,790

Kaynak: OECD, 2016.

1970-1994 döneminde ülkeler arasında direkt olarak yapılan 
dış yardımlar incelendiğinde eski sömürge ilişkisi ve BM’deki 
oy verme tutumu en önemli etkenler olarak tespit edilmektedir. 
Bu istatistiki ilişkiler o denli güçlüdür ki, demokratik olmayan 
eski sömürge demokratik olan ama geçmişte koloni bağı bulun-
mayan ülkeden ortalama iki kat daha fazla dış yardım almaktadır. 
Bununla birlikte, demokratikleşme yönünde reform yapan ülke-
ler, diğerlerine kıyasla, ortalama yüzde 50 daha fazla dış yardım 

5 The World Bank, “Net official development assistance received”, 20.12.2017, http://data.worldbank.org/
indicator/DT.ODA.ODAT.CD?view=chart

6 Toplam ODA 2016 yılında şu şekilde gerçekleşmiştir: ABD 33,2 milyar USD, Almanya 24,4 
milyar USD, Birleşik Krallık 20,1 milyar USD ve Fransa 9,5 milyar USD. Çin’in resmi 
rakamlarına makalenin devamında yer verilmiştir. OECD, “Net ODA”, 20.12.2017, https://
data.oecd.org/oda/net-oda.htm

7 Tablo 1’de yer verilmemekle birlikte, gelişmiş ülkelerden 2016 yılı itibariyle %0,7 hedefini 
tutturmuş veya geçmiş olanlar Danimarka (%0,753), İsveç (%0,937), Lüksemburg (%1,004) 
ve Norveç (%1,114) şeklindedir.
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alma eğilimindedir. Bazı donörlere yakından bakıldığında, ince-
lenen dönemde ABD’nin dış yardımının üçte birini (1978 Camp 
David Anlaşmasıyla ilişkili olarak) İsrail ve Mısır’a ayırdığı, 
Fransa’nın ise eski kolonilerine en fazla desteği verdiği görül-
mektedir. Benzer şekilde, Japonya BM Genel Kurulunda kendi-
siyle aynı yönde oy kullanan gelişmekte olan ülkelere karşı daha 
cömert davranmaktadır. Yukarıda belirtilen bulgular, 1950’ler-
den itibaren dış yardımın hedeflerinde yoksulluğun azaltılması 
ve demokratikleşmenin desteklenmesi vurgulandığı halde,8 önde 
gelen donörler açısından stratejik çıkarların fiiliyatta en önemli 
rolü oynadığına işaret etmektedir.9

Dış yardım politikalarını belirleyen önemli etkenlerden biri-
sinin donörlerin politik ekonomi yönelimleri olduğu tespit edil-
miştir. Şöyle ki, serbest pazar ekonomisinin kabul gördüğü ABD 
ve Birleşik Krallık gibi donörler yönetişimin zayıf olduğu ülke-
lere dış yardımda bulunurken uluslararası kuruluşları ve onların 
yanı sıra sivil toplum örgütlerini aracı kılmayı tercih etmiştir. Öte 
yandan, ekonomilerinde devletin görece güçlü olduğu Almanya, 
Fransa ve Japonya dış yardımlarını alıcı devletlere doğrudan ver-
me eğilimi göstermiştir.10 Genel olarak bakıldığında, yolsuzluğun 
yüksek olduğu devletlerin daha az dış yardım aldığına dair bir 
bulgu mevcut değildir.11

Dini tercihlerin dış yardımda oynadığı rol de araştırmalara 
konu olmuştur. Örneğin, Tanzanya’daki Evangelical Lutheran 
Kilisesi’nin faaliyet gösterdiği köylerdeki Protestan çocukların 
okuma-yazma oranları yüzde 15-20 artarken Katolik çocuklar-
da bir değişim görülmemiştir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, 
yoksullara ve eğitime yönelik faaliyetlerin dini toplantılara ek-
lemlendirilmesinin önemli rol oynadığının altı çizilmektedir. Her 
ne kadar Afrika’da ve yoksulluğun fazla olduğu diğer bölgelerde 
yoğun faaliyet gösteren bu kuruluşların çalışanları yardımları-

8 Jere N. Behrman, “Aid for Economic Development and the Objectives of United States Foreign 
Economic Policy”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 4, No. 1, Chapter 1, 
October 1955, pp. 55-67.

9 Alberto Alesina and David Dollar, “Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?”, Journal of 
Economic Growth, No. 5, March 2000, pp. 33–63.

10 Simone Dietrich, “Donor Political Economies and the Pursuit of Aid Effectiveness”, 
International Organization, Vol. 70, No. 1, December 2016, pp. 65-102.

11 Alberto Alesina and Beatrice Weder, “Do Corrupt Governments Receive Less Foreign Aid?”, 
The American Economic Review, Vol. 92, No. 4, 2002, pp. 1126-1137.
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nın herkese açık olduğunu ifade etseler de, dini toplantılara ka-
tılmanın ve kendi mezheplerine geçmenin teşvik edildiği ortaya 
çıkmaktadır. USAID (Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı) 
tarafından sivil toplum kuruluşlarına verilen finansal desteğin 
beşte birini alan Hristiyan organizasyonlar (diğer dinlerden ku-
ruluşlar hemen hemen hiç destek alamamaktadır) dünyadaki din 
temelli uluslararası örgütlerin büyük çoğunluğunu oluşturmakta-
dır. Avrupa ülkelerinden sağlanan dış yardımlarda da benzer bir 
seyir izlenmektedir.12

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir çalışmada, etkin 
kurumlara ve politikalara sahip ülkelere yapılan dış yardımın 
ekonomik kalkınmaya olumlu etkide bulunduğu sonucuna varıl-
mıştır. Özellikle ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Marshall 
Planı çerçevesinde Batı Avrupa’ya yaptığı yardımlar bu ilişkiye 
örnek olarak verilmektedir.13 Benzer şekilde, kamu altyapısına 
yönelik dış yardımın kısa vadede Hollanda hastalığına (Dutch 
disease) yol açmakla birlikte orta vadede belirgin derecede refah 
artışı sağlayabildiği ortaya konulmuştur.14 Ancak, 1982-1997 dö-
neminde Sahra-altı Afrika ülkelerini inceleyen başka bir çalışma, 
alınan dış yardım arttıkça yönetişim çıktılarında (örneğin, yol-
suzlukla mücadele, hukukun üstünlüğü) bozulma olduğunu ve 
vergi gelirlerinin oransal olarak düştüğünü tespit etmiştir.15 Bu 
çalışmalar bir arada ele alındığında dış yardımın kurumları zayıf 
ülkelerde işe yaramadığı; kurumları görece güçlü ülkelerde orta 
vadede bağımlılık yaratarak yönetişimi olumsuz etkilediği; her 
iki halde de uzun vadeli (resmi) hedeflerine ulaşamadığı ortaya 
çıkmaktadır.

12 ‘Evangelicalism’ veya ‘Evangelical Protestanlık’ diğer inanışlara mensup insanların din/
mezhep değiştirerek kendi kiliselerine katılmalarını en önemli hedeflerinden birisi olarak 
belirlemiştir. Niklas Bengtsson, “Catholics versus Protestants: On the Benefit Incidence of 
Faith-Based Foreign Aid”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 61, No. 3, 
April 2013, pp. 479-502.

13 Craig Burnside and David Dollar, “Aid, Policies, and Growth: Revisiting the Evidence”, World 
Bank Policy Research Working Paper, No. 3251, March 2004.

14 Hollanda sendromu, doğal kaynaklardan kaynaklanan ani zenginlik dolayısıyla yaşanan 
milli para değerlenmesinin ihracat odaklı imalat sektörünün dış ticarette rekabet gücünü 
kaybetmesine yol açmasıdır. Christopher S. Adam ve David L. Bevan, “Aid and the Supply 
Side: Public Investment, Export Performance, and Dutch Disease in Low-Income Countries”, 
The World Bank Economic Review, Vol. 20, No. 2, 2006, pp. 261-290.

15 Deborah A. Bräutigam and Stephen Knack, “Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub-
Saharan Africa”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 52, No. 2, January 2004, 
pp. 255-285.
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Gelişmekte olan 14 ülkeyi 1971-1990 döneminde inceleyen 
diğer bir çalışma imtiyazlı kredilerin istenilen sonucu tam olarak 
vermemesinin bir sebebinin, yardımı alan ülkelerin ulusal kay-
naklarını kredinin ilişkilendirildiği sektörden başka alanlara kay-
dırması olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, bütçesinde tarıma 
100 USD ayıran bir devlet tarıma destek için 20 USD imtiyazlı 
kredi aldığında kendi tarım bütçesini o miktarda düşürerek başka 
bir alana (örneğin, askeri) kaydırma veya siyasi kaygılarla vergi-
leri düşürme eğilimi göstermektedir. Dolayısıyla, imtiyazlı kre-
di verilerek 120 USD’ye çıkarılması planlanan tarım bütçesinde 
kaynak artışı yaşanmamakta ve dış yardım hedefine ulaşılama-
maktadır.16 ABD’nin İsrail’e yaptığı silah yardımları da benzer 
şekilde alıcı ülkede topluma vergi rahatlığı olarak yansıtılmış ve 
özel sektör dolaylı olarak teşvik edilmiştir.17 Yardım anlaşmaları-
nın tam olarak uygulanabilmesi için ön müzakere süreçlerinde si-
vil toplum ve özel sektörden de görüş alınması önerilmektedir.18

Daha küçük ölçekli incelemeler genel çalışmaları destekler 
niteliktedir. Amerikan Kamu Yasası 480 (U.S. Public Law 480) 
çerçevesinde ABD’nin 1971-1990 döneminde Afrika’ya yaptığı 
gıda yardımına odaklanan bir çalışma donörün tutumunu belir-
leyen en önemli etkenler arasında jeopolitik önceliklerin ve iç 
pazardaki üretim fazlasının bulunduğunun altını çizmiştir. Diğer 
bir deyişle, Amerikan gıda yardımı öncelikle SSCB’nin Afrika 
ülkelerindeki nüfuzunu azaltmayı ve kendi gıda üreticisini des-
teklemeyi amaçlamıştır (verilen imtiyazlı krediler Amerikan gıda 
ürünlerinin satın alınmasını şart koşmaktadır). Bununla birlikte, 
SSCB’nin Afrika’daki nüfuzunun 1980’lerde azalmasına para-
lel olarak stratejik çıkarlardan çok insani kaygılar öne çıkmaya 
başlamıştır.19 Sonuç olarak, PL480 Afrika’da gıda güvenliğini ve 
insan sağlığını geliştirmede oldukça yetersiz kalmıştır.20

16 Tarhan Feyzioglu, Vinaya Swaroop and Min Zhu, “A Panel Data Analysis of the Fungibility of 
Foreign Aid”, The World Bank Economic Review, Vol. 12, No. 1, January 1998, pp. 29-58.

17 Martin C. McGuire, “Foreign Assistance, Investment, and Defense: A Methodological Study 
with an Application to Israel, 1960-1979”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 
35, No. 4, July 1987, pp. 847-873.  

18 Desha M. Girod and Jennifer L. Tobin, “Take the Money and Run: The Determinants of 
Compliance with Aid Agreements”, International Organization, Vol. 70, No. 1, December 
2016, pp. 209-239.

19 Richard Ball and Christopher Johnson, “Political, Economic, and Humanitarian Motivations for 
PL 480 Food Aid: Evidence from Africa”, Economic Development and Cultural Change, Vol. 
44, No. 3 April 1996, pp. 515-537.

20 Christopher B. Barrett, “Does Food Aid Stabilize Food Availability?”, Economic Development 
and Cultural Change, Vol. 49, No. 2, January 2001, pp. 335-349.
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İklimsel ve kültürel birçok farklılık göz önüne alındığında, 
Batıdaki “başarılı uygulamaların” dış yardım çerçevesinde ge-
lişmekte olan ülkelere empoze edilmesinin olumlu sonuç ver-
mesini beklemek gerçekçi olmayabilir. Örneğin, Kuzey Ame-
rika ve Sahra-altı Afrika’daki otlakların yönetimleri karşılaştı-
rıldığında, ilk vakada özel mülkiyetin, ikinci vakada ise ortak 
ve serbest kullanımın öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, ilkinde 
ticari yönde üretim hâkimken, ikincisinde yerel toplulukların 
kendilerini idame etmeleri önceliklidir. Söz konusu farklılıklar, 
bir çözüm önerisinin başarı potansiyelini temelden etkileyebile-
cek niteliktedir.21

Dış yardım konusunda yayınlanmış önde gelen yedi nicel ça-
lışmayı genişletilmiş veri setleriyle yeniden teste tabi tutan bir 
inceleme söz konusu çalışmaların zayıf sonuçlar verdiğini, do-
layısıyla şüpheyle ele alınmaları gerektiğini ortaya koymuştur.22 
Ayrıca not edilmelidir ki, literatürdeki birçok çalışmada RKY 
donörü olarak, Japonya ve Güney Kore hariç, sadece Batı Av-
rupa ve Anglo-Sakson ülkeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu 
çalışmaların sonuçları Çin ve Türkiye gibi yakın dönemde öne 
çıkmaya başlayan donörlerin dış yardım politikalarını yansıtma-
maktadır.

3. Amerikan Yaklaşımı
Literatür incelendiğinde dış yardımla ilgili teorik ve pratik bi-

rikimin büyük ölçüde ABD kökenli olduğu görülmektedir. İkinci 
Dünya Savaşı’nın ertesinde Batı Avrupa’yı SSCB’ye karşı güç-
lendirmek için sağlanan Marshall yardımının alıcı ülkelerin sür-
dürülebilir şekilde kalkınmasına yol açması, bu tecrübenin diğer 
ülkelere de uygulanabileceği izlenimini doğurmuştur. Marshall 
yardımında elde edilen deneyimi sistemleştiren USAID, ABD 
Başkanı John F. Kennedy yönetimi tarafından Küba’nın komü-
nist bir idareye geçmesinin şafağında, 1961 yılında kurulmuştur.

1945-1960 döneminde özellikle Afrika’da ve Asya’da birbi-
ri ardına bağımsızlığını ilan eden yaklaşık iki düzine devlet acil 
ekonomik sorunlarının çözümü için kendilerine model arayışına 
girdiklerinde sosyalizm-komünizm bir alternatif olarak görül-

21 Ben Ramalingam, Aid on the Edge of Chaos, Oxford University Press, Oxford, 2014.
22 David Roodman, “The Anarchy of Numbers: Aid, Development, and Cross-Country Empirics”, 

The World Bank Economic Review, Vol. 21, No. 2, 2007, pp. 255-277.
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müştür.23 Marks’ın The Communist Manifesto’da ve diğer eserle-
rinde vurguladığı sınıf savaşının yanı sıra Lenin’in ileri sürdüğü, 
kapitalizmin uluslararası arenadaki devamının emperyalizm ol-
duğu görüşü, İngiltere, Fransa ve diğer Avrupalı kapitalist-em-
peryalist güçlerin sömürüsünden yeni kurtulan bu devletlerin 
kendi tecrübeleriyle örtüşmüştür. Söz konusu tarihi empatinin 
üzerine SSCB’nin planlamacı ekonomi politikaları ve dış yardım 
yapma konusundaki istekliliği eklendiğinde, hâlihazırda sermaye 
birikimi, sanayisi ve orta sınıfı bulunmayan bu genç devletler 
için sosyalizm-komünizm bir cazibe kaynağı haline gelmiştir.24

Soğuk Savaşın önce Kore Savaşı, daha sonra Küba Füze Kri-
zi ve Vietnam Savaşıyla, deyim yerindeyse, ‘ısındığı’ 1950’li ve 
1960’lı yıllarda ABD komünizmin domino etkisiyle bir ülkeden 
diğerine yayılmasını engellemek için sadece askeri değil, ideo-
lojik ve ekonomik olarak da SSCB’ye karşı koyması gerektiğine 
karar vermiştir. Kennedy ve daha sonra Johnson yönetimlerin-
de milli güvenlik danışmanlığı dâhil üst düzey görevlerde bu-
lunan ekonomi tarihi profesörü Walt Rostow, ABD’nin ulusla-
rarası kalkınmaya bakışını 1960 tarihli The Stages of Growth: A 
Non-Communist Manifesto (Büyümenin Evreleri: Antikomünist 
Bir Bildiri) isimli kitabında ortaya koymuştur. Soğuk savaşın 
hem akademik, hem idari olarak içinde yer alan Rostow, özetle, 
geleneksel toplumlardan tüketim toplumlarına giden yolda beş 
aşamanın bulunduğunu ve Birleşik Krallık ile ABD’nin tecrübe-
leri izlenilerek gelişmiş bir devlet olunabileceğini öne sürmüştür. 
Marks gibi evrimsel bir yaklaşım benimseyen Rostow, ideolojik 
karşıtının aksine ekonomik ve siyasi evrimin en ileri aşamasının 
komünizm değil kapitalist demokrasi olduğunu savunmuştur.25

Tarihi temelleri yukarıda belirtilen Amerikan yaklaşımının 
politikadaki pratik yansımalarını inceleyen çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. 1970’lerin başından itibaren Vietnam Savaşı’nın 
olumsuz etkilerinin ülke içinde belirginleşmesi ve Nixon yöne-

23 ‘Sosyalizm-komünizm’ ibaresi söz konusu ideolojilerin ve politikaların farklılıklarını göz ardı 
etmekle birlikte, bu makale SSCB’nin dış yardım tecrübesini konu almadığından bu yöntem 
tercih edilmiştir.

24 SSCB’nin Kuzey Vietnam, Kuzey Kore ve Küba gibi gelişmekte olan komünist yönetimlerine 
yaptığı yardımlar toplam yardım bütçesinin dörtte üçünü meydana getirmiştir. Carol 
Lancaster, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, University of Chicago 
Press, Chicago, 2007.

25 Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2nd edition, 1971, (orj. 1960).
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timine karşı tepkilerin büyümesiyle birlikte, Sovyetler Birliği’ne 
karşı verilecek ideolojik mücadelede insan haklarının ön plana 
çıkarılması fikri ABD’de öne çıkmıştır. Bunun sonucunda ABD 
Kongresi 1974 ve 1976 yıllarında yaptığı yasal değişikliklerle, 
ulusal güvenliği etkileyen olağanüstü koşullar bulunmadığı sü-
rece, insan hakları ihlalleri yapan ülkelere dış yardımın kısıtlan-
masını veya tamamen sona erdirilmesini zorunlu kılmıştır.26 An-
cak, Latin Amerika’ya yapılan yardımlara odaklanan bir çalışma, 
Carter yönetiminin iş başına geldiği 1977 yılına kadar ABD’nin 
insan haklarını ağır şekilde ihlal eden ortaklarına hız kesmeden 
yardıma ve özellikle askeri ekipman desteğine devam ettiğini or-
taya koymaktadır.27

Nicel yöntemlerle 1977-1994 dönemini inceleyen başka bir 
çalışma, ABD’nin askeri üslerinin bulunduğu ve/veya müttefik 
olduğu (stratejik hedefler) ülkelere olan dış yardımının, diğer ül-
kelere yapılan yardıma kıyasla belirgin düzeyde fazla olduğunu, 
ancak bu eğilimin Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte zayıfladığını 
ve yerini giderek artan biçimde insan hakları ve demokratikleş-
meye destek yönüne bıraktığını tespit etmiştir.28 Ancak, bu ça-
lışmanın Soğuk Savaş ertesinde sadece dört yılı kapsaması ve 
özellikle 11 Eylül 2001 sonrası dönemi içermemesi, genelleme 
yapılmasının önünde bir engel oluşturmaktadır.

11 Eylül sonrasında ABD’nin dünya çapında ilan ettiği te-
rörle savaş önceliği doğrultusunda en fazla yardım alan ülkeler 
listesinin üst sıralarına, işgalleri müteakip, Afganistan ve Irak 
taşınmıştır. Ancak, 1997-2010 dönemini inceleyen yakın tarihli 
bir çalışma, etkin yönetişim ve sivil toplum odaklı dış yardı-
mın, eğer alıcı ülkelerde iç savaş varsa, terörizmi engellemede 
başarısız olduğunu işaret etmektedir.29 Son olarak, Trump yöne-
timinin 2017 yılında göreve gelmesiyle birlikte, ABD yardım-

26 Clair Apodaca, “U.S. Human Rights Policy and Foreign Assistance: A Short History”, Institute 
of International Relations and Area Studies, Ritsumeikan University, Vol. 3, 2005, pp. 63-80.

27 Lars Shoultz, “U.S. Foreign Policy and Human Rights Violations in Latin America: A 
Comparative Analysis of Foreign Aid Distributions”, Comparative Politics, Vol. 2, No. 13, 
1981, pp. 149-170.

28 James Meernik, Eric L. Krueger and Steven C. Poe, “Testing Models of U.S. Foreign Policy: 
Foreign Aid during and after the Cold War”, The Journal of Politics, Vol. 1, No. 60, 1998, 
pp. 63-85.

29 Burcu Savun and Daniel C. Tirone, “Foreign Aid as a Counterterrorism Tool More Liberty, Less Terror?”, 
Journal of Conflict Resolution, http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022002717704952; 
access: 07.02.2018.
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larının teşvik ve ödül için kullanılmasının ötesinde açıkça bir 
tehdit mekanizmasına dönüşmeye başladığı, Birleşmiş Milletler 
üyelerinin çoğunluğunun Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs’e 
taşınmasına karşı çıkmalarını müteakip verilen demeçlerle ve 
hâlihazırda kesilen yardımlarla ortaya çıkmaktadır.30

4. Çin Yaklaşımı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 1974 yılında, ge-

lişmiş ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki yardım ve ilişki-
lerden farklı olarak tanımladığı, gelişmekte olan ülkeler ara-
sındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla BM Kalkınma Programı 
Güney-Güney İşbirliği Ofisini (UNOSSC) tesis etmiştir. “Kü-
resel Güney” şemsiyesi altında, çoğunlukla güney yarımkürede 
bulunmakla birlikte coğrafi konumuna bakılmaksızın, Çin ve 
Türkiye dâhil olmak üzere, gelişmekte olan bütün ülkeler yer 
almaktadır.31 Aşağıdaki kısımlarda, 2000’li yıllardan itibaren 
Güney donörü olarak öne çıkan iki örnek, Çin ve Türkiye yak-
laşımları ele alınmaktadır.

Çin ve Hindistan 1954 anlaşmasıyla karşılıklı ticaret ve kül-
türel işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan “Barış İçinde Bir ara-
da Yaşamanın Beş Prensibi” üzerinde mutabık kalmışlardır.32 Söz 
konusu prensiplerden hareketle Çin 1964 yılında diğer ülkelere 
vereceği ekonomik yardım ve teknik desteğin sekiz prensibini 
açıklamıştır. Bu prensipler ülkeler arasında saldırmazlık ve karşı-
lıklı çıkarların gözetilmesi gibi hükümlerin yanı sıra birbirlerinin 
iç işlerine müdahale etmemeyi merkeze almaktadır.33

Çin 2010-2012 döneminde 14 milyar USD RKY yapmış 
olup bunun yüzde 56’sı imtiyazlı kredi, yüzde 36’sı hibe ve 
geri kalanı faizsiz kredi şeklinde gerçekleşmiştir. Söz konusu 
yardımın sektörel dağılımına bakıldığında, yüzde 45 ile eko-
nomik altyapı ve yüzde 28 ile sosyal ve kamu altyapısı öne 

30 Kevin Liptak, Nicole Gaouette and Andrew Carey, “Trump Again Threatens to Cut Off Aid to 
Palestinians”, CNN International, https://edition.cnn.com/2018/01/25/politics/trump-small-embassy-
jerusalem/index.html; access: 07.02.2018.

31 UNOSSC, “What is South-South Cooperation?”, http://www.arab-ecis.unsouthsouth.org/about/what-is-
south-south-cooperation/; access: 07.02.2018.

32 United Nations Treaty Series, Vol. 299, https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20299/ 
v299.pdf; access: 20.12.2017.

33 UNICEF, “China’s Foreign Aid”, https://www.unicef.org/eapro/China_White_Paper_on_Foreign_Aid.
full_text.pdf; access: 20.12.2017.
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çıkmaktadır.34 Gelişmiş ülke kategorisindeki 29 OECD ülkesi 
ile Avrupa Birliği’nin oluşturduğu Kalkınma Yardımı Komite-
si (Development Assistance Committee – DAC) tarafından ve-
rilen RKY rakamlarına bakıldığında aynı dönemde ekonomik 
altyapının yüzde 13 ve sosyal altyapının yüzde 35 pay aldığı 
görülmektedir.35 Bu rakamlar Çin’in dış yardımda gelişmiş ül-
kelerden farklı bir şekilde ekonomik altyapıya yoğunlaştığına 
işaret etmektedir.

Daha yakından bakıldığında, Çin 2009 yılı itibariyle dış 
yardımının yaklaşık yarısını Afrika ülkelerine yapmış, 2010-
2012 arasında 51 Afrika ülkesinde 1.110 adet RKY projesini 
fonlamıştır. Bununla birlikte, 2013 yılı itibariyle Çin’in brüt 
dış yardım miktarı ABD’nin yaklaşık dörtte biri seviyesindedir 
(Şekil 1). Çin’in dış yardımında aslan payını ulaşım, depola-
ma, enerji, sanayi, madencilik ve inşaat alırken sağlık ve eğitim 
desteği sınırlı kalmıştır.36

Şekil 1: Önde gelen DAC üyeleri ile Çin’in brüt dış yardımları 
(milyon USD, güncel)

Kaynak: Zhang, 2016.

34 Lean Alfred Santos, “Building the whole picture of China’s growing ODA”, https://www.devex.com/
news/building-the-whole-picture-of-china-s-growing-oda-83916; access: 20.12.2017.

35 OECD, “ODA by sector”, 20.12.2017, https://data.oecd.org/oda/oda-by-sector.htm#indicator-
chart.

36 Junyi Zhang, “Chinese Foreign Assisstance, Explained”, https://www.brookings.edu/blog/
order-from-chaos/2016/07/19/chinese-foreign-assistance-explained/; access: 20.12.2017.



77

Dış yardım yaparken siyasi reform ve benzeri koşullar öne 
sürmeyen Çin, gelişmekte olan ülkeler tarafından yolsuzlukla 
mücadele ve etkin yönetişim gibi hedefler koyan ABD’ye tercih 
edilebilmektedir.37 Ancak, yukarıdaki literatür özetinin de gös-
terdiği üzere, Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü üyesi 
olarak küresel sahneye çıkmasından önce dahi, Batılı ülkelerin 
dış yardım yaptıkları ülkelerde yolsuzlukla mücadele veya de-
mokratikleşme hususlarında genel bir başarısı bulunmamaktadır.

Çin’in Afrika’ya yoğunlaşması ülkeyi bu kıtanın bir numa-
ralı dış ticaret ortağı haline getirmiştir. Afrika’nın Çin’e ihracatı 
2003 ve 2013 yılları arasında yüzde 6’dan yüzde 27’ye çıkmış, 
bu hacmin yüzde 83’ünü petrol ve diğer ham maddeler oluştur-
muştur. Aynı dönemde Afrika’nın Avrupa Birliği’ne ihracatı yüz-
de 37’den yüzde 23’e, ABD’ye olan ihracatı ise yüzde 21’den 
yüzde 10’a düşmüştür. Bu rakamlar Çin’in Afrika’da Batı ülke-
lerinin yerini almaya başladığına işaret etmektedir.

Çin yaklaşımınının hedeflerine ulaşmada başarılı olup ol-
madığını değerlendirirken son yıllarda yapılan bazı uyarıları da 
dikkate almak gerekmektedir. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerle 
yapılan işlemlerin yeterince şeffaf ve denetime açık olmaması, 
yolsuzlukların ortaya çıkarılmasını güçleştirmektedir.38 Söz ko-
nusu etkenlerin, örneğin, Çin Denizaşırı İnşaat ve Mühendislik 
Şirketinin Busia, Kenya’da inşa etmekte olduğu 12 milyon USD 
maliyetli Sigiri köprüsünün çökmesinin temel sebepleri arasında 
olduğu öne sürülmüştür.39 Ayrıca, 2013-2015 döneminde Çin’in 
kalkınma finansmanı desteği verdiği gelişmekte olan 10 ülkenin 
altısının iflas tehlikesi altında olduğu görülmektedir.40 Bu sebep-
lerle, Çin yaklaşımının uzun vadede sürdürülebilir olup olmadı-
ğının öngörülmesi güçtür.

37 Ali Zafar, “The Growing Relationship between China and Sub-Saharan Africa: Macroeconomic, 
Trade,Investment and Aid Links”, The World Bank Research Observer, Vol. 22, No. 1, Spring 
2007, pp. 103-130.

38 Jenni Marsh, “How a Hong Kong millionaire’s bribery case exposes China’s corruption problem 
in Africa”, https://edition.cnn.com/2018/02/09/world/patrick-ho-corruption-china-africa/
index.html; access: 07.02.2018.

39 Briana Duggan, “How did a $12 Million Bridge Collapse in Kenya?”, http://edition.cnn.
com/2017/07/03/africa/kenya-bridge-collapse/index.html; access: 07.02.2018.

40 Financial Times, “China Rethinks Approach After Surge in Lending to Risky Countries”, 
https://www.ft.com/content/53ef2048-9103-11e6-a72e-b428cb934b78; access: 07.02.2018.
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5. Türk Yaklaşımı
Güney-Güney ilişkileri çerçevesinde incelenen ikinci örnek 

olan Türk yaklaşımında, Orta Asya ve Sahra-altı Afrika gibi ge-
lişmekte olan bölgelerde eğitim, temel ekonomik faaliyetler ve 
diğer alanlara destekler verilerek yardım alan ülkelerin sürdürü-
lebilir bir biçimde fakirlik tuzağını kırmalarının yanı sıra Türkiye 
ile tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.41 
Başta TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) 
olmak üzere diğer resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri ara-
cılığıyla icra edilen bu yaklaşım, Batılı devletlerin sömürge iliş-
kilerinin 20. yüzyılın ortasından itibaren stratejik çıkarlara göre 
güncellenmesi veya Çin’in hızlı büyüyen ekonomisini beslemek 
için Afrika’nın doğal kaynaklarını petrol başta olma üzere çıka-
rıp satın alması temelli dış yardım örneklerinden belirgin biçim-
de farklılık ortaya konulmaktadır.42

BM’nin gelişmiş ülkeler için belirlediği, GSMH’nin en az 
yüzde 0,7’sinin RKY şeklinde verilmesi hedefine ABD dâhil bir-
çok OECD üyesi ulaşamamaktadır. Öte yandan, gelişmekte olan 
ülke kategorisindeki Türkiye’nin 2016 yılında yüzde 0,8 ile bu 
oranı gönüllü olarak aştığı bilgisine Tablo 2’de yer verilmiştir. 
Buna ek olarak, insani yardımların (örneğin, afet yardımları) 
GSMH’ye oranına bakıldığında, Türkiye’nin 2015 yılında yüzde 
0,37 ile dünyanın en önde gelen ülkesi olduğu ortaya çıkmak-
tadır.43 Net RKY rakamlarında ise Türkiye dünyada 10. sırada 
yer alarak yine DAC ülkelerinin çoğundan daha cömert olduğu-
nu göstermiştir. Sektörel bazda ise sosyal altyapılar ve hizmetler 
(örneğin, okul yapımı ve onarımı, eğiticilerin eğitilmesi) 2015 
itibariyle Türkiye’nin iki taraflı resmi kalkınma yardımının yüz-
de 87’sini oluşturmuştur.44

41 Serdar Çam, “Afrika’nın Geleceği Karartılamaz”, http://www.tika.gov.tr/tr/haber/tika_baskani_dr_serdar_ 
cam_afrika_nin_gelecegi_karartilamaz_34800?utm_campaign=nabizapp.com&utm_medium= 
referral&utm_source=nabizapp.com; access: 20.12.2017,

42 2002 yılında 12 olan TİKA program koordinasyon ofisi sayısının 2017 yılı itibariyle 56’ya 
çıkması ve 150 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunulması, Türk yaklaşımının kurumsal 
altyapısını oluşturmaktadır. TİKA, “About Us”, http://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-
14650; access: 20.12.2017.

43 Aynı yıl bu oran İsveç için yüzde 0,19; Danimarka için yüzde 0,15; ABD ve Almanya için ise 
yüzde 0,04 şeklinde gerçekleşmiştir.

44 TİKA, “Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 2015”, http://www.tika.gov.tr/upload/2017/
YAYINLAR/TKYR%202015/TKYR_2015%20(1).pdf



79

Tablo 3: Türkiye’nin net RKY ödemeleri, milyon USD
Bölge 2009 2015 En Yüksek Alıcı (2015)
Avrupa 105,7 222,9 Arnavutluk (85,7)
Kuzey Afrika 3,2 -244,8 Cezayir (1,6)
Sahara-altı Afrika 43,7 395,8 Somali (314,8)
Kuzey ve Orta Amerika 0,8 0,7 Küba (0,3)
Güney Amerika 2,1 1,5 Kolombiya (0,3)
Ortadoğu 139,4 2.988,4 Suriye (2.694,0) 
Güney ve Orta Asya 355,4 256,6 Kırgızistan
Doğu Asya 13,9 6,1 Moğolistan (3,1)
Okyanusya 0,1 0,2 Vanuatu (0,2)

Kaynak: OECD 2017.45

Türkiye tarafından yapılan yardımlara yakından bakıldığında, 
bunların bir kısmının maddi olarak ölçüldüğünde düşük düzeyde 
kaldığı, ama yerel toplumların hayatlarını orta ve uzun vadede 
belirgin düzeyde olumlu etkileyebilecek nitelik taşığı görülmek-
tedir. Örneğin, TİKA’nın 2017 yılında Kamerun’da yerel düzey-
de gerçekleştirdiği sağlık taraması ve eğitim programı, yaygın 
hastalıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme sağlamıştır.46 
Bir diğer örnekte, aralarında AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı’nın 
da yer aldığı bir çok kamu kuruluşunun ve sivil toplum örgütü-
nün bir araya geldiği geniş bir platform Doğu Afrika, Güney Su-
dan ve Yemen’e yönelik 2017 yılında yardım kampanyası başlat-
mıştır. Sonuç olarak, özellikle Amerikan ve Çin yaklaşımlarıyla 
karşılaştırıldığında, Türk yaklaşımının tarihi ve kültürel bağları 
güçlü bir biçimde ön plana çıkardığı görülmektedir.47

6. Değerlendirme ve Sonuç
Literatür genel olarak, dış yardımın hangi ülke tarafından 

kime ve neden verildiği ile resmi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı 
sorularına cevap aramaktadır. Amerikan yaklaşımı, 20. yüzyı-

45 Negatif RKY ödemesi, ülkelerin aldığı yardımdan daha fazlasını geri ödemeleri durumunda ortaya 
çıkmaktadır. OECD, “Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries: 
Disbursements, Committments, Country Indicators”, http://www.oecd-ilibrary.org/development/
geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries_20743149; access: 20.12.2017.

46 TİKA, “Kamerun’daki Gençlere Sağlık Taraması ve Eğitim”, http://www.tika.gov.tr/tr/haber/
kamerun%27daki_genclere_saglik_taramasi_ve_egitim-34997; erişim: 07.02.2018.

47 Sabah, https://www.sabah.com.tr/yasam/2017/03/09/kizilay-cagrida-bulundu-dogu-afrikaya-yardim-
koridoru-aciliyor; erişim: 07.02.2008.
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lın ikinci yarısında Marshall yardımıyla oluşmaya başlamış ve 
Kennedy-Johnson yönetimlerinde üst düzey görevlerde bulunan 
ekonomi tarihi profesörü Walt Rostow’un sosyalizm-komünizme 
karşı alternatif olarak öne sürdüğü modelle ideolojik altyapısını 
tamamlamıştır. Ancak, ‘akademisyen’ Rostow’un diğer toplum-
ların yapısal ve kültürel farklılıklarını dikkate almadan yazdığı 
Developmentalist (Kalkınmacı) reçeteyi “politika yapıcı” Ros-
tow’un, emsal alınan Batı ülkelerindeki sanayileşme ve demok-
ratikleşme süreçlerinin en az 200 yıl sürdüğünü göz ardı ederek 
gelişmekte olan ülkelere empoze etmesi, çoğu ülkede ekonomik 
krizlere, darbelere ve iç çatışmalara yol açmıştır.48 Kennedy ve 
Johnson yönetimlerinde savunma bakanlığı görevinde bulunan 
ve Vietnam çatışmasının savaşa dönüşümünü yöneten Robert 
McNamara da daha sonra Dünya Bankası Başkanlığı yapmış 
ve aynı etnomerkezci yaklaşımı adı geçen uluslararası kuruluşa 
taşımıştır. Kariyerinin sonunda McNamara, Batı’nın ‘rasyonel’ 
metotlarının insan davranışının öngörülmez doğası karşısında 
yetersiz kaldığını itiraf etmiştir.49

Gelişmiş ülkelerin dış yardım uygulamaları elbette ki Ame-
rikan yaklaşımına indirgenemez ve özellikle İskandinavya’da 
önemli varyansları bulunmaktadır. Ancak, 2. Dünya Savaşı’nın 
bitiminden itibaren en eski örneği teşkil etmesi, brüt tutarda ha-
len bir numaralı donör olması ve Dünya Bankası’nın yönetimi ile 
politikalarının belirlenmesindeki ağırlığı göz önüne alındığında, 
ABD bu makalede gelişmiş ülkelerin temsilcisi olarak ele alın-
mıştır. Ayrıca, literatür özetinde ele alınan çalışmaların, Japonya 
ve Güney Kore dahil tüm gelişmiş ülkelerin rakamlarını içerdiği 
not edilmelidir.

Başarıları ve başarısızlıklarıyla yaklaşık 70 yıllık bir geçmişi 
olan Amerikan yaklaşımına karşın, 2000’li yıllardan itibaren Gü-
ney-Güney işbirliğine örnek olarak Çin ve Türkiye kendi yakla-
şımlarını oluşturmaya başlamışlardır. Dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomisine sahip Çin, artan enerji ihtiyacını karşılama önceli-
ğiyle dış yardımı özellikle Afrika’da çok etkin bir uluslararası 
politika aracına dönüştürmüştür. Ancak, ham madde ve ara ma-

48 Howard J. Wiarda, Political Development in Emerging Nations: Is There Still a Third World?, 
Thomson/Wadsworth, Stanford, 2004.

49 Ben Ramalingam, Aid on the Edge of Chaos, Oxford University Press, Oxford, 2014.
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mul ihracatının uzun vadede Afrika ekonomilerini tektipleştirip 
gelişmelerini engelleyebileceğine dikkat çekilmektedir.50 Ayrıca, 
ihracatın tek pazara yoğunlaşması, Çin’in yaşayabileceği ekono-
mik yavaşlama ve krizlere karşı bütün kıtayı kırılgan hale getir-
mektedir.51

İncelenen üçüncü örnekte, Türkiye sosyal altyapılar ve hiz-
metler sektörüne yoğunlaşmakta, ticari ilişkilerin tarihi ve kül-
türel temeller üzerinde gelişmesini amaçlamaktadır. Bu şekliyle, 
yardım karşılığında siyasi ve ekonomik reform şartı içeren Ame-
rikan uygulamaları veya enerji altyapısına odaklanan Çin uygu-
lamalarından farklı olarak Türkiye kendine özgü bir yaklaşım 
ortaya koymaktadır. Amerikan vakasındaki başarısızlıkların en 
önemli sebepleri arasında, üretilen çözümlerde gelişmekte olan 
ülkelerin yapısal ve kültürel farklılıklarının göz ardı edilmesinin 
geldiği hatırlanırsa, Türkiye’nin kültürel hassasiyet içeren uygu-
lamalarının başarı şansının daha yüksek olduğu değerlendirilebi-
lir. Bu yaklaşımlar zaman zaman rekabet içinde olmakla birlikte 
aralarında sinerji sağlanması mümkündür. Bu bağlamda, Çin’in 
öncüsü olduğu ve Türkiye’nin aktif olarak ilgilendiği “İpek Yolu 
Ekonomi Kuşağı” ve “21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” projeleri, pek 
çok engele karşın önemli bir potansiyel taşımaktadır.52

Mevcut yaklaşımların karşılaştırılmasında ağırlıklı olarak 
nicel yöntemler kullanılmaktadır. Gelişmiş istatistiksel yazılım-
ların 1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmasıyla birlikte önde 
gelen akademik dergilerde hâkim bir eğilime dönüşen nicel ça-
lışmaların dış yardım konusundaki önemli bir avantajı, yardımı 
veren gelişmiş ülkelerin bütçeleme ve raporlama zorunlulukları 
sebebiyle ilgili rakamlarını düzenli olarak yayınlamalarıdır. Ni-
tekim Dünya Bankası ve OECD verileri dış yardımla ilgili ya-
pılan akademik çalışmaların en önemli kaynakları arasında yer 
almaktadır.

50 Miria Pigato and Wenxia Tang, “China and Africa: Expanding Economic Ties in an Evolving 
Global Context”, World Bank Working Paper, No. 95161, 2015.

51 African Development Bank, OECD Development Centre, United Nations Development 
Programme, “African Economic Outlook 2016: Sustainable Cities and Structural 
Transformation”, https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/
AEO_2016_Report_Full_English.pdf; access: 20.12.2017.

52 İrfan Kalaycı, “Deniz Ticareti ve Küresel Mali Kriz: İpek Yolu’nda Türkiye İçin Yeni 
Stratejiler”, Avrasya Etüdleri, S. 45, 2013, s. 87-122. Arzu Durdular, “Çin’in ‘Kuşak-Yol’ 
Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”, Avrasya Etüdleri, S. 49, 2016, s. 77-97.
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Nicel çalışmalarla ilgili önemli bir kısıt, dış yardımda mali-
yetler görece kolaylıkla ortaya konulabilirken, özellikle sosyal 
altyapılar ve hizmetler kategorisindeki yardımların (örneğin, 
okul tamiri, eğiticilerin eğitilmesi, su kuyusu açılması) etkileri-
nin parasal değerle ifade edilmesinin güçlüğüdür. Dolayısıyla, 
sadece nicel etki analizi yapıldığında söz konusu sektörlerde ve-
rilen yardımlar, ekonomik ve üretim sektörlerinde (Tablo 1) ya-
pılanlara kıyasla önemsiz, hatta başarısız bulunabilmektedir. Bu 
tek taraflı bakışın diğer bir önemli sebebi, nicel analizlerin tipik 
olarak bir veya birkaç yıllık sebep-sonuç ilişkisine göre model-
lenmesidir. Halbuki, örneğin eğiticilerin eğitilmesi veya sağlık 
taraması şeklinde verilen yardımın alıcı ülkeye geri dönüşü için 
çok daha uzun ve geniş bir perspektife ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak, Batı’dan farklı dış yardım yaklaşımları ince-
lenirken yöntemsel çeşitliliğin sağlanması bir gereklilik olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Batı kaynaklı veya çeviri raporların 
yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin anadillerinde yapılacak birin-
cil çalışmalar ve saha araştırmaları, bağımsız analizleri güçlendi-
recektir. Bu doğrultuda yapılacak analizlerin, dış yardımın sadece 
alıcı ülkeleri değil, donörleri de nasıl etkilediğini içermesi büyük 
resmin görülebilmesi için zaruridir. Dış yardım yaklaşımlarında 
ortaya çıkan “Medeniyetler Rekabeti”nin etkileri bu şekilde tam 
olarak anlaşılabilecektir.
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Rusya Dış Politikasında Orta Doğu: 
 Arap Baharı Sonrası Tehditler ve Fırsatlar

Duygu DERSAN ORHAN1

Öz

Orta Doğu’da 2010 yılı sonunda başlayan Arap ayaklanmaları yeni bir 
bölgesel düzeninin oluşmasına ve küresel aktörlerin pozisyonlarının yeniden 
tanımlanmasına yol açmıştır. Bu durumdan etkilenen dış güçlerden birisi de 
Rusya’dır. Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik politikası ülkeler bazında farklılık 
göstermektedir. Özellikle, Libya’daki gelişmeler Rusya için ciddi bir kırılma 
noktası olmuş, ilk etapta, halk hareketlerini destekler bir görünüm çizen ve 
Batıyla uyumlu politikalar izleyen Rus yönetimi, Libya iç savaşı ve uluslararası 
müdahale sonrasında Batıdan uzaklaşmıştır. Arap Baharı, Rusya dış politikası 
açısından yeni krizler ve fırsatlar yaratmıştır. Rusya bölgesel değişiklikleri kendi 
lehine çevirip, Orta Doğu’da yeniden etkin bir aktör olmayı hedeflemektedir. 
Rusya’nın Arap Baharı sonrası Orta Doğu’ya yönelik dış politikasında küresel 
bir güç olmayı hedeflemesinin yanısıra, iç tehdit algılamalarının, ekonomik ve 
güvenlik çıkarlarının da önemli bir rol oynadığı değerlendirilmektedir. Rusya, 
Arap Baharı’nın yarattığı demokrasi talepleri ve İslami siyasetin yükselişinin 
kendi ülkesine sıçramasından tehdit algılamıştır. Bu makale, Rusya’nın Orta 
Doğu’daki tarihsel rolü ışığında, Arap Baharı ve sonrasında Rusya’nın bölgedeki 
politikalarını incelemeyi ve başarı ve sınırlılıklarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Rusya, Orta Doğu, Arap Baharı, tehdit, fırsat.
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Middle East in Russian Foreign Policy:
Threats and Opportunities After the Arab Spring

Abstract

Arab uprisings which started in the Middle East at the end of 2010 led to the 
emergence of a new regional order and the redefinition of the position of the 
global actors. Russia is one of the external actors which was affected by this 
situation. Russia’s foreign policy towards the Arab Spring varies from country to 
country. In particular, the developments in Libya became a serious breaking point 
for Russia. The Russian government, which had supported public movements and 
pursued policies in harmony with the West at the initial stage, started to distance 
itself after the Libyan civil war and the international intervention in Libya. Arab 
Spring created new opportunities and threats for Russian foreign policy. Russia 
tries to re-consolidate itself as an active actor through turning regional changes 
to its advantage. In addition to Russia’s goal to become a global actor, domestic 
threat perceptions and the economic, security interests also play a role in Russia’s 
foreign policy towards the Middle East. Russia has been threatened by the fact that 
the democratic demands inspired by the Arab Spring and the rise of political Islam 
might spread to its own country. This article aims to analyze Russia’s regional 
policies towards the Middle East during and in the aftermath of the Arab Spring 
in the light of its historical role in the region.

Keywords: Russia, Middle East, Arab Spring, threat, opportunity.
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1. Giriş
Tarih boyunca Orta Doğu’da söz sahibi bir aktör olan Rusya, ağırlı-

ğını Soğuk Savaş döneminde bölge devletlerinin önemli bir kısmını etki 
alanına alarak arttırmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesi ve SSCB’nin da-
ğılmasının ardından, kendi iç sorunlarıyla meşgul olan Rusya, Orta Do-
ğu’daki etkinliğini kaybetmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Gorbaçov’un, 
1990-1991 Körfez Savaşı’nda ABD’nin Irak’a yönelik askeri müdahale 
kararına karşı çıkmaması, Rusya’nın Orta Doğu’dan geri çekilmesinin ve 
süper güç statüsünü kaybetmesinin işaretçisi olmuştur. 1990’lar boyunca 
Orta Doğu’da herhangi bir etkinlik gösteremeyen Rusya, 2000 yılında ik-
tidara gelen Vladimir Putin’in ülkenin ‘büyük güç’ pozisyonunu yeniden 
kazanma stratejisi ile birlikte Orta Doğu’da bir oyuncu olarak kendini ye-
niden konumlandırmaya başlamıştır. 2010 yılı sonunda Tunus’ta başlayan 
ve tüm Orta Doğu’yu etkisi altına alan Arap Baharı süreci ise Rusya için 
yeni tehditler ve fırsatlar yaratmış, bölgede etkinliğini arttırmak açısından 
önemli bir dönemeç olmuştur. Tunus ve Mısır’da gerçekleşen halk hare-
ketleri ve sonrasında yaşanan rejim değişiklikleri karşısında aktif bir poli-
tika izlemeyen Rusya için Libya’da yaşananlar bir dönüm noktası olmuş, 
olayların Suriye’ye sıçraması ile birlikte, Rusya başat bir aktör olarak Orta 
Doğu sahnesine geri dönmüştür. Bu çalışma kapsamında, Rusya’nın Orta 
Doğu’daki tarihsel varlığı analiz edilerek, Arap Baharı sonrası dönemde 
bölge ülkelerine yönelik olarak izlediği politikanın değerlendirilmesi ve 
hedeflerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Rusya’nın 
Orta Doğu’daki başarıları ve sınırlılıkları ortaya konacak, Arap Baharı’na 
yönelik politikasının belirleyici unsurları analiz edilerek, uluslararası sis-
tem açısından yansımaları ele alınacaktır.

2. Tarihsel Süreçte Rusya’nın Orta Doğu Politikası
Rusya’nın Orta Doğu’ya yönelik ilgisi Osmanlı İmparatorluğu dö-

nemine dayanmaktır. Çarlık Rusyası en büyük rakiplerinden birisi olarak 
gördüğü Osmanlı İmparatorluğu ile 15. yüzyıldan itibaren bir dizi savaş 
içerisine girmiştir. Çarlık Rusyası’nın dış politikası, Karadeniz ve Balkan-
larda Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini almaya odaklanmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun gerileme dönemi ile birlikte Rusya, Osmanlı ile girdiği 
savaşlar sonucunda önemli kazanımlar elde etmeye başlamıştır. 1774 yı-
lında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması, Osmanlı tarihinin en onur 
kırıcı anlaşmalarından birisi olmuş ve anlaşma sonunda Rusya, ticari im-
tiyazlara ve toprak kazanımlarına sahip olmuştur. Buna ek olarak, Rusya, 
İstanbul’da bir Ortodoks kilisesi açma hakkı elde etmiş ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda yaşayan Rum Ortodoksların temsilcisi olarak kabul edilmiş-
tir. Kırım Savaşı’nda (1854-1856) Rusya kendisini, Osmanlı İmparator-
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luğu’nda yaşayan ve nüfusu yaklaşık 8 milyon olan Ortodoksların hamisi 
olarak görmüş, bu durum, Osmanlı’nın içişlerine müdahale etmesine ve 
işgal süreçlerine zemin hazırlamıştır.2

19. yüzyıldan itibaren Avrupa diplomasisine yön veren ve temel he-
defi tek bir devletin Osmanlı topraklarına hâkim olmasını engellemek ve 
Osmanlı Devleti’nin Batıya bağımlılığını arttırmak amacını taşıyan ‘Doğu 
Sorunu’nun odak noktası 20. yüzyıldan itibaren Arap Orta Doğu’su olmuş-
tur. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprakla-
rının paylaşımına ilişkin planlara Rusya da dâhil olmuş ve 1916 yılında 
imzalanan Sykes-Picot Anlaşması uyarınca, Osmanlı’nın Doğu Anado-
lu’daki topraklarının Çarlık Rusya’sına verilmesi öngörülmüştür. Ancak, 
Bolşevik İhtilali’nin gerçekleşmesi ile birlikte Rusya, Brest Litovsk An-
laşmasını imzalayarak savaştan çekilmiş ve Orta Doğu üzerindeki emper-
yalist planlarından vazgeçmiştir.

Rusya’nın Bolşevik İhtilali ile birlikte sahneden çekilmesinin ar-
dından, Osmanlı İmparatorluğu’nun Orta Doğu’daki toprakları İngiltere 
ve Fransa arasında paylaştırılmış, bölgede manda rejimleri kurulmuştur. 
SSCB’nin İngiltere ve Fransa mandası altında olan Arap devletleriyle İkin-
ci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar diplomatik bir ilişki kurması mümkün 
olmamıştır. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerin-
den birisi olmuş ve süper güç statüsünü kazanmıştır. Bu durum, Sovyetler 
Birliği’nin Orta Doğu’daki devletlerle temas etmesine ve bölgeye yönelik 
stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Bu çerçevede, Sovyetler Birliği, Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin daimi üyelerinden birisi 
olarak, 1946 yılında yapılan oylamada, Suriye ve Lübnan’ın bağımsızlık 
kararını desteklemiş, İsrail Devleti kurulmadan önce Birleşmiş Milletler 
oturumlarında Filistin lehine bir pozisyon almıştır. Bu durum Arap dev-
letlerini memnun etmiş, bölgede aktif bir siyaset izleyen Sovyetler Birliği, 
bölge devletleri tarafından Batıya karşı bir denge unsuru olarak görülmeye 
başlanmıştır.3

SSCB’nin esas olarak Orta Doğu’ya yerleşmesi 1956 yılında gerçek-
leşen Süveyş Kanalı Krizi ile birlikte olmuştur. Mısır Devlet Başkanı Ce-
mal Abdül Nasır’ın Süveyş Kanalını millileştirme kararı, bölgede önemli 
çıkarları olan Fransa ve İngiltere’nin tepkisine yol açmış ve bu iki ülke 
İsrail’i kışkırtarak Mısır’ı işgale başlamıştır. Bu durum, 1955 yılında Mısır 
ile silah satışına dair bir anlaşma imzalayan Sovyetler Birliği’nin tehdit 

2 William L. Cleveland, A History of the Modern Middle East, Colorado: Westview Press, 2000, p. 53.
3 Naim al Ashhab, “A Necessary Counterbalance”, Bitterlemons-International: Middle East Roundtable, 

XXII/3, 2005.
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algılamasına yol açmış ve olaya müdahil olarak işgali durdurmuştur.4 Bu 
olaydan sonra Sovyetler Birliği, başta Mısır’la olmak üzere Suriye ve Li-
bya gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmiştir. Sovyetler Birliği’nin, 
Süveyş Krizi’nde Mısır’ın yanında yer alması ve Arap devletleriyle dostlu-
ğunu geliştirmesinden büyük bir rahatsızlık duyan ABD, buna karşılık ola-
rak bölgeye yönelik stratejisini gözden geçirmiştir. ABD Başkanı Eisen-
however, Süveyş Krizi sonrası Orta Doğu’nun SSCB’nin kontrolüne gir-
mesini engellemek için 5 Ocak 1957’de Kongre’ye gönderdiği Eisenhower 
Doktrini olarak anılan mesajında, ABD tarafından Orta Doğu ülkelerine 
ekonomik ve askeri yardım sağlanacağını, bu ülkelere komünist bloktan 
bir saldırı gelmesi hâlinde askeri birlikle müdahale edileceğini açıklamış-
tır. Eisenhower Doktrini ile ABD, SSCB ile ilk defa Orta Doğu’da karşı 
karşıya gelmeye başlamıştır. Doktrin sonrası Orta Doğu, Eisenhower dokt-
rinine destek veren/vermeyen ülkeler olarak ikiye ayrılmıştır.

Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş süresince müttefiki olan ülkelere si-
yasi, askeri ve ekonomik yardımlarda bulunarak Orta Doğu’daki strate-
jik çıkarlarını sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla, Mısır’da Aswan ba-
rajının yapımını üstlenmiş, 1967 ve 1973 Arap- İsrail Savaşlarında Arap 
devletlerinin yanında yer almış, uluslararası platformlarda Filistin halkının 
savunuculuğunu yapmıştır. Bunun karşılığında ise Suriye’nin Akdeniz’e 
kıyısı olan Tartus limanında bir deniz üssü, Palmira’da ise askeri üs sahibi 
olmuştur. Buna ek olarak, Orta Doğu, Rus silah endüstrisi açısından Soğuk 
Savaş süresince son derece önemli bir pazar olmuştur.

Soğuk Savaş yıllarında Rusya’nın Orta Doğu’daki müttefikleri ‘Sov-
yet uydusu’ olarak anılsalar da Sovyetler Birliği’nin bölgedeki etkisi be-
lirli sınırlılıklar taşımıştır. Öncelikli olarak, Sovyetler Birliği’nin etkisiyle 
Suriye, Mısır, Irak, Kuzey Yemen gibi devletlerde sosyalist cumhuriyetler 
kurulsa da, bu ülkeler ideolojik anlamda tam anlamıyla komünizm etkisi 
altına girmemişlerdir.5 Orta Doğu’daki müttefik devletlerdeki liderler de, 
Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerinde belirli bir mesafeyi korumuştur. Mı-
sır lideri Nasır’ın Sovyetler Birliği’ni, İngiltere, Fransa ve İsrail ile birlikte 
‘şeytanlar’ listesine aldığı ancak pragmatik bir politika izleyerek Sovyet-
lerle işbirliği içerisinde olduğu iddia edilmektedir.6 Benzer bir yaklaşımla, 
Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’daki en önemli müttefiki olan Suriye’nin 

4 O. M. Smolansky, “Moscow and the Suez Crisis, 1956: A Reappraisal”, Political Science Quarterly, 
LXXX/4, December, 1965, pp. 581-605.

5 Fred Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, New York: 
Cambrdige University Press, 2005, pp. 97–129.

6 Williard Range, “An Interpretation of Nassserism”, The Western Political Quarterly, XII/4, December 
1959, pp.1006-1007.
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hiç bir zaman Sovyetlerin ‘kuklası’ olmadığı ifade edilmektedir.7 Suriye 
kendi çıkarları doğrultusunda realist bir politika izleyerek, 1973 Arap-İs-
rail Savaşı sonrası ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın yürüttüğü 
diplomasi kapsamında, İsrail ile müzakere etmiş ve 1976 yılında Sovyetler 
Birliği’nin itirazına rağmen, Lübnan İç Savaşı’na dahil olmuştur.

1970’lerin sonlarından itibaren Orta Doğu’daki dengeler Sovyetler 
Birliği’nin aleyhine şekillenmiştir. Nasır’ın ölümünün ardından Mısır’da 
iktidara gelen Enver Sedat’ın Batıyla ilişkileri normalleştirmesi, Sovyet-
ler Birliği’nden uzaklaşmasına neden olmuştur. Mısır’ın, 1979 yılında 
ABD’nin girişimleri sonucunda, İsrail’le Camp David Barış Anlaşması’nı 
imzalaması, Mısır’ın gerek Sovyetler Birliği etkisinden gerekse Arap dün-
yasının önderliği konumundan uzaklaşmasına neden olmuştur. Sovyetler 
Birliği’nin çöküş döneminde SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov, Orta Do-
ğu’da etkin bir politika izleyememiş, ABD, Arap-İsrail sorununun çözümü 
konusundaki girişimleriyle bölgedeki konumunu güçlendirmiştir.

Rusya, ‘yeni dünya düzeni’nin kurallarının ve Amerikan hegemonya-
sının ortaya konduğu 1990-1991 Körfez Krizinde ise, Irak lideri Saddam 
Hüseyin’in Kuveyt’i işgal kararını kınamış ve Birleşmiş Milletler kararla-
rına saygı duymuştur. 1990’lı yıllar Rusya’nın, SSCB’nin çöküşünün ar-
dından kendi iç sorunlarıyla meşgul olduğu ve küresel sahnede herhangi 
bir etkinlik gösteremediği bir dönem olmuştur. Bu dönemde, Rusya, Orta 
Doğu’da tek taraflı girişimlerden kaçınmış, ABD ile Arap-İsrail sorununun 
çözümü konusunda ortak inisiyatiflere dâhil olmuştur.

Boris Yeltsin iktidarı, SSCB’nin dağılması sonrası ortaya çıkan eko-
nomik ve iç siyasi sorunlara ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’na 
ilişkin yakın çevre politikalarına odaklanmıştır. Yeltsin döneminde Rusya, 
uluslararası krizlerde ABD ile uyumlu bir politika izlemiş, Batıyla ilişki-
lerini geliştirmenin yollarını aramıştır. Bu çerçevede, Rusya, Yugoslavya, 
Irak ve Libya’ya yönelik uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımla-
rına karşı çıkmamış, Hindistan ve İran’a yaptığı silah ve silah teknolojisi 
satışına yönelik ABD’nin getirdiği kısıtlamalara onay vermiştir.8 Diğer ta-
raftan, ABD, 1995 yılından itibaren ‘önce Rusya’9 politikasını terk etmiş 

7 Alasdair Drysdale and Raymond Hinnebusch. Syria and the Middle East Peace Process, New York: 
Council on Foreign Relations Press, 1991, p. 149.

8 “1990 ve 2000’li Yıllarda Rus Dış Politikasında Temel Eğilimler”, Uluslararası Politika Akademisi, 25 
Ağustos 2012, http://politikaakademisi.org/2012/08/25/1990-ve-2000li-yillarda-rus-dis-politikasinda-
temel-egilimler/, Erişim Tarihi: 09.05.2017

9 ABD’nin takip ettiği ‘Önce Rusya’ politikası çerçevesinde, Orta Asya ve Kafkaslarla, Rusya üzerinden 
ilişki kurulmuştur. Bu politikanın temel amacı, Rusya’nın 1993 yılında benimsediği ‘yakın çevre 
politikası’nın ABD tarafından kabul görmesi ve Rusya Federasyonu’nun uluslararası sisteme entegre 
edilmesidir.
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ve Rusya’dan bağımsız olarak BDT ülkeleri ve Orta Asya- Kafkaslardaki 
devletlerle doğrudan ilişkiler içerisine girmiştir. ABD’nin bu politikayı ta-
kip etmesi bölgedeki enerji kaynaklarına hâkim olma arzusundan kaynak-
lanmıştır. Bu durum, Rusya’nın yakın çevresi üzerindeki etkinliğinin de 
zayıflamasına yol açmıştır.10

1996-1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Yevgeny Prima-
kov, Yeltsin’in pasif politikalarının aksine, Rusya’nın küresel düzlemdeki 
etkinliğini arttırmayı hedeflemiş, ABD’nin küresel hegemonyasına alter-
natif bir dünya düzenine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede, Rusya’nın Orta 
Doğu’daki ve eski Sovyet Cumhuriyetleri’ndeki krizlerde arabulucu bir 
rol oynaması gerektiğini savunmuştur. Primakov, ABD’nin politikaları-
nı dengelemek adına Rusya, Çin ve Hindistan’dan oluşan bir üçlü işbir-
liği mekanizmasının geliştirilmesini savunmuştur.11 Primakov’un 1996 
yılında Dışişleri Bakanlığı ile başlayan süreçle birlikte, Rusya’nın Orta 
Doğu’ya yönelik ilgisi tekrar canlanmaya başlamış, ancak Primakov ve 
Yeltsin arasındaki anlaşmazlıklar, bu politikaların hayata dönüştürülme-
sini engellemiştir.

3. Putin Döneminde Rusya’nın Orta Doğu Politikası
Vladimir Putin, 2000 yılında yapılan seçimleri, %53,44 oy oranıyla 

kazandığında, öncelikli hedefi Rusya’yı ekonomik anlamda geliştirmek, 
Yeltsin döneminde güçlenen oligarkların etkisini kırmak, Çeçen isyanını 
ve buna yönelik İslami desteği engellemek ve ülkesini yeniden küresel 
bir aktör olarak konumlandırmak olmuştur.12 Putin, Soğuk Savaş sonrası 
dönemde saygınlığını kaybeden Rusya’ya itibarını yeniden kazandırmayı 
amaç edinmiştir. Putin’in izlediği hırslı ve iddialı politikalar, kendisinin 
güçlü ve karizmatik kişiliğiyle özdeşleştirilmiş, bu durum ‘Putin etkisi’ 
olarak ifade edilmiştir.13

Freedman’a göre, Putin’in 2000-2004 yıllarındaki ilk başkanlık dö-
nemi, gücünü pekiştirmeye çalıştığı ve savunma pozisyonunda olduğu bir 
dönemdir.14 Bu dönemde ekonomik ve siyasi gücün yeniden tesis edilme-
sinin yanı sıra, küresel anlamdaki hedefler de ortaya konmuştur. Putin’in 
iktidara geldikten sonraki dış politika hedefleri 28 Haziran 2000 tarihinde 
yayınlanan “Dış Politika Algısı” isimli belge ile duyurulmuştur. Bu bel-

10 “1990 ve 2000’li Yıllarda Rus Dış Politikasında Temel Eğilimler”, age.
11 Amresh Chandra, “Strategic Triangle among Russia, China and India: Challenges and Prospects”, Journal 

of Peace Studies, XVII/ 2&3, April-September, 2010, pp. 40-60.
12 Buket Önal ve Dilara Mehmetoğlu, “Putin Rusyası’nın Orta Doğu Politikasında Suriye’nin Yeri ve 

Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, CCXI, Ağustos 2014, s. 80.
13 Age.
14 Robert O. Freedman, “Russia and Middle East Under Putin”, Orta Doğu Etütleri, II/3, July 2010, s. 15.
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gede Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturan faktörler ve Rus dış politi-
kasının öncelikleri sıralanmıştır. Dış Politika doktrini kapsamında çok 
kutuplu bir sistemin sağlanmasının hedeflendiği ortaya konarak, ABD’nin 
hegemonyasına alternatif bir dünya düzeni fikri sunulmuştur. Putin, selefi 
Yeltsin’den farklı olarak daha aktif bir dış politika izleyeceğini iktidara 
geldiği ilk anlardan itibaren ortaya koymuştur. Telatar’a göre, Putin, dış 
politikada önceliği Avrupa’ya verse de esas belirleyicisi ABD olmuştur.15 
ABD ve Rusya arasında ipler, Putin’in iktidara gelmesinin ardından kısa 
bir süre içerisinde, ABD’nin 1972 yılında SSCB ile imzaladığı ABM (Anti 
Ballistic Missile) Antlaşması’ndan16 ayrılmak istediğini açıklamasıyla ge-
rilmiştir. Bush yönetimi anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak haydut 
devletler ve terörist gruplardan gelen tehditleri gösterse ve bu durumun 
Rusya’yla olan ikili ilişkileri etkilemeyeceğini ifade etse de, ABD’nin bu 
kararı Putin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır.17

ABD’nin 11 Eylül terör saldırılarından sonra teröre karşı başlattığı sa-
vaşın ilk adımı olan Afganistan Savaşı’nda Putin, ABD’nin yanında yer 
almış, bunun karşılığında da ABD’den Çeçen direnişçilere karşı uygula-
dığı politikaya dair destek almıştır.18 Ancak, ABD’nin ‘terörle mücadele’ 
adı altında izlediği stratejinin odağının Irak işgaliyle birlikte Orta Doğu’ya 
kayması Putin’i son derece rahatsız etmiş ve Rusya’yı politika değişikliği-
ne yöneltmiştir. Bu dönemde Putin savaşa karşı çıkmakla birlikte, ABD ile 
ilişkilerini bozmamaya gayret etmiş, ABD’ye karşı açık bir meydan oku-
ma yoluna gitmemiştir. Putin’in ABD’nin Irak işgaline karşı çıkması hem 
ekonomik çıkarlardan hem de küresel bir aktör olma iddiasından kaynak-
lanmıştır. İşgal öncesinde Rusya’nın, Saddam Hüseyin rejimiyle imzala-
dığı önemli ticaret ve petrol anlaşmaları nedeniyle Sovyetler döneminden 
kalan 8 milyar dolarlık alacağı bulunmaktaydı.19 Buna ek olarak, Irak, Rus-
ya’nın Orta Doğu’daki silah pazarının önemli bir unsurunu oluşturmaktay-
dı. Diğer taraftan, Putin’in küresel bir aktör olma iddiası da ABD’nin Orta 
Doğu’ya yerleşme çabalarıyla ters düşmekteydi. Bu çerçevede, Putin işgal 
öncesi süreçte, Fransa, Almanya ve Çin’le birlikte ABD’nin Irak’a müda-
halesine meşru zemin hazırlayacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararının karşısında durmuştur. Savaşı engellemeye yönelik tüm çabala-
ra ve BM’den savaş kararı çıkmamasına rağmen, ABD, 20 Mart 2003 ta-

15 Erel Telatar, “Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, LXV/3, 2010, s. 189-236.

16 ABM Antlaşması, 1972 yılında Amerikan ve Sovyet hükümetleri arasında imzalanan ve silahlanmanın 
denetimini öngören en önemli anlaşmalardan birisidir.

17 Önal ve Mehmetoğlu, age, s. 80.
18 Age, s. 84.
19 Fırat Purtaş, “Rusya ve Arap Orta Doğusu”, Akademik Orta Doğu, II/2, 2008, s. 60.
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rihinde Irak’a müdahale etmiştir. Putin, aynı gün, parlamentoda yaptığı 
konuşmada savaşın uluslararası hukuk açsısından meşru olmadığını ifade 
etmiş, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne savaşı durdurma çağrısında 
bulunmuştur.20

ABD’nin Irak’a müdahalesinin engellenememesi ve savaşın çok kısa 
sürede ABD ve müttefikleri lehine sonuçlanması, Rusya’nın Irak’a iliş-
kin çıkarları ve küresel aktör olma iddiasıyla ters düşse de, Putin, savaş 
sırasında aktif bir görünüm sergileyerek, mevcut durumda Rusya’nın çı-
karlarını muhafaza etmeye çalışmıştır. Rus yetkilileri, Irak’ın geleceğin-
de BM’nin rol oynaması gerektiğine ve uluslararası hukuka yaptıkları 
vurgularla, uluslararası hukuk normlarına saygılı bir Rusya profili çizmiş 
ve ABD’yi işgalci bir güç olarak değerlendirmiştir21 ABD’nin Irak işgali 
sonrası Orta Doğu’da izlediği politikalar, bölge ülkelerinde Amerikan 
karşıtlığının ve radikal unsurların artmasına neden olmuştur. Buna kar-
şılık, Rusya’nın ABD politikalarını eleştiren tavrı ve bölge ülkelerinin 
yanında olduğunu gösteren tutumu, Orta Doğu’daki saygınlığının artma-
sına neden olmuştur.

Rusya, nükleer programı dolayısıyla, ABD’nin diğer bir hedefi olan 
İran’ın nükleer enerji programını ‘barışçıl’ olarak nitelendirmiş, ABD’nin 
İran’ı izole etme politikasına sonuna kadar karşı çıkmıştır. Rusya, teröre 
destek vermekle suçlanan, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastından 
sorumlu tutulan ve uluslararası izolasyona maruz kalan Suriye’ye destek 
olmuş, ülkeye yönelik olarak uygulanan yaptırımlara karşı çıkmıştır. Su-
riye-Rusya dostluğunun yeniden filizlenmesinin ve Rusya’nın Orta Do-
ğu’da eski gücünü yeniden tesis etme çabasının bir sonucu olarak, Rusya, 
Soğuk Savaş sonrasında kapanan Tartus askeri deniz üssünü 2006 yılında 
yeniden faaliyete geçirmiştir. Putin, Batı dünyasının meşru olarak görme-
diği, 2006 yılındaki Filistin seçimlerinin galibi olan Hamas’ın temsilcile-
rini Moskova’da ağırlamış, Arap-İsrail sorununda, SSCB döneminden bu 
yana süregelen Arapları destekleme politikasını sürdürmüştür. ABD’nin 
‘yeni düşman’ olarak ilan ettiği İslam dünyası ilede son derece olumlu 
ilişkiler geliştiren Putin, Rusya Federasyonu içerisinde yaşayan yaklaşık 
20 milyon Müslüman nüfusun da etkisiyle, 2005 yılında İslam Konferan-
sı Örgütü (İKÖ)’ne gözlemci sıfatıyla katılmıştır.22 Kısaca, ABD’nin Irak 
işgaliyle birlikte Orta Doğu’daki etki alanını genişletmesinden büyük bir 
tehdit algılayan Rusya, ABD işgalinin bölgede yarattığı olumsuz etkiyi, 

20 “Vladimir Putin: Military Action against Iraq Can Not Be Justified” - 20 March, 2003 - http://www.
pravdareport.com/russia/politics/20-03-2003/2053-0/#sthash.bn8ZsxV9.dpuf; erişim: 17.05.2017

21 Purtaş, age, s. 62.
22 Önal ve Mehmetoğlu, age, s. 89.



96

kendi lehine çevirmeyi başarmış, ABD’nin ‘medeniyetler çatışması’ tezi-
nin aksine ‘medeniyetler arası diyaloga’ vurgu yapmıştır.

4. Rusya’nın Arap Baharı’na Yönelik Tepkisi
Tunus’ta 2010 yılının sonunda, üniversite mezunu işsiz Muhammed 

Bouazizi isimli bir gencin kendini yakmasıyla başlayan protesto dalga-
sının çok kısa bir süre içerisinde ülke geneline ve daha sonra tüm Orta 
Doğu’ya yayılması, bölgeyi yakından takip edenlerin bile tahmin edeme-
diği bir süreci başlatmıştır. Mevcut yönetimlerin otoriter yapısını ekono-
mik problemleri ve sosyal ayrışmaları protesto eden halk hareketlerinin 
temel hedefi ülkelerindeki baskıcı rejimleri sonlandırmak olmuştur. Bu 
süreç; Mısır, Tunus, Yemen’de iç isyanlarla, Libya’da ise uluslararası bir 
müdahaleyle iktidar değişimlerine yol açmıştır. Suriye’de iktidar karşıtı 
gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yoğun şiddet kullanımıyla kar-
şı karşıya kalmış, uluslararası güçlerin de sürece dâhil olmasıyla, Su-
riye’deki durum bugün halen devam eden ve içerisinden çıkılması bir 
hayli güçleşen bir iç savaş halini almıştır. Diğer taraftan isyan dalgası, 
hükümet değişikliklerine yol açmasa da Batı Sahra’dan Arap yarımadası-
na kadar pek çok ülkeyi etkisi altına almıştır. Ortaya çıkan bu tablo, Orta 
Doğu’nun halk hareketlerine ve değişime uzak olduğuna dair görüşün 
sorgulanmasına yol açmış ve uluslararası güçleri bölgeye ilişkin politi-
kalarını yeniden gözden geçirmeye zorlamıştır.

Batı ülkeleri, Tunus’ta başlayan hükümet karşıtı ayaklanmaları olum-
lu karşılamış, Orta Doğu’nun demokratikleşmesi adına önemli bir adım 
olarak nitelendirmiştir. Bu gelişmelere yüklenen pozitif anlamdan ötürü, 
süreç Arap Baharı olarak nitelendirilmiştir. Rusya’nın bu gelişmelere yö-
nelik tepkisi incelendiğinde, Putin’in Tunus’ta başlayan hükümet-karşı-
tı gösterilere ilişkin resmi açıklamalarında olumlu bir tavır sergilediğini 
gözlemlemek mümkündür. Bu durumda, şüphesiz ki Rusya’nın, Tunus ve 
Mısır’daki gelişmelerden büyük bir tehdit algılamamasının etkisi olmuş-
tur. Ancak, Rusya’daki hükümet görüşünü yansıtan ana akım gazeteler ve 
köşe yazarları incelendiğinde, Orta Doğu’daki isyan dalgasının, Arap Ba-
harı olarak değil, istikrarsızlık, kargaşa ve aşırılık olarak nitelendirildiği 
görülmektedir.23 Özellikle Libya’da uluslararası müdahale kararı sonrasın-
da ve Arap isyanlarının Suriye’ye sıçramasıyla, Rusya devrim-karşıtı bir 
tavır almıştır.

Arap Baharı öncesi dönemde Orta Doğu’daki etkinliğini arttırma ça-

23 Pavel K. Baev, “Russia’s Counter-Revolutionary Stance toward the Arab Spring”, Insight Turkey, XIII/3, 
2011, pp. 11-19.
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bası içinde olan ve artan ABD karşıtlığından faydalanan Rusya için böl-
gedeki dönüşüm süreci beraberinde çeşitli tehditler ve fırsatlar getirmiştir. 
Bölgede Mısır ve Tunus gibi ABD yanlısı rejimlerin devrilmesi ve bu ül-
kelerde oluşan yeni siyasi yapılarla kurulabilecek olumlu ilişkiler, Rus-
ya açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Suriye krizi üzerinden 
sergilediği aktif diplomasi ise Rusya’nın küresel bir aktör olma çabasını 
pekiştiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Arap Baha-
rı’yla birlikte yeniden oluşan siyasi yapılar ve yeni aktörlerle bir dönüşüm 
sürecine giren Orta Doğu’da, Batının kemikleşmiş çıkarlarının sarsılması, 
Rusya’nın uluslararası güç iddiasıyla birleşince, Rusya açısından bir fırsat 
ortamı yaratmıştır.

Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik tehdit algısı fırsatlardan daha ağır 
basmış ve Rusya her ne kadar Tunus ve Mısır’da iyimser bir hava sergilese 
de Libya ile birlikte devrim-karşıtı bir duruş benimsemiştir. Batının aksi-
ne Libya’daki süreci demokratik bir halk hareketi olarak yorumlamayan 
Kremlin, Arap Baharı’nı Batının planlı bir müdahalesi olarak değerlendir-
miş, eski Sovyet ülkelerinde gerçekleşen ve Batı tarafından desteklendiği 
iddia edilen ‘renkli devrimlerin’ bir uzantısı olarak görmüştür.24 Rusya’nın 
bu yaklaşımında, genel olarak uluslararası hukuka vurgu yapan bir ülke 
olma tavrının ve dış müdahaleye karşı duruşunun etkisi olduğu kadar ken-
di iç politikasına yönelik olarak algıladığı tehdidin de önemli olduğu dü-
şünülmektedir. Putin ve Medvedev’in görevlerini değiştirmeye ve Putin’in 
yeniden Devlet Başkanı olmaya hazırlandığı, 2011 yılında parlamento se-
çimlerine, 2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek olan Rus-
ya’da hükümet karşıtı gösteriler başlamıştır. Bazı Rus yorumcular, Orta 
Doğu’daki gelişmeler ve Rusya’daki muhalefet arasında bağlantı kurmuş, 
bunu Batının bir oyunu olarak yorumlamışlardır.25 Diğer bir deyişle, gücü-
nü yeniden tesis etme hazırlığında olan Putin, Orta Doğu’daki demokratik 
reform taleplerinin kendi ülkesine sıçramasından korkmuştur. İkinci olarak, 
kendi ülkesinde de yaklaşık olarak 20 milyon Müslüman nüfus yaşayan26 
ve Çeçenistan ve Kuzey Kafkaslardaki İslami direniş hareketiyle yıllardır 
mücadele içerisinde olan Rusya, Arap Baharı’yla birlikte, Orta Doğu’da 
İslamcı grupların ön plana çıkmasından endişe duymuş, güç kazanacak İs-
lami hareketin kendi ülkesine de yansımasından tehdit algılamıştır. Bu çer-
çevede Rusya, bölgedeki değişimi ‘demokratikleşmeden’ ziyade ‘İslam-

24 Neziha Musaoğlu, “Krizin İlk İki Yılında Suriye Krizinin Çözümü/Çözümsüzlüğünde Rusya”, Karadeniz 
Araştırmaları, Kış 2015, S. 48, s. 10.

25 Roland Dannreuther, “Russia and the Arab Spring: Supporting the Counter-Revolution”, Journal of 
European Integration, XXXVII/1, 2015, p. 80.

26 “Russia Sees a Threat in Its Converts to Islam”, New York Times, July 1, 2015. https://www.nytimes.
com/2015/07/02/world/russia-sees-a-threat-in-its-converts-to-islam.html; accessed: 05.02.1018
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laşma’ olarak algılamıştır.27 Rusya’nın Arap dünyasındaki değişime ilişkin 
tehdit algılamasında üçüncü unsur ise ekonomik ve stratejik çıkarlarının 
tehlike altına girmesidir. Arap Baharı öncesinde, Rusya, bölgesel liderlerle 
yüksek düzeyde işbirliği mekanizmaları oluşturmuş ve Orta Doğu ülkele-
riyle ticaret hacmini arttırmıştır. Orta Doğu, dünyanın ABD’den sonra en 
büyük silah satıcısı olan Rusya için önemli bir pazar olmuştur. 2013 yılı 
rakamlarına göre, Cezayir, İran, Suriye ve İran, Rusya’nın en büyük 15 
silah alıcısından 4’üdür.28 Arap Baharı ile birlikte Rusya’nın Orta Doğu ül-
keleriyle daha önceden imzaladığı birçok savunma anlaşmasının feshedil-
mesinden ötürü yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kayıp yaşamıştır. Buna ek 
olarak, Rusya, Avrupa’nın kendisine olan enerji bağımlılığını arttırmak ve 
enerji fiyatlarını belirlemek amacıyla, Orta Doğu ülkelerinin enerji sektö-
rüne yatırım yapmıştır. Özellikle, Gazprom’un temel hedefi, Avrupa’nın en 
önemli gaz tedarikçisi olan Libya’nın petrol ve doğalgazını almak olmuş-
tur. Ancak, Libya’daki gelişmeler sonrasında, Rusya ekonomik çıkarlarını 
kaybetmiş, Amerikan ve Avrupalı şirketler önemli imtiyazlar elde etmiştir.

 Arap Baharı olarak genel bir isimle adlandırılan, Ortadoğu’daki eko-
nomik, siyasal ve sosyal problemlere tepki olarak başlayan ve bir dalga 
olarak değerlendirilen halk hareketleri, birbirleriyle bağlantılı olsa da be-
lirli noktalarda ayrışmaktadır. Bu süreç, Tunus ve Mısır’da herhangi bir 
uluslararası müdahale olmadan rejim değişiklikleriyle sonuçlanmış, Lib-
ya’da uluslararası bir müdahaleye yol açmış, Suriye’yi ise bir savaşa sü-
rüklemiştir. Rusya’nın bu olaylara yönelik yaklaşımları incelendiğinde 
de ülkeler bazında farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, 
Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik yaklaşımı, resmi söyleminde halk hare-
ketlerine karşı bir duruş sergilemediği Tunus ve Mısır, politikasında bir kı-
rılma yaşadığı Libya ve net bir biçimde devrim karşıtı bir politika izlediği 
Suriye olarak üç başlıkta değerlendirilecektir.

4.1. Tunus ve Mısır
Tunus’ta iktidar değişimiyle sonuçlanan halk hareketi, Rusya’yı da 

diğer ülkeleri olduğu gibi şaşırtsa da Rusya, olaylar karşısında ihtiyatlı ve 
sakin bir politika izlemiştir. Tunus ve Mısır’daki ayaklanmalar karşısında 
Rusya, aktif bir oyuncu olarak ön plana çıkmamış, ‘seyirci’ pozisyonunda 
kalmıştır. Bunun en önemli nedeni, Rusya’nın bu ülkelerle güçlü ekono-
mik bağlarının veya önemli siyasi çıkarlarının olmamasıdır. Tunus, tarihsel 
olarak, Rus Dış Politikası’nın öncelikli ilgi alanlarından birisi olmamıştır. 
Eski dost Mısır’la ise Soğuk Savaş döneminde Nasır’ın Devlet Başkanlı-

27 Ibid.
28 Seven Erdoğan, “Arab Uprisings and Russia’s International Standing”, GUEJISS, VI/3, (2015), pp. 253-

263.
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ğında zirveye ulaşan yakın ilişkiler, Nasır’ın ölümünün ardından iktidara 
gelen Enver Sedat’ın Sovyetler Birliği’nden uzaklaşması ve Batıyla iyi 
ilişkiler kurmasıyla birlikte son derece gergin bir yapıya ulaşmıştır.

Tunus ve Mısır’daki iktidarlar dış müdahaleye gerek kalmaksı-
zın devrilmiş, Rusya’nın uluslararası platformda etkinlik gösterdiği 
en önemli araç olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de devreye 
girmemiştir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Medvedev, 26 Ocak 
2011 tarihinde Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumunda 
yaptığı konuşmada Tunus’taki olayların dünyadaki tüm liderler için bir 
ders niteliğinde olduğunu ifade etmiş, dünyanın neresinde olursa olsun 
hükümetlerin, halklarıyla birlikte ilerleme ve gelişme kaydetmesi ge-
rektiğini belirtmiştir.29 Putin, Rusya’nın demokratik reformlar için mü-
cadele edenlerin yanında olduğunu belirtmiştir. Dannreuther’a göre bu 
durum, Putin’in gerçek hislerini yansıtmamaktaydı; Putin, o dönemde 
Arap halklarının meşru mücadeleleri karşısında duran bir lider olarak 
gözükmekten kaçınmıştır.30

Her ne kadar pek çok Rus yorumcu, Tunus ve Mısır’daki ayaklan-
maları, ABD’nin desteklediği ‘renkli devrimler’ olarak yorumlasa da, 
Rus yönetimi Mısır’daki gelişmeleri ilk etapta olumlu bir havayla karşı-
lamıştır. Medvedev, karışıklıkların barışçıl bir çözümle sonlandırılmasına 
vurgu yapmıştır. Mübarek’le olumlu ilişkiler içerisinde olunsa da, Medve-
dev, ‘güçlü ve demokratik’ Mısır vurgusu yapmış, yeni yönetimle işbirli-
ği içerisinde olmak istediklerini belirtmiştir.31 Ancak, bir taraftan da Arap 
dünyasında yaşanan gelişmelerde Batının müdahalesi olduğuna ve aynı 
senaryonun Rusya’ya da uygulanabileceğine dair imalı vurgu yapılmıştır. 
Medvedev 22 Şubat 2011 tarihinde yaptığı konuşmada Arap Baharından 
bahsederken Rusya için de buna benzer bir senaryo hazırlandığına dair 
ifadelerde bulunmuştur.32

Rusya’nın Tunus ve Mısır’daki halk hareketleri karşısında sessiz kal-
masının arkasında kâr-zarar hesaplarının yattığı düşünülmektedir. Mosko-
va’nın, Arap Baharı öncesi dönemde ne Mısır’a ne de Tunus’a yönelik kök-
lü çıkarları bulunmamaktaydı. Mısır, 1970’lere kadar Sovyetler Birliği’nin 
önemli bir müttefiki olmuş, ancak zaman içerisinde büyük bir ‘U’ dönüşü 

29 “Dmitry Medvedev Address the World Economic Forum in Davos”, Kremlin.ru Archive, January 26, 
2011, http://eng.kremlin.ru/news/1684; accessed: 06.05.2017.

30 Roland Dannreuther, “Russia and the Arab Spring: Supporting the Counter-Revolution”, Journal of 
European Integration, XXXVII/1, 2015, pp. 77-94.

31 “Statement by the President of Russia on the Situation in Egypt”, Kremlin.ru Archive, February 12, 2011, 
http://eng.kremlin.ru/news/1768; accessed: 01.06.2017.

32 Pol-Henry Dasseleer and Nicolas Gosset, “Russia and the Arab Spring”, http://www.irsd.be/website/
images/livres/enotes/en/eNote04EN.pdf; accessed: 01.06.2017.
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yaparak, İsrail’le barış anlaşması imzalamış ve ABD ile güçlü bir güvenlik 
bağı kurmuştur. Rusya’nın Zeynel Abidin bin-Ali yönetimine yönelik de 
büyük bir yatırımı olmamıştır. Bin Ali, Kuzey Afrika’dan gelebilecek göç 
dalgası ve radikal terörizm konularında tehdit algılayan Avrupalılar için 
bir garantör olmuş, Akdeniz Ortaklığı çerçevesi içerisinde Avrupa Birliği 
ülkeleriyle yakın ilişkiler içerisinde bulunmuştur. Arap Baharı öncesinde 
Rusya’nın bu ülkelerle en büyük işbirliği turizm alanında olmakla birlikte, 
ilk sıralarda yer almamaktaydı.

Tüm dünyada olduğu gibi, Rusya’da da Arap devrimleri büyük bir 
sürprizle karşılanmış, Rusya gelişmelere hazırlıksız yakalanmıştır. Lider-
lerin birbirleriyle çelişen söylemleri de bu durumu açık bir şekilde yan-
sıtmıştır. Bir taraftan Arap halklarının sesine kulak verilmesine dikkat 
çekilirken, bir taraftan da Orta Doğu’daki karışıklıklarda Batının parma-
ğı olduğu ima edilmiştir. Şüphesiz ki Rusya’nın en büyük korkusu, de-
mokratik hareketlerin ve İslami siyasetin kendi ülkesine sıçraması olmuş-
tur. Mısır ve Tunus’ta halk hareketleri sonrası İslami siyasetin ön plana 
çıkması bu endişeyi arttırmıştır. Müslüman Kardeşler, 2003 yılından bu 
yana Rusya’nın terörist örgütler listesinde yer almaktaydı. Buna rağmen, 
Moskova, demokratik dönüşümlerin karşısında duran bir yönetim olarak 
gözükmemek ve yeni müttefiklik ilişkileri geliştirmek umuduyla, Mısır ve 
Tunus’un yeni liderleriyle çalışmaya hazır olduğuna dair mesajlar gön-
dermiştir. Medvedev, Tunus’taki demokratik değişimi saygı ile karşılamış, 
ülkedeki gelişmelerin, dünyadaki tüm yönetimler için bir ders niteliğinde 
olduğunu ifade etmiştir.33 Mısır’daki gelişmeler karşısında ise, ‘güçlü ve 
demokratik Mısır’ın önemi vurgulanmıştır.34

Mısır’da Arap Baharı sonrasında yapılan seçimlerle iktidara gelen 
Muhammed Mursi, 2013 yılının Nisan ayında Soçi’de Putin’i ziyaret et-
miş ve işbirliği mesajları vermiştir. Mısır’da askeri darbe sonrasında olu-
şan yönetim de Rusya ile işbirliğine açık olmuş, Devlet Başkanı Abdel 
Fattah el-Sisi, ilk yurtdışı gezisini Rusya’ya gerçekleştirmiştir. Hatta Sisi, 
Rusya’nın, İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerde ev sahipliği yapa-
bileceğine dair açıklamalarda bulunmuştur.35 Mısır’da Sisi liderliğinde 
oluşan askeri yönetim, Mursi’nin devrilmesi sürecinde ABD’den destek 
almış olsa da, Obama yönetimi ile ilişkileri gergin bir çizgide olmuştur. 
Obama, Sisi’nin güvenlik güçlerinin işlediği insan hakları ihlallerini eleş-
tirmiş ve bu nedenle Sisi ile bir araya gelmemiştir.36 Bu noktada, Sisi ikti-

33 “Dmitry Medvedev Address the World Economic Forum in Davos”, ibid.
34 “Statement by the President of Russia on the Situation in Egypt,”, ibid.
35 Richard Fontaine and Michael Singh, “Rocking the Casbah”, The National Interest, March/April 2017.
36 “Egypt’s president is a bloodthirsty dictator. Trump thinks he’s done a ‘fantastic job’”, Vox, April 3, 
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darı ile Arap Baharı sonrasında oluşan yeni bölgesel ortamla birlikte Orta 
Doğu’da kendine yeni bir yer edinmeye çalışan Rusya’nın çıkarları örtüş-
müştür. İkili ilişkileri derinleştirme motivasyonlarının yanı sıra, Rusya ve 
Mısır’ın bölgesel konularda da uzlaşma içerisinde oldukları gözlemlen-
mektedir. Mısır her ne kadar askeri darbe sonrasında başta Suudi Arabistan 
olmak üzere Körfez ülkelerinden önemli ekonomik yardımlar sağlasa da, 
Suriye konusunda Rus yanlısı bir tavır benimsemiş ve bu sebepten ötü-
rü Körfez ülkeleriyle ilişkileri gerilmiştir. Libya konusunda ise iki ülke 
Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde sağlanan Libya Siyasal Anlaşması’na 
şüphe ile yaklaşmakta, Libya’nın doğusunu büyük ölçüde kontrolü altında 
tutan General Hafter’i desteklemektedir.37 Mısır ve Rusya arasındaki bu 
uzlaşı ortamı ikili ilişkilere de yansımış, 2014 yılında iki ülke arasında 3,5 
milyar dolarlık silah anlaşması imzalanmıştır.38 İki ülke 2016 Ekim ayın-
da, Mısır topraklarında ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiştir.39 Buna ek 
olarak, Mısır ve Rusya, Mısır’ın ilk nükleer güç santralinin finansmanı ve 
inşası konusunda da anlaşmaya varmıştır.40

Rusya, Arap Baharı’nın en başarılı örneği olarak görülen Tunus’la iliş-
kilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Rusya, Tunus’la ticaretinde uyguladığı 
kotayı yüzde 25 oranında düşürmüş, iki ülke arasında karşılıklı uçak sefer-
leri konmuştur.41 Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ve Rus turistleri taşıyan 
uçağın Mısır’ın Sina Yarımadasında düşmesinin ardından, Rus vatandaş-
larının bu iki önemli turizm ülkesine ziyaretlerinin sınırlandırılması, Tu-
nus’un Rus turistler açısından önemli bir nokta olmasını sağlamıştır. 2016 
yılının ilk altı ayında, Tunus, Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke ol-
muştur.42 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)’nun 26 Eylül 2016 
tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen toplantısı esnasında bir araya gelen 
Rus ve Tunus heyetleri, nükleer işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu ikili 

2017, https://www.vox.com/world/2017/4/3/15160358/trump-egypt-abdel-fattah-el-sisi-white-house. 
accessed: 27.02.2018.

37 Michael Wahid Hanna, “The United States And The Future Of Egyptian-Russian Relations”, Hoover 
Institution, Issue 1613, March 9, 2017; http://www.hoover.org/research/united-states-and-future-
egyptian-russian-relations accessed: 11.05.2017.

38 “Russia, Egypt seal preliminary arms deal worth $3,5 billion”, Reuters, September 17, 2014, http://www.
reuters.com/article/us-russia-egypt-arms-idUSKBN0HC19T20140917 accessed: 11.05.2017

39 “Egypt, Russia to hold joint military exercises in mid-October”, Reuters, October 12, 2016, http://www.
reuters.com/article/us-egypt-russia-military-idUSKCN12C2E0, accessed: 11.05.2017

40 “Russia to lend Egypt $25 billion to build nuclear power plant”, Reuters, May 19, 2016, http://www.
reuters.com/article/us-egypt-russia-nuclear-idUSKCN0YA1G5, accessed: 11.05.2017

41 Russia, Tunisia to Replace Lost European Markets, http://tunisia-tn.com/russia-tunisia-to-replace-lost-
european-markets/ accessed: 06.06.2017

42 “Tunisia Ranks 1st Among Foreign Destinations of Russian Tourists in 2016”, Sputnik, 13.06.2016. 
http://sputniknews.com/society/20160613/1041259615/tourism-tunisia-security-flights.html  
accessed: 06.06.2017
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anlaşmada nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı esası çerçevesin-
de, Rusya’nın, Tunus’a nükleer enerji altyapısını oluşturma ve geliştirme 
konusunda yardımcı olması öngörülmektedir.43

4.2. Libya
Libya, 1990’ların başına kadar, Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’da-

ki önemli müttefiklerinden birisi olmuştur. 1999 yılında Libya’ya yönelik 
olarak uygulanan uluslararası izolasyonların ardından, Kaddafi rejimi de-
vamlılığını sağlamak adına Batıyla yakınlaşsa da, Rusya ile de işbirliğini 
sürdürmüştür. Putin 2008 yılında Tripoli’ye giderek, Libya’yı ziyaret eden 
ilk Rus Devlet Başkanı olmuş, bu ziyarette Libya’nın Rusya’ya olan yakla-
şık 4,5 milyar dolarlık borcu, çeşitli ekonomik, teknik ve askeri anlaşmalar 
karşılığında silmiştir.44

Libya’da halk hareketlerinin başlamasının ardından Rusya, Kaddafi 
rejimi ile ilişkileri ve Libya’ya yönelik uluslararası müdahale baskıları ara-
sında kalmıştır. Libya’da yönetim, Tunus ve Mısır’dakinin aksine muha-
lefetin taleplerini dikkate almamış, tam tersine, isyanı şiddet kullanımıyla 
bastırma yoluna gitmiştir. Buna karşılık, Batı, Libya’daki sivil halkı Kad-
dafi güçlerinin şiddetinden korumak amacıyla bir askeri müdahale hazır-
lıklarına başlamıştır. Bu durum, Rusya açısından ciddi bir ikilem yaratmış-
tır. Bir taraftan, Rusya, dış müdahalelere karşı çıkan bir duruş sergilerken 
ve Batıya ‘insani müdahale’ adı altında rejim değişikliği fırsatı vermek 
istemezken diğer taraftan da Batıyla, Arap Baharı’nın başlangıcından bu 
yana izlediği uyumlu tavrı bozmak istememiştir. İzole edilmiş, otoriter 
bir lideri destekleyen bir ülke görünümü vermek istemeyen Rusya Devlet 
Başkanı Medvedev, Batının uluslararası müdahale kararına destek olan bir 
yaklaşım sergilemiştir. Rus Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler tasarı-
sının veto edilmesi yönünde görüş bildirmiş, Rusya’nın Birleşmiş Millet-
ler daimi temsilcisi Vitaly Churkin, ‘daha geniş kapsamlı bir müdahaleye 
yol açabilecek ek maddeler’ konusunda uyarmıştır.45 Rusya içerisindeki 
bu ikilem, Libya’ya yönelik ‘insani müdahale’ kararını içeren Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1973 sayılı kararına ilişkin oturumda çe-
kimser oy kullanmasına yol açmıştır. Güvenlik Konseyi kararının veto 
edilmemesi, o esnada Başbakan olan Putin tarafından son derece sert bir 
dille eleştirilmiş, Putin, Libya’ya yönelik uluslararası müdahalenin ‘haçlı 

43 “Russia and Tunisia sign nuclear energy cooperation agreement”, Russia Beyond the Headlines, 
September 26, 2016, https://www.rbth.com/news/2016/09/26/russia-and-tunisia-sign-nuclear-energy-
cooperation-agreement_633427 accessed: 11.05.2017

44 Tobias Schumacher and Cristian Nitoiu, “Russia’s Foreign Policy Towards North Africa in the Wake of 
the Arab Spring”, Meditterenean Politics, XX:1, 2015, p. 99.

45 Dannreuther, ibid, p. 83.
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savaşlarını’ hatırlattığını belirtmiştir.46 Libya’daki müdahalenin rejim de-
ğişikliği ile sonuçlanması, Medvedev’i zor bir durumda bırakmış, ikinci 
kez başkan olma hedefini zayıflatmış, Putin’e yönelik kamuoyu desteğinin 
artmasına yol açmıştır. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Medvedev’in Lib-
ya’da Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından verdiği röportajda, siville-
ri korumak amacıyla alınan BMGK’nın 1973 sayılı kararının NATO tara-
fından ihlal edilerek uygulandığını ifade etmiş, “bu şekilde uygulanacağını 
bilseydik farklı şekilde davranırdık” diyerek Rusya’nın Libya’da trajik bir 
hata yaptığını söylemiştir.47 Libya’da yaşananlar, Rusya’nın, Suriye’de iz-
lediği politika konusunda da belirleyici olmuştur.

Libya’ya yönelik operasyon esnasında ve Kaddafi’nin öldürülüp re-
jim değişikliğinin gerçekleşmesinin ardından, Rusya, Batı tarafından alda-
tıldığı düşüncesine kapılmıştır. Bu durum, Rusya ve Batının Arap Baharı 
sürecine ilişkin yaklaşımlarının da farklılaşmasına neden olan bir dönüm 
noktası niteliğindedir. Rejim değişikliği ile beraber Rusya, Libya’ya yö-
nelik ekonomik ve siyasi çıkarlarını kaybetmiştir. Libya’nın resmi temsil-
cisi olarak kabul edilen Ulusal Geçici Konseyi tanımakta gecikmesi, Rus-
ya’nın yeni yönetimle olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni 
Libya rejimi, Rusya’ya mesafeli davranmış, 4,5 milyonluk borç affının 
Libya devletine değil, Kaddafi’nin şahsına yapılmış bir jest olduğunu de-
ğerlendirmiş, Rusya’yla mevcutta devam eden ticari anlaşmaların gözden 
geçirileceğini belirtmiştir.48 Rusya’nın iki önemli enerji firması Tatneft ve 
Gazpromun Libya’daki anlaşmaları sona ermiştir. Rusya’nın Libya enerji 
piyasasındaki yerini Avrupalı ve Amerikan şirketleri ele geçirmiş, diğer bir 
ifadeyle, Rusya, Libya’daki ticari imtiyazlarını Batıya kaptırmıştır.

Ancak, Rusya, Libya’da devrimin ardından yaşanan siyasi istikrar-
sızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar üzerinden Libya siyasetinde 
kendisine bir nüfuz alanı sağlamaya çalışmaktadır. Bu noktadan hareket-
le, Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Libya’nın 
tek meşru temsilcisi olarak tanınan Başkanlık Konseyini ve Konseyin 
Başkanı Fayiz es-Sarraç’a karşı örgütlenen General Halife Hafter’i des-
teklemektedir. Reuters, Hafter’ı destekleme konusunda Mısır ile ortak 
hareket eden Rusya’nın, Batı Mısır’da, Libya sınırına yakın bir bölgede-
ki hava üssüne özel kuvvetler konuşlandırdığını iddia etmektedir.49 Rus-

46 Ibid.
47 “Why didn’t Russia use veto right on Libya?”, Pravda, 11.07.2012, http://www.pravdareport.com/world/

asia/11-07-2012/121625-libya-0/. accessed: 12.05.2017
48 Alaxey Malashenko, “Russia and the Arab Spring”, Carnegie Moscow Center, October 2013.
49 “Link seen between Russia and Libyan commander Haftar: U.S. general”, Reuters, March 24, 2017, 

http://www.reuters.com/article/us-usa-libya-russia-idUSKBN16V2IW. accessed:20.06.2017.
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ya bu yöndeki haberleri doğrulamamakta, Hafter ile terörizme ve DAEŞ 
tehditine karşı ortak mücadele içerisinde olduklarını ifade etmektedir. 
Rusya, Hafter güçleri ve Sarraç yönetimi arasındaki gerginliği çözmek 
adına arabuluculuk girişimlerinde bulunmuş, Libya’da Rusya olmadan 
bir çözüme ulaşılamayacağını vurgulamıştır.50 Her ne kadar Rusya yet-
kilileri, Hafter’le özel bir ilişki içerisinde olmadıklarını, terör karşıtlığı 
ekseninde işbirliği yapıldığını ifade etse de Kaddafi’nin devrilmesinin 
ardından ticari imtiyazlarını kaybeden Rusya’nın, Libya’nın en önemli 
iki tane petrol kuyusunu kontrolünde bulunduran General Hafter’le olan 
işbirliği üzerinden ekonomik kazanımlar elde etme ve ülkeye nüfuz etme 
çabası içerisinde olduğu görülmektedir.51

4.3. Suriye
Suriye, Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’daki 

en önemli müttefiklerinden birisi olmuştur. Hafiz Esad’ın Suriye’de gücü-
nü pekiştirmesinde Sovyetlerin askeri ve ekonomik desteğinin büyük bir 
önemi vardır. Hafız Esad’ın ölümünün ardından iktidara gelen Beşar Esad 
döneminde de Rusya ile işbirliği devam etmiştir. Suriye’nin, 2005 yılında 
gerçekleşen Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastından sorumlu tutulma-
sı ve buna bağlı olarak artan uluslararası izolasyon karşısında Rusya’dan 
destek almıştır

Sovyetler Birliği, Akdeniz’deki tek deniz üssünü Suriye’nin Tartus 
limanına kurmuştur. Rusya, Tartus limanına ilişkin haklarından Soğuk Sa-
vaş sonrası dönemde de istifade etmeye devam etmiştir. Tartus askeri an-
lamda küçük bir üs olmasına rağmen stratejik anlamda Rusya’nın Akdeniz 
ve Orta Doğu’daki varlığını temsil etmesi bağlamında sembolik bir anlam 
ifade etmektedir. Stratejik çıkarlara ek olarak, Suriye-Rusya ilişkilerinde 
ekonomik çıkarlar da ön plana çıkmaktadır. Rusya, Suriye’nin Sovyetler 
Birliği dönemine ait 14 milyar dolarlık borcunun yüzde 73’ünü silmiştir.52 
Suriye, Rusya açısından son derece önemli bir silah pazarıdır. Moskova, 
Suriye’nin toplam silahlarının yaklaşık yüzde 78’ini sağlamaktadır.53 Rus-
ya-Suriye ilişkileri sadece silah ticaretiyle sınırlı kalmamış, enerji ve yatı-
rım projeleri konusunda da ortaklıklar sağlanmıştır.

50 “Can Russia resolve the conflict in Libya?”, Al Jazeera, March 16, 2017, http://www.aljazeera.com/
indepth/features/2017/03/russia-resolve-conflict-libya-170316094138550.html. accessed: 15.06.2017.

51 “Russia and Libya: A brief history of an on-again-off-again friendship”, Brookings, September 1, 2016. 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/09/01/russia-and-libya-a-brief-history-of-an-
on-again-off-again-friendship/. accessed: 05.02.2018.

52 “Rusya, Suriye’nin borcunun yüzde 73’ünü sildi”, Hürriyet, 6 Haziran 2008, http://www.hurriyet.com.tr/
rusya-suriyenin-borcunun-yuzde-73unu-sildi-9117116. accessed: 20.06.2017.

53 Musaoğlu, age, s. 14.
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Suriye’de, Tunus, Mısır ve Libya’daki olayların ardından 2011 yılının 
Mart ayında ayaklanmalar başlamıştır. Rusya, uzun yıllara dayanan müt-
tefiklik ilişkisi olan Suriye yönetimine, hükümet karşıtı protestolar karşı-
sında destek vermiştir. Suriye krizine kadar Arap Baharı konusunda aktif 
bir politika izlemekten kaçınan Rusya, Suriye’deki ayaklanmalar karşı-
sında son derece aktif bir politika benimsemiştir. Bu durumda Suriye’nin 
Rusya açısından stratejik öneminin yanı sıra, Libya’da yaşananların da et-
kisi büyüktür. Putin bu durumu “Libya’daki senaryonun, Suriye’de tekrar 
üretilmesi çabalarına destek olmayacağız” şeklinde ortaya koymuştur.54 
Rusya, Çin’le birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suri-
ye’ye yönelik yaptırım kararlarına karşı çıkmıştır. Rusya Dışişleri Bakanı 
Lavrov, Batının Suriye’ye yönelik olarak ortaya koyduğu baskıyı ‘iç iş-
lerine müdahale’ olarak değerlendirmiş, Suriye’de, Libya’da olduğu gibi 
bir askeri müdahaleye kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etmiştir.55 
Rusya’nın Esad yönetimine yönelik yardımı diplomatik destekle sınırlı 
kalmamış, daha önceki anlaşmalara dayanarak silah transferleri yapmıştır.

2015 Ekim ayında, Suriye’nin belirli bölgelerinde kontrolün DEAŞ 
güçlerinin eline geçmesi ve Esad yönetiminin DEAŞ karşısında ciddi ka-
yıplar vermesinin ardından, Rusya Suriye’de DEAŞ hedeflerine yönelik 
hava harekâtı başlatmıştır. Ancak bu harekâtların, DEAŞ’la sınırlı kalma-
dığı, ABD’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nu hedef aldığı iddia 
edilmiştir. Rusya’nın, Suriye’ye yönelik müdahalesi, Rusya’nın Orta Do-
ğu’ya geri dönüşü olarak nitelendirilmektedir.56

Dış devletlerin Suriye krizinde izledikleri politikalar üzerinden iki 
uluslararası kamp oluşmuş, bazı yorumculara göre Suriye’deki iç savaş 
bir vekâlet savaşı halini almıştır.57 Bu çerçevede, Esad yönetiminin gö-
revden ayrılması gerektiğini savunan Batı dünyası, Esad yönetimini so-
nuna kadar destekleyen Rusya, Çin ve İran ile karşı karşıya gelmektedir. 
Esad taraftarı kampın baş aktörü olarak Rusya ön plana çıkmakta, Rus-
ya’nın Suriye krizi üzerinden izlediği politikalar, Soğuk Savaş dönemiyle 
kıyaslanmaktadır. Rusya’nın Soğuk Savaş dönemindeki motivasyonlara 
sahip olduğu ve Suriye’ye destek olarak Amerikan hegemonyasına mey-

54 “No Libya style scenario to bring down President Assad”, http://worldunitednews.blogspot.com.tr/ 
2012/06/no-libya-style-scenario-to-bring-down.html accessed:15.06.2017

55 Attempts to Change Power in Syria Should Be Suppressed - Lavrov”, Interfax, June 2, 2011 (World News 
Connection). accessed: 20.06.2017.

56 Richard Fontaine and Michael Singh, “Rocking the Casbah”, The National Interest, March/April 2017, 
pp. 12-23.

57 Geraint Alun Hughes, “Syria and the perils of proxy warfare”, Small Wars and Insurgencies, Vol. 25, No. 
3, 2014, pp. 522-538.
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dan okuduğu ifade edilmektedir.58 Bu kriz, Suriye, İran ve Hizbullah’tan 
oluşan Batı ve İsrail karşıtı ‘direniş ekseni’nin de güçlenmesine ve Rusya 
ile ilişkilerini sağlamlaştırmasını sağlamıştır. 1979 İslam Devriminden bu 
yana üslerini yabancı ülkelere kapatan İran, Hemedan hava üssünü Rusya 
kuvvetlerine açmıştır.59

Rusya’nın Beşar Esad yönetimini desteklemek yönündeki kararlığı, 
ABD yönetiminin Orta Doğu’da izlediği çıkarlarla çatışmaktadır. Suriye, 
enerji kaynakları açsısından zengin olmasa da, İsrail’in güvenliği, Filistin, 
Lübnan gibi çatışmanın yoğun olduğu bölgelere yakınlığı ve bölgedeki ra-
dikal unsurlarla olan ilişkileri nedeniyle, ABD’nin Orta Doğu politikaları 
açısından stratejik öneme sahiptir. Suriye krizi üzerinden artan Çin-Rus-
ya-İran ittifakı da ABD yönetimini rahatsız etmektedir. Rusya’nın İran’la 
ilişkileri ve Lübnanlı Şii grup Hizbullahla yakınlığı, ABD açısından önem-
li bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çerçevede, İran’la nükleer müzakerelerin 
başlatılmasına yeşil ışık yakılmakta ve İran bu kamptan uzaklaştırılma-
ya çalışılmaktadır. Ancak, bu çalışma kapsamında, Rusya’nın, Suriye’de 
izlediği politikayı sadece küresel bir mücadele kapsamında incelemenin 
yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, 
Rusya’nın, Suriye’de büyük bir kalemini silah ve askeri teçhizat satışının 
oluşturduğu ticari ilişkileri, 2006 yılında yeniden faaliyete geçen ve sem-
bolik anlamda, Rusya’nın Akdeniz’deki varlığını simgeleyen Tartus aske-
ri üssünden kaynaklı köklü çıkarları bulunmaktadır. Buna ek olarak, iki 
ülke arasında enerji alanında da işbirliği ortamı oluşmuş, Rus şirketleri, 
Suriye’de petrol ve gaz arama çalışmalarında bulunmaya başlamışlardır.60 
Esad rejiminin devrilmesi durumunda yerine geçecek yönetimle işbirliği 
ortamının kurulamaması ve en önemlisi iktidarın İslami radikallerin eline 
geçmesi endişesi ile Rusya, Esad iktidarını desteklemektedir. Orta Asya 
ve Rusya’dan Suriye’ye gelen radikal İslamcı grupların varlığı da Rus-
ya’nın endişelerini arttırmaktadır. Esad rejimine karşı savaşan bu unsurlar 
karşısında Rusya, İslami direniş hareketlerinin kendi ülkesi içerisinde de 
gücünü arttırmasından endişe etmektedir.61

Rusya, her ne kadar Suriye krizi üzerinden Batıyla çatışsa da, diplo-
masi kanalını açık tutmakta, sorunun çözümü adına uluslararası müzake-
relerde bulunmaktadır. Esad yönetiminin 2013 yılında, muhaliflere karşı 
kimyasal silah kullandığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından, ABD, Su-

58 Roland Dannreuther, “Russia and the Middle East: A Cold War Paradigm?”, Europe-Asia Studies, LIV/3, 
2012, pp. 543-560.

59 Fontaine and Singh, ibid, p. 16.
60 Önal ve Mehmetoğlu, age, s. 14.
61 Malashenko, ibid, p. 16.
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riye’ye yönelik askeri müdahaleyi gündeme getirmiş, bu durum Rusya’nın 
diplomatik çabalarıyla aşılmıştır. Bu süreç, Suriye’de iç savaşı sona erdi-
rip, barışçıl bir siyasi çözüme ulaşmayı hedefleyen ve ABD-Rusya girişim-
leriyle organize edilen Viyana, Cenevre ve Astana Barış Görüşmelerine 
yol açmıştır.

5. Rusya’nın Arap Baharı’na Yönelik Politikasını Belirleyen  
Unsurların Analizi

Bu bölümde, Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik olarak izlediği poli-
tikanın ülkeler bazında incelenmesinin ışığında, bu politikanın belirleyici 
unsurları ele alınacaktır. Rusya’nın, Arap Baharı’na yönelik politikasının 
sadece Batı-karşıtlığı, denge politikası veya küresel rekabet arayışı ile 
açıklanmasının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, Rusya’nın 
Arap Baharı’na yönelik politikası; ulusal çıkarlar, tehdit algılamaları ve 
dış müdahale karşıtlığı olmak üzere üç başlık altında incelenecektir. 

5.1. Ulusal Çıkarlar

Ulusal çıkar, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavramlarından 
birisidir. Ulusal çıkar, ulus-devletlerin kurulmasından bu yana uluslara-
rası alanda egemen devletlerin motivasyonları ve hedeflerini açıklamak 
amacıyla devlet adamları ve düşünürler tarafından kullanılan bir kavram-
dır.62 Disiplinin realist okuluna göre, bütün devletler ulusal çıkarlarını 
gerçekleştirme veya koruma güdüsüne sahiptir. Buna göre, her ülkenin 
dış politikası ulusal çıkarlar ekseninde formüle edilir ve devletler ha-
reketlerini ulusal çıkar temelinde meşrulaştırır. Ulusal çıkarlar; siyasi, 
askeri, ekonomik ve kültürel motivasyonlarla şekillenebilir. Ulusal çıkar, 
içerisinde kullanıldığı duruma göre anlamı değişen, farklı şekillerde yo-
rumlanan muğlak bir kavramdır. Ulusal çıkarı, siyasi realizmin altı pren-
sibinden birisi olarak tanımlayan Hans Morgenthau’ya göre bu kavramın 
anlamı “başka ulus-devletlerin hak ihlalleri karşısında hayatta kalma, 
fiziksel, siyasi ve kültürel kimliğini korumak” tır.63 Morgenthau’nun bu 
tanımı devletlerin varlıklarını sürdürmesine ilişkin ortaya konan ‘birincil 
çıkar’ kapsamında değerlendirilebilir. Buna ek olarak, birincil çıkardan 
daha az önemli olan ‘ikincil çıkar, ‘kalıcı çıkar’, ‘değişken çıkar’, ‘genel 
çıkar’ ve ‘özel çıkar’ tanımlamaları literatürde mevcuttur.64

62 Donald Neuchterlein, “ National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and 
Decision-Making”, 2/3, British Journal of International Studies, 1976, p. 246.

63 Hans Morgenthau, In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign 
Policy. New York: Knopf, 1951.

64 Urmila Sharma and S. K. Sharma, Principles and Theory in Political Science. New Delhi: Atlantic 
Publishers and Distributors, 2000.
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Rusya’nın, Arap Baharı süreciyle birlikte rejim değişikliği gerçekle-
şen ve savaşa doğru sürüklenen ülkelere yönelik politikasının birbirinden 
farklılıklar taşıdığı ortaya konmuştur. Tunus ve Mısır’daki olaylar karşı-
sında uzun süre sessiz kalan Rusya, Libya’da çekimser bir tavır sergile-
miş, Suriye’de ise isyanların başladığı ilk andan itibaren Beşar Esad reji-
minin yanında yer almıştır. Bu farklılığın en önemli nedeninin Suriye’nin 
ulusal çıkarları olduğu düşünülmektedir. 1987 yılından bu yana Tunus’u 
yöneten Zeynel Abidin bin- Ali, Batı yanlısı bir politika izlemiştir. Mı-
sır, Cemal Abdül Nasır’ın ölümünden sonra iktidara gelen Enver Sedat 
yönetimiyle birlikte Sovyetler Birliği’nden uzaklaşmış ve Batıyla işbirli-
ği içerisine girmiştir. Rusya’nın, Mısır ve Tunus konusunda proaktif bir 
tutum izlememesinin arkasında bu ülkelere yönelik güçlü ekonomik ve 
güvenlik çıkarlarının bulunmamasının önemli bir rolü vardır.

Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik politikasında kırılma noktası 
olarak tanımlanan Libya ile ilişkileri incelendiğinde önemli ekonomik 
bağlantıları olduğu görülmektedir. Ancak Libya, Soğuk Savaş yıllarında 
Sovyetler Birliği’nin ‘uydusu’ olmamıştır. İsyan öncesi dönemde Rus-
ya ile önemli ticari anlaşmalar imzalansa da, 2003 sonrasında Batı ile 
barış sağlayan Libya’nın, Avrupa ülkeleri ile daha yoğun ticari ilişkiler 
içerisinde olduğu görülmektedir. Trenin’e göre, Rusya’nın 2011’de Lib-
ya’ya yönelik olarak sergilediği çekimser tavır, Rusya’nın refleks olarak 
Batı ile karşı karşıya gelen rejimleri desteklemek gibi bir politikasının 
olmadığını ortaya koymaktadır. Kaddafi rejimine karşı bir sorumluluk 
duymayan ve sempati beslemeyen Rusya, devrilmesinden de bir tehdit 
algılamamıştır.65 Uluslararası müdahale ve rejim değişikliği ile birlikte 
izlediği çekimser politikanın yanlış olduğunu ifade eden Rusya’nın, Lib-
ya’ya yönelik olarak daha köklü çıkarları bulunmuş olsaydı, ilk aşamada 
daha aktif bir politika izlemesi beklenebilirdi.

Suriye’deki çatışmaların başladığı andan itibaren Rusya, Suriye’de 
Libya’dakine benzer bir senaryonun gerçekleşmeyeceğinin sinyalleri-
ni vermiştir. Rusya’nın, Suriye’de aktif bir politika izlemesinde şüphe-
siz ki Soğuk Savaş yıllarından bu yana süregelen çıkarları önemli bir rol 
oynamaktadır. Daha önce de ortaya konduğu gibi, Rusya’nın Suriye’de 
askeri üssünün bulunması ve silah ticaretinde önemli bir pazarı olması, 
Rusya-Suriye ilişkilerinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu noktada, 
Rus savunma endüstrisinin dış politika karar alım süreçlerinde önemli bir 
ağırlığı olduğu iddia edilmektedir.66 Buna ek olarak, Rusya’nın Suriye üze-

65 Dmitri Trenin, “The Mythical Alliance: Russia’s Syria Policy”, Carnegie Moscow Center Papers, 
February 2013, p. 6.

66 Roy Allison, “Russia and Syria: Explaining Alignment with a Regime in Crisis”, International Affairs, 
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rinden sağladığı jeopolitik ve bölgesel çıkarlar da göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Batı destekli Körfez monarşilerine karşı, Ortadoğu’da Suriye 
ve İran’ı destekleyen Rusya, bölgesel denklemde kendisine bir etki alanı 
sağlamaktadır. Rusya, Batı tarafından izole edilen ve güvenlik tehdidi al-
tında olan Suriye ile yakın ilişkiler içerisinde olarak bu ülkede etkinliğini 
arttırmıştır. Rusya, Arap Baharı ile başlayan süreçle birlikte Suriye’deki 
tüm ekonomik, stratejik ve bölgesel çıkarlarını kaybetme endişesi içerisine 
girmiştir. Suriye, Esad rejiminin devrilmesi durumunda, iktidarın Körfez 
ülkeleri tarafından desteklenen Batı yanlısı bir gruba geçmesi tehlikesine 
karşı mevcut yönetimi desteklemektedir.

5.2. Tehdit Algılamaları
Tehdit, Uluslararası İlişkiler çalışmalarının merkezinde yer alan diğer 

bir kavramdır. Daha önceki zamanlarda askeri güçle özdeşleştirilen tehdit 
kavramının zaman içerisinde ortaya konan akademik çalışmalarda askeri 
kapasiteden bağımsız olarak ‘niyet’ ve ‘algılama’ boyutuna odaklanılması 
gerektiği ifade edilmiştir.67 Güvenlik üzerine çalışan teorisyenler, güvenlik 
kavramının objektif kavramlarla veya evrensel kriterlerle açıklanamaya-
cağını iddia etmişlerdir.68 Ülkelerin tehdit tanımları, kendilerini nasıl ko-
numlandırdıklarına, hangi değerleri/çıkarları korumaya çalıştıklarına, kar-
şılarındakini nasıl gördüklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu çerçevede, 
Rusya’nın Arap Baharı’na yönelik tehdit algılaması, devrimlerin kendi ül-
kesine sıçraması endişesi ve İslami hareketlerin yükselişi olmak üzere iki 
alt başlıkta incelenecektir.

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından dünyada Batı tarafından 
desteklenen demokratikleşme dalgası başlamıştır. Rusya, özellikle kendi 
yakın coğrafyasında gerçekleşen renkli devrimlerden rahatsızlık duymuş 
ve bu devrimlerin kendi ülkesine sıçraması endişesi ve Batının demokrasi 
ihracı politikasına karşı ‘egemen demokrasi’ kavramını ortaya atmıştır. Bu 
kavram çerçevesinde Rusya, ithal demokrasilerin sakıncalarını sıralayarak 
kendi demokrasi anlayışını ortaya koymuştur.69 Arap ülkelerindeki isyan 
dalgası Rusya’da muhalefetin hükümet karşıtı gösteriler düzenlediği bir 
döneme denk gelmiştir. Dönemin Devlet Başkanı Medvedev, Arap ülkele-
rindeki devrimlerin Rusya’daki duruma direkt etkisi olabileceğine ilişkin 

89/4, 2013, p. 805.
67 Janice Gross Stein, “Threat Perception in International Relations” in The Oxford Handbook of Political Pyschology, 

Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. Levy (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2013.
68 Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, UK: Lynne Rienner 

Publishers, 1998.
69 Musaoğlu, age, s. 7.
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açıklamalarda bulunmuştur.70 Putin ise Kuzey Afrika’da radikal grupların 
iktidara gelebileceği ya da güçlerini arttırabileceğine dair endişelerini pay-
laşmıştır.71 Kremlin, Arap Baharı’nın yarattığı şoku üzerinden atmış ve 
Ortadoğu’daki isyancılara nazaran daha zayıf olan Rus muhalefetini bas-
tırmıştır. Ancak, Ortadoğu’daki otoriter rejimlere karşı düzenlenen ayak-
lanmalar, Rusya’daki iktidarın da benzer bir sonla karşı karşıya gelebile-
ceğine dair endişeleri arttırmıştır.72

Mısır’da Müslüman Kardeşlerin, Tunus’ta el Nahda’nın devrimler 
sonrası gerçekleşen seçimlerdeki zaferleri, Libya’daki hükümete İslamcı-
ların dâhil olması ve Suriye’de uluslararası İslami grupların ağlarını ge-
nişletmesi Rusya tarafından endişe ile izlenen gelişmelerdir. Müslüman 
Kardeşler Çeçen Savaşı’nda, Çeçenlere yardım sağladığı iddiasından ha-
reketle 2003 yılında Rusya’nın terör örgütleri listesine alınmıştır. Rusya, 
İslami hareketlerin Kuzey Kafkaslara sıçramasından tehdit algılamaktadır. 
Son yıllarda Moskova’da ve Kuzey Kafkaslardaki ‘İslamcı lobi’ gücünü 
arttırmakta, bir muhalefet grubu vazifesi görmektedir.73 Kuzey Kafkaslar-
da gerçekleşen protestolarda, Arap ülkelerine destek sloganları atılmakta, 
Rusya’nın Esad rejimine yönelik desteği eleştirilmekte, Suriye’deki ci-
hatçıların ‘kanlı Esad rejimi’ tarafından öldürdükleri ifade edilmektedir.74 
Bazı raporlara göre, Rusya Müslümanları (Tatarlar, Başkurtlar ve Kuzey 
Kafkaslardan çeşitli gruplar), Suriye muhalefetinin yanında savaşa katıl-
maktadır.75 İslami terör ağlarının Suriye’de gücünü arttırması karşısında 
Suriye rejimini destekleyen Rusya, Suriye’deki pozisyonunu da meşrulaş-
tırmaya çalışmaktadır.

5.3. Dış Müdahale Karşıtlığı
Soğuk Savaş sonrası dönemde insan hakları ihlallerini engelleme veya 

demokrasi ihracı gerekçeleriyle, ülkelerin iç işlerine müdahaleler gerçek-
leştirilmesi anlayışı güç kazanmıştır. Dış müdahale konusunda Rusya, ge-
nel olarak karşıt bir tavır almakta, ‘insani müdahale’ ve ‘sınırlı egemenlik’ 
gibi kavramları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni yok sayan, tek 
taraflı müdahaleleri meşrulaştırmak amacıyla ortaya atılan unsurlar olarak 

70 “Dmitry Medvedev Held a Meeting of the National Antiterrorism Committee in Vladikavkaz”, Official 
Website of the President of Russia, February 22, 2011, http://kremlin.ru/news/10408; accessed: 
09.02.2018.

71 “Russian Government–European Commission Meeting,” February 25, 2011, www.russianmission.eu/en/
news/russian-government-%E2%80%93-europeancommission-meeting; accessed: 09.02.2018.

72 Malashenko, ibid, p. 16.
73 Ibid.
74 Ibid. p. 20.
75 Ibid.
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tanımlamaktadır.76 2016 yılında yayınlanan Rusya Dış Politika Konsep-
ti’nde de uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü ilkesine vurgu yapıl-
mış, egemen devletlerin keyfi olarak iç işlerine karışılması uluslararası 
hukukun ihlali olarak değerlendirmiştir.77

Rus yetkililer dış politika ile ilgili analizlerinde sık sık BM yasalarına 
ve üye devletlerinin egemenlik ilkelerine ve toprak bütünlüklerine atıfta 
bulunmaktadır. Bu durum, Rus dış politikasının temel taşlarından birisi-
ni teşkil etmektedir. Moskova, Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış 
ve güvenlik konularına odaklanması ve iç çatışmalarda taraflardan birisi-
ni destekleyen tutumdan kaçınması gerektiğini ifade etmektedir.78 Ancak, 
Rusya herhangi bir uluslararası çatışmanın çözümünde dış müdahaleyi 
tamamen reddetmemekte, bunun çeşitli koşullara bağlanması gerektiğini 
ortaya koymaktadır. ‘Koruma sorumluluğu’ adı altında sivilleri korumak 
maksadıyla gerçekleşen uluslararası müdahaleler, Rusya’nın da veto hak-
kının bulunduğu Güvenlik Konseyi tarafından karara bağlanmalı ve ope-
rasyonlar esnasında Konsey gözetimini sürdürmelidir. Buna ek olarak, 
müdahalenin sivilleri korumak maksadıyla gerçekleştirilmesi, herhangi bir 
rejim değişikliği veya rejime karşı savaşan silahlı grupların desteklenmesi 
amacını taşımaması ifade edilmektedir.79

Rusya dış politikasında yer alan dış müdahale karşıtlığı, Arap Baharı 
sürecindeki siyasi gelişmelerde de kendini göstermiştir. Özellikle Libya’da 
yaşananlar Rusya açısından belirleyici olmuştur. Daha önceki bölümde de 
ifade edildiği gibi, Rusya, BMGK’nde, Libya’da ‘uçuşa yasak bölge’ ile 
ilgili olarak alınan 1973 sayılı kararı veto etmemiş, bunun yerine çekim-
ser oy kullanmıştır. Ancak zaman içerisinde kararın insani müdahale kap-
samını aşması ve Libya’da rejim değişikliği ile sonuçlanması ile birlikte 
Rus yetkililer, NATO’nun BMGK kararının dışına çıktığını ve çekimser oy 
kullanmakla yanlış yaptıklarını ifade etmişlerdir.80 Libya’daki gelişmelerin 
etkisiyle ve Rusya’nın Suriye’ye ilişkin çıkarları ve tehdit algılamaların-
dan hareketle, Rusya, Suriye’deki krizin başından bu yana her türlü ulusla-
rarası müdahaleye karşı çıkmaktadır. BMGK’nin daimi üyesi olan Rusya, 
Konsey’de 2011 yılının sonundan bu yana Suriye ile ilgili olarak oyla-

76 “The Foreign Policy Concept of Russian Federation”, June 28, 2000. https://fas.org/nuke/guide/russia/
doctrine/econcept.htm; accessed: 09.02.2018.

77 “Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, November 30, 2016. http://www.mid.ru/en/
foreign_policy/official_documents/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248, accessed: 
09.02.2018.

78 Trenin, ibid, p. 9.
79 Ibid.
80 “Why didn’t Russia use veto right on Libya?”, Pravda, 11.07.2012, http://www.pravdareport.com/world/

asia/11-07-2012/121625-libya-0/; accessed: 12.05.2017.
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nan 9 tasarıyı veto etmiştir.81 Lavrov, bu konu ile ilgili olarak verdiği bir 
röportajda, “biz rejim değişikliği çabası içerisinde değiliz” ve “Güvenlik 
Konseyi’nin işi devrimlerle ilgilenmek değil” diyerek ortaya koymuştur.82 
Rusya, Suriye ile ilgili olarak dış müdahale yerine ulusal aktörleri devreye 
sokarak sorunun çözülmesi adına diplomatik girişimleri desteklemekte ve 
bu girişimlerde öncü rol oynamaktadır.

6. Sonuç
Rusya, diğer büyük güçler gibi Arap Baharı’na hazırlıksız yakalanmış-

tır. Rusya kendi iç siyasetinin otoriter yapısından dolayı, demokratik halk 
talepleri karşısında temkinli bir tavır izlemiştir. Rusya’nın Arap Baharı’na 
yönelik politikası ülkeler bazında farklılık göstermektedir. Özellikle, Lib-
ya’daki gelişmeler Rusya için ciddi bir kırılma noktası olmuş, Libya önce-
sindeki halk hareketlerini destekler bir görünüm çizen ve Batıyla uyumlu 
politikalar izleyen Rus yönetimi, Libya iç savaşı ve uluslararası müdahale 
sonrasında Batı ile karşı karşıya gelmiştir. Arap Baharı sonrasında bölge-
sel dinamiklerin değişmesi, Rusya açısından ekonomik çıkarlarının sarsıl-
ması anlamında olumsuz etkiler yaratsa da, kendisini yeniden büyük bir 
dış güç olarak konumlandırması açısından önemli bir fırsat yaratmıştır. Bu 
durum özellikle Suriye krizi üzerinden Batıyla karşı karşıya gelen Rus-
ya’nın, ABD hegemonyasını sarstığına ve uluslararası sistemde Amerikan 
politikalarını dengeler hale geldiğine dair yorumlara neden olmaktadır. 
Obama döneminde ABD, Orta Doğu’da etkinliğini kaybettikçe ve Suriye 
konusunda çekimser/müdahaleye isteksiz bir tavır izledikçe, Rusya, bölge-
de etki alanını artırmıştır. Bu durumun, Obama dönemi politikalarını sert 
bir dille eleştiren ve ABD’yi yeniden büyük bir güç yapmayı hedefleyen 
Trump döneminde nasıl şekilleneceği ise belirsizlikler taşımaktadır. Bir 
taraftan, iktidara geldikten kısa bir süre sonra Suriye’nin İdlib kentinde 
sivilleri hedef alan kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssün Amerikan 
füzeleri tarafından vurulması kararı alan ve Suriye’de savaşı bitirme konu-
sunda kararlı olan Trump, diğer taraftan Esad rejimini destekleyen Rusya 
ile yapıcı ilişkiler kurma eğilimi içerisindedir.

Rusya’nın bölgede nüfuz alanını arttırdığı açıktır, ancak Orta Doğu’da 
halen sınırlılıkları ve tehdit algılamaları mevcuttur. Rusya’nın Arap Baharı 
sonrası süreçte, Suriye dışındaki ülkelerde etkinliği sınırlı ölçüde kalmış, 
Tunus, Mısır, Libya gibi rejim değişikliği yaşanan ülkelerle ekonomik iliş-
kilerini geliştirse de, siyasi anlamda yeniden inşa süreçlerine yön vereme-

81 Security Council Veto List, Dag Hammarskjöld Library, UN Documents, http://research.un.org/en/docs/
sc/quick; accessed: 27.02.2018.

82 “Lavrov: ‘Either Secure Syria’s Chemical Weapons, or Arm Its Rebels’”, interview in Russia Today,  
December 24, 2012, http://rt.com/politics/lavrov-interview-rtsyria-628; accessed: 09.02.2018.
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miştir. Rusya etkinlik alanını genişletmekten ziyade, Soğuk Savaş yılla-
rında kaybettiği bölgeleri yeniden kazanmaya çalışan bir ülke görüntüsü 
vermektedir. Bu noktada, Rusya’nın temel motivasyonunun, uluslararası 
hukuk normlarına atıfta bulunarak Arap ülkelerine yönelik dış müdaha-
leye karşı çıkmak, bölgedeki ulusal çıkarlarını korumak, Arap Baharı’nın 
ortaya çıkardığı demokrasi taleplerinin ve İslami siyasetin kendi ülkesine 
sıçramasını engellemek ve yeniden oluşan bölgesel ortamda kendine bir 
yer edinmeyi amaçlamak olduğu görülmektedir.
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China’s Partnership Relations and Turkey-China  
Strategic Cooperation

Abstract

The end of the Cold War era has led to changes in current international order. On 
one hand, the system has shifted from bipolarity to multipolarity, while, on the 
other hand, the methods of interstate cooperation have changed and has begun 
to prefer of ʻpartnershipʻ relations. Since the early 2000s, China, particularly 
in bilateral relations, has adopted the ‘partnership’ method as its foreign policy 
strategy. In fact, since then, it has established various partnerships (e.g. strategic 
partnerships, cooperation partnerships and private partnerships) with many states 
or international organizations at different levels. Since the 1990s, to keep pace with 
the international system, Turkey has also started building strategic partnerships 
with a number of countries. However, diplomatic relations between Turkey 
and China, albeit started in 1971, have remained at a low level for many years, 
resembling a roller-coaster ride. The revitalization of bilateral relations beginning 
from the 2000s has upgraded the relationship between the two countries to the 
level of ‘strategic cooperation’ in 2010.
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1. Giriş

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, mevcut dünya düzeninde 
büyük değişimlere yol açmıştır. Mevcut sistem iki kutupluluktan 
çok kutupluluğa dönüşmüştür ve Soğuk Savaş dönemindeki büyük 
devletler ile büyük devlet grupları arasındaki işbirliği ve karşılıklı 
kazanç yöntemleri de değişmiştir. Bu değişimin bir sonucu olarak 
devletlerarası ilişkilerde ‘ortaklık’ ilişkisi daha çok tercih edilmeye 
başlamıştır. Soğuk Savaş sonrası, ABD-Rusya ortaklık ilişkisi, 
Fransa-Rusya öncelikli ortaklık ilişkisi ve Rusya-Japonya karşılıklı 
güvene dayanan ortaklık ilişkisi gibi geleneksel veya stratejik ortaklık 
ilişkileri kurulmuştur.

Soğuk savaş döneminde Çin, ulusal güvenliğini ön planda tutan, 
eşitlik, karşılıklı yarar ve işbirliği ilkelerine dayalı ittifaklar ya 
da ilişkiler kurmuştur. Çin bu dönemde, 1980’li yıllara kadar “tek 
taraflılık, her iki tarafa karşı çıkma” gibi farklı stratejiler izlerken 
1980’li yıllarda itibaren “barış içinde yaşamanın beş ilkesi”2 
çerçevesinde tüm ülkelerle ilişkilerini yeniden biçimlendirmeye 
başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’lı 
yılların başında üçüncü kuşak lideri3 Jiang Zemin, “Çin usulü” 
ortaklık ilişkilerini başlatmıştır. Günümüze kadar Çin, altmış yedi 
ülke ve dört bölgesel örgütle içeriği ve derecesi birbirinden farklı 
ortaklıklar kurmuştur.4 1994 yılında Rusya ile iyi komşuluk ve 
karşılıklı yarar temelli ortaklık ilişkisinin kurulması, 1997 yılında 
Fransa ile kapsamlı ortaklık ilişkisinin kurulması, 1997 yılında ABD 
ile ortaklık ilişkisinin kurulması, 1998 yılında Güney Kore ile 21. 
yüzyıla yönelik ortaklık ilişkisinin kurulması, 2005 yılında İspanya 
ile kapsamlı stratejik ortaklığın kurulması, 2014 yılında Almanya 
ile daha kapsamlı stratejik ortaklığın5 kurulması ve 2015 yılında 

2 Barış içinde yaşamanın beş ilkesi: Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, birbirine saldırmama, 
birbirinin içişlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama.

3 Birinci kuşak lideri: Mao Zedong, ikinci kuşak lideri: Deng Xiaoping, üçüncü kuşak lideri: Jiang Zemin.
4 王毅：中国“全球伙伴关系网”基本成形，人民网，25.12.2014, (Çin’in Küresel Ortaklık Ağının Şekillen- 

mesi), http://politics.people.com.cn/n/2014/1225/c70731-26270816.html;  erişim: 10.08.2017.
5 “中华人民共和国和德意志联邦共和国关于建立中德全方位战略伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk 

Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkisinin 
Kurulmasına Dair Ortak Bildiri), http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/
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Pakistan ile kapsamlı ve daha sıkı stratejik ortaklığın6 kurulması bu 
yeni stratejinin örnekleridir.

2. Çin’in Ortaklık İlişkileri 

‘Ortaklık’ kavramı, Çin diplomasi literatürüne Soğuk Savaşın 
bitiminden sonra yer almaya başlamıştır. Çin, 1993 yılında Brezilya 
ile ilk stratejik ortaklığını kurmuştur. O zamandan itibaren stratejik 
ortaklık ilişkilerinin kurulması, Çin diplomasisinin en önemli 
araçlarından biri haline gelmiştir. Çin günümüze kadar “eşitlik, 
karşılıklı yarar ve işbirliği” ilkelerini göz önünde bulundurarak 
devletler ya da uluslararası örgütlerle farklı adlarda, farklı içeriklerde 
ve farklı derecelerde stratejik ortaklıklar kurmuştur. Bu ortaklıkların 
büyük bir kısmının siyasi ve akademik ortamlarda söz edilmemesi 
nedeniyle kavramların tam tanımında ve içeriklerinin açıklanmasında 
eksiklikler söz konusudur. Ancak Çinli liderler, ‘ortaklık’ ilişkilerinin 
temel özellikleri hakkında açıklamalarda bulunabilmektedir. Örneğin 
2004 yılında Çin başbakanı Wen Jiabao, Avrupa Birliği-Çin Ticaret 
Forumu’nda yaptığı konuşmada “kapsamlı stratejik ortaklık” 
kavramını şu şekilde tanımlamıştır:

‘Kapsamlı’ terimi, işbirliğinin her boyutuyla, geniş-kapsamlı 
ve çok katmanlı olduğunu belirtmektedir. Bu ilişki türü ekonomik, 
bilimsel, teknolojik, siyasi ve kültürel alanları kapsamaktadır, hem 
ikili hem de çok taraflı seviyeleri içermektedir ve hem hükümetler 
hem de hükümet dışı gruplar tarafından yürütülmektedir. “Stratejik” 
terimiyle, işbirliğinin uzun vadeli ve istikrarlı olması anlaşılmalıdır. 
Bu tür işbirliği, ideoloji ve sosyal sistemdeki farklılıkları aşar ve 
zaman zaman ortaya çıkan bireysel olayların etkilerine maruz kalmaz. 
‘Ortaklık’ ile ise, işbirliğinin eşit zeminlerde olması, karşılıklı 
yarar ve kazan-kazana dayanması gerektiği anlaşılmalıdır. İki taraf 
ilişkilerini karşılıklı saygı ve karşılıklı güven üzerine kurmalı, yakın 

t1142147.shtml; erişim: 10.08.2017.
6 “中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于建立全天候战略合作伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk  

Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Kurulmasına 
Dair Ortak Bildiri), 21.04.2015, http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/21/content_2850064.htm; erişim: 
10.08.2017.
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gelecekte çıkarları genişletmek ve ana konularda ortak bir zemin 
bulmaya çalışırken, küçük görüş farklılıklarını rafa kaldırmalıdır.7

‘Ortaklık’ kavramının net biçimde tanımlanmasına karşın, 
stratejik ortaklık uygulamasının ölçüt ve tanımı net değildir. Tüm 
stratejik ortakların Çin için eşit ya da hayati öneme sahip olduğunu 
iddia etmek zordur. Örneğin Çin’in Rusya, Avrupa Birliği ve Angola 
ile kurduğu stratejik ortakların eşit öneme veya aynı etkiye sahip 
olduğu söylenemez. Çin yakın dostlarıyla olan ilişkilerini tanımlarken 
‘stratejik ortaklık’ terimini kullanmamaktadır. Nepal ve Kuzey Kore, 
Çin’in yakın dostu olmasına karşın, her iki ülke Çin’in stratejik ortağı 
değildir ve ikili ilişkileri ‘işbirliği’ düzeyindedir.

Çin kurmuş olduğu ortaklıklarla, ülkeler arasında çok yönlü, 
uzun vadeli işbirliği mekanizmaları oluşturarak stratejik özellikleri 
olan bölgesel ve uluslararası konularda müzakere ve koordinasyonu 
amaçlamaktadır.8 Çin’in ortaklık ilişkisi tarafların kalkınma ihtiyacına 
göre şekillenmektedir.

Çin’in stratejik ortaklarının resmi bir listesi mevcut değildir. 
Feng Z.Pin’e göre, resmi olarak desteklenen bir gazetenin böyle 
bir liste hazırlamaya çalışması, Çin’in stratejik ortakları olarak 
tanımlanmayan önemli ülkeler adına karışıklığa ve gereksiz 
hoşnutsuzluğa neden olabileceği endişeleri nedeniyle Çin Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri tarafından durdurulmuştur.9 Ancak Çinli 
akademisyenler resmi, akademik ve medyadaki mevcut kaynaklara 
dayanarak Çin’in yetmiş iki ülke ve dört uluslararası örgütle  (tablo 
1) stratejik ortaklık kurduğunu tahmin etmektedir.10

7 Speech by H.E. Wen Jiabao, Premier of the State Council of the People’s Republic of China, at the China-
EU Investment and Trade Forum, 6 May 2004, http://www.fmprc.gov.cn/ce/cebe/eng/more/Topics/
t101949.htm; erişim: 13.01.2018.

8 黄素素. “什么是战略伙伴关？”，环球时报，(“Stratejik Ortaklık Nedir?, Küresel Çağ), 10.02.2006, 
http://www.people.com.cn/GB/paper68/16830/1478897.html; erişim: 13 Ocak 2018.

9 Feng Zhongpin, Huang Jing. “China’s Strategic Partnership Diplomacy: engaging with a changing 
World”, ESPO Working Paper, Madrid, no.8, June 2014, p. 8.

10 门洪华 ,刘笑阳. 中国伙伴关系战略评估与展望, 世界经济与政治, (Çin’in Ortaklık Stratejisinin Değer-
lendirmesi ve Geleceği, Dünya Ekonomisi ve Siyaseti), 2015(2), s. 79-80.
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Tablo 1: Çin’in Stratejik Ortakları
Ülke/

Uluslararası 
Örgüt

Stratejik 
Ortaklığın 

Kurulduğu Yıl
Ortaklık ile  

İlgili diğer bilgiler

Avrupa 
Birliği(AB) 2003 1998 uzun dönem-istikrarlı yapısal ortaklık; 2001 

kapsamlı ortaklık; 2003 kapsamlı stratejik ortaklık
Güneydoğu Asya 
Ülkeleri
Birliği (ASEAN)

2003 1997 iyi komşuluk ve karşılıklı güvene dayanan 
ortaklık; 2003 stratejik ortaklık

Afrika Birliği 
(AU) 2006 2006 yeni tip stratejik ortaklık; 2010 kapsamlı 

ortaklık
Arap Birliği 2010 2004 yeni tip ortaklık; 2010 stratejik ortaklık

Brezilya 1993 1993 stratejik ortaklık; 2012 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Rusya 1996 1994 yapısal ortaklık; 1996 stratejik işbirliği 
ortaklığı; 2011 kapsamlı stratejik ortaklık

Mısır 1999 1999 stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik 
ortaklık

İngiltere 2004 1998 kapsamlı ortaklık; 2004 kapsamlı stratejik 
ortaklık; 2011 daha kapsamlı stratejik ortaklık

Güney Kore 2008 1998 ortaklık; 2003 kapsamlı ortaklık; 2008 stratejik 
ortaklık

Fransa 2004 1997 kapsamlı ortaklık; 2004 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Güney Afrika 2004 2000 ortalık ilişkisi; 2004 stratejik ortaklık; 2010 
kapsamlı stratejik ortaklık

Pakistan 2005 1996 kapsamlı ortaklık; 2005 stratejik ortaklık; 2015 
çok daha kapsamlı stratejik ortaklık

Hindistan 2005 2003 yapısal ortaklık; 2005 barış ve refaha yönelik 
stratejik ortaklık

Türkiye 2010 2000 21. yüzyıla yönelik uzun vadeli dostluk ve 
işbirliği ortaklığı; 2010 stratejik ortaklık

Kamboçya 2010 2006 kapsamlı ortaklık; 2010 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Moğolistan 2011 2003 iyi komşuluk ve dostluğa dayalı ortaklık; 2011 
stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik ortaklık

Polonya 2011 2004 dostluk ve işbirliği ortaklığı; 2011 stratejik 
ortaklık; 2016 kapsamlı stratejik ortaklık

Almanya 2010 2004 ortaklık; 2010 stratejik ortaklık

Kazakistan 2005 2005 stratejik ortaklık; 2011 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Özbekistan 2012 2004 dostluk ve işbirliği ortaklığı; 2012 stratejik 
ortaklık

Türkmenistan 2013 2013 stratejik ortaklık
Tacikistan 2013 2013 stratejik ortaklık
Kırgızistan 2013 2013 stratejik ortaklık
Şili 2012 2004 kapsamlı ortaklık; 2012stratejik ortaklık
Afganistan 2012 2006 kapsamlı ortaklık; 2012stratejik ortaklık

Meksika 2003 2003 stratejik ortaklık; 2013 kapsamlı stratejik 
ortaklık
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Endonezya 2005 2005 stratejik ortaklık; 2013 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Peru 2008 2008 stratejik ortaklık; 2013 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Vietnam 2008 2008 kapsamlı stratejik ortaklık
Sri Lanka 2013 2005 kapsamlı ortaklık; 2013 stratejik ortaklık

Venezuela 2001 2001 stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Arjantin 2004 2004 stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Cezayir 2004 2004 stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Avustralya 2013 2013 stratejik ortaklık; 2014 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Suudi Arabistan 2008 2008 stratejik dostluk ve işbirliği ortaklığı; 2016 
kapsamlı stratejik ortaklık

Sırbistan 2009 2009 stratejik ortaklık; 2016 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Ekvator 2015 2015 stratejik ortaklık; 2016 kapsamlı stratejik 
ortaklık

Malezya 2013 2013 kapsamlı stratejik ortaklık
Laos 2009 Kapsamlı stratejik ortaklık
Myanmar 2011 2011 stratejik işbirliği ortaklığı
Tayland 2012 2012 stratejik işbirliği ortaklığı
Birleşik Arap 
Emirlikleri 2012 2012 stratejik ortaklık

Kanada 2005 1997 kapsamlı ortaklık; 2005 stratejik ortaklık
Nijerya 2005 2005 stratejik ortaklık
Angola 2010 2010 stratejik ortaklık
İtalya 2004 1998 kapsamlı ortaklık; 2004 stratejik ortaklık
İspanya 2005 2005 kapsamlı stratejik ortaklık
Portekiz 2005 2005 kapsamlı stratejik ortaklık
Yunanistan 2006 2006 kapsamlı stratejik ortaklık
Danimarka 2008 2008 kapsamlı stratejik ortaklık
Ukrayna 2011 2011 stratejik ortaklık
Beyaz Rusya 2013 2013 kapsamlı stratejik ortaklık
Bangladeş 2016 2005 kapsamlı ortaklık; 2016 stratejik ortaklık
Cibuti 2017 2017 stratejik ortaklık
Nepal - 1996 iyi komşuluk İlişkisi; 2009 kapsamlı ortaklık
ABD11 -  1997 yapısal stratejik ortaklık; 2011 yapısal ortaklık

Japonya12 - 1998 barış ve refaha yönelik dostluk ve işbirliği; 
2007 stratejik karşılıklı yararlı işbirliği

11 2001 yılında George W. Bush’un A.B.D.’nin 43ncü başkanı seçilmesinin ardından Çin-ABD ilişkileri 
bir adım geriledi. 2001’de Şanghay’da yapılan basın toplantısında Çin ve ABD, sadece ‘yapıcı bir 
işbirliği ilişkisi’ kurma niyetini dile getirdi. 2013 yılında Çinli ve ABD’li liderler, Çin-ABD ilişkisini 
yönlendirmek için “Yeni Bir Tür-Büyük Güç İlişkisi” kurma kararı almıştır.

12 Çin’in Japonya “ortaklık” ilişkisi yoktur ve ikili ilişkiler, “işbirliği” seviyesindedir.

11 
12 
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Bu ortaklıkları kuran ortak bildiriler, şekil ve içerik bakımından da 
farklılık göstermektedir. Ortaklıkların tümü ticaret, yatırım ve ekonomik 
işbirliğinden bahsetmektedir. Üç bildiri (Türkiye, Mısır ve Angola) hariç 
bildirilerin tümü ‘Tek Çin’ politikasından veya Tayvan’dan söz etmektedir. 
İki bildiri (Hindistan ve Moğolistan) Tibet’ten, bir bildiride  (Moğolistan) 
Xinjiang (Uygur Özerk bölgesi)’dan bahsetmektedir. İki bildiri (Türkiye ve 
Birleşik Arap Emirlikleri) haricinde tüm bildirilerde Birleşmiş Milletlere 
saygı, reform veya işbirliği söz konusudur. Ortaklık bildirilerinde terörle 
mücadele ve terörün yayılmasını önleme gibi küresel sorunların yanı sıra 
kültürel konularda sıklıkla yer almaktadır. Bildirilerde sınır sorunları 
komşularla, Batı ülkeleriyle insan hakları ve siyasi olarak yakın veya 
önemli ülkelerle de askeri işbirliği konuları daha belirgindir.13 Stratejik 
ortaklıkların çoğu, en üst düzey liderlerin devlet ziyaretleri sırasında 
önceden hazırlanmış ortak bildirilerle oluşturulmaktadır ve sadece birkaç 
ortaklık hazırlıksız yapılan kararların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Örneğin Çin-Kanada ortaklığı, Devlet Başkanı Hu Jintao’nun 2005 yılında 
Kanada ziyareti sırasında ilân edilmiştir. İkisi haricinde bütün stratejik 
ortaklıklar, cumhurbaşkanı veya başbakan tarafından kamuya açıklanmıştır. 
Başkan Vekili Zeng Qinghong, 2004’te yaptığı ziyarette Güney Afrika ile 
ve Başkan Yardımcısı Xi Jinping, 2010’daki Angola ziyareti sırasında bu 
ülkelerle stratejik ortaklıkları başlatmışlardır.

Çin, stratejik ortaklıklarını farklı şekillerde ve farklı mekanizmalarla 
oluşturmayı tercih etmektedir. Rusya ile kurduğu stratejik ortaklık, en etkili 
ve en kapsamlı olanıdır. Çin,  Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra 1991 
yılında Rusya ile diplomatik ilişkilerini kurmuştur. 1996 yılında iki ülke 
arasında Stratejik Koordinasyon ortaklığı kurulmasına karşın o dönemde 
Rusya’nın daha çok Batı ağırlıklı bir politika izlemesi nedeniyle ortaklığın 
ikili danışma mekanizmaları etkinliğini yitirmiştir. 2014 yılında ise iki 
ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmek amacıyla en kapsamlı ve 
etkili ortaklık ilişkisini kurmuşlardır.14 Kurulan yeni ortaklığa göre, devlet 
başkanları her yıl düzenli olarak görüşmektedir ve aralarında doğrudan 
iletişimi sağlayan bir telefon hattı mevcuttur. Çin-Rusya Stratejik Güvenlik 
Danışmanlığı ile Çin-Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komisyonu 

13 Feng Zhongpin, Huang Jing. “China’s Strategic …”, p. 9.
14 “中俄关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明”, (Çin-Rusya Arasında Yeni Dönem Kapsamlı 

Stratejik İşbirliğine Dair Ortak Bildiri), http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/
t1157763.shtml; erişim: 10.08.2017.
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kurulmuştur. Her iki ülkenin başbakanları ve parlamento başkanları yılda 
bir kez toplanmaktadır.15

Çin’in stratejik ortaklık ilişkilerinin bir kısmı düşük düzeydedir ve 
kapsamlı mekanizmalarla donatılmamıştır. Örneğin Çin ile Güney Kore 
arasındaki diplomatik ilişkiler-yakın iki komşu olmalarına karşın- hâlâ 
düşük düzeydedir. İki ülke 2013 yılında yayınladıkları ortak bildiride,16 
2008 yılında kurdukları stratejik ortaklığı derinleştirmek için daha fazla 
ziyaret ve toplantı ile üst düzey liderler arasında düzenli iletişimi teşvik 
edeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının 
karşılıklı ziyaretlerinin arttırılmasına, “Dışişleri Bakanlık” hattın 
kurulmasına ve her yıl iki kez Dışişleri Bakanları arasında stratejik 
diyaloğun yapılmasına karar verilmiştir. Çin ile Suudi Arabistan 2012 
yılında yayınladıkları ortak bildiride de üst düzeyde karşılıklı ziyaretler 
ve siyasi istişareler ile stratejik ortaklıklarını güçlendirme amaçlarını 
belirtmişlerdir.17

Çin, devletlerle inşa ettiği stratejik ortaklıkların çerçevesini kimi 
zaman o ülkelerle olan tarihi ve ideolojik bağlantıları veya Çin Komünist 
Partisi’nin o ülkedeki iktidar partileri ile olan ilişkileri ya da insan hakları 
diyalogları belirlemektedir.18 Çin, Kamboçya, Vietnam ve Laos ile kurduğu 
ilişkilerin çerçevesini, bu ülkelerin iktidar partileri ile Çin Komünist Partisi 
arasındaki tarihi ve ideolojik ilişkiler belirlerken Batılı ülkelerle olan 
ilişkilerini insan hakları, ekonomik öncelikler gibi konular belirlemektedir. 
Shanghai İşbirliği Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, BRICS ve 
Avrupa Birliği gibi önemli bölgesel örgütlerin üye devletleri ile arasında 
oluşturduğu ortaklıkların çerçevesini, bu örgütlerle kurduğu işbirliği 
belirlemektedir. 

Çin bazı ülkelerle stratejik ortaklık oluşturma yerine daha sofistike 
ve üst düzey diyaloglar kurmayı tercih etmektedir: Örneğin 1997 yılında 
Çin ile ABD arasında “yapısal stratejik ortaklık” kurulmasına karşın, 2001 

15 Ibid.
16 “充实中韩战略合作伙伴关系行动计划”, ( Çin-Güney Kore Stratejik İşbirliğinin Güçlendirilmesine 

Dair Eylem Planı), http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1054065.shtml; 
erişim Tarihi: 10.08.2017.

17 “中华人民共和国和沙特阿拉伯王国联合声明”, (Çin Halk Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı 
Ortak Bildirisi), 16.01.2012, http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t895983.
shtml; erişim: 10.08.2017.

18 Feng Zhongpin, Huang Jing. “China’s Strategic …”, p.10.
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yılında ikili ilişkiler bir adım gerileyerek ‘yapısal ortaklık’ seviyesine 
indirilmiştir ve taraflar arasında ‘Çin-ABD Stratejik ve Ekonomik Diyalogu’ 
kurulmuştur.19 Çin, 1998 yılında Japonya ile “dostluk işbirliği ortaklığı” 
kurmuştur. Ancak ‘Yakusuni Tapınağı’, ‘Japon eğitim müfredatındaki 
değişiklikler’ ve ‘Diaoyu adaları’ sorunları nedeniyle ikili ilişkiler 2011 
yılında ortaklık seviyesinden ‘işbirliği’ seviyesine düşürülerek taraflar 
arasında ‘Üst Düzeyde Ekonomik Diyaloğu’ oluşturulmuştur.

3. Çin’in Ortaklık İlişkilerinin Özellikleri

Günümüze kadar Çin, yetmiş iki ülke ve dört bölgesel örgütle içeriği 
ve derecesi birbirinden farklı ortaklıklar kurmuştur. Meng H. Hua’ya20 
göre Çin, ortaklık ilişkilerini üç düzeyde kurmaktadır: Rusya ile kurduğu 
‘küresel’ düzeydeki ortaklık; özellikle komşularını ve önemli stratejik 
konuma sahip bölge ülkeleri ile oluşturduğu “stratejik” düzeydeki ortaklıklar 
ile stratejik önemi sınırlı olan ülkelerle oluşturduğu “normal” düzeydeki 
ilişkilerdir. Örneğin Türkiye, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda,21 Avrupa 
Birliği, Moğolistan, Mısır, Arjantin, Afganistan,22 İngiltere ile stratejik 
düzeyde ortaklık kurarken Romanya, Nepal, Doğu Timor,23 Bangladeş ve 
Belçika24 gibi ülkelerle normal düzeyde dostluk ilişkileri kurmayı tercih 
etmiştir. 

19 胡锦涛在美国友好团体欢迎宴会上的讲话（全文）, (Hu Jintao’nun ABD’de Dostluk Grubu’nun Hoş-
geldin Toplantısında Yaptığı Konuşma- Tam Metin), 20.01.2011,

 http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t788591.shtml;  erişim: 12.08.2017.
20 门洪华 ,刘笑阳. 中国伙伴关系战略评估与展望, 世界经济与政治, (Çin’in Ortaklık Stratejisinin 

Değerlendirmesi ve Geleceği, Dünya Ekonomisi ve Siyaseti), 2015(2), s.82-85.
21 “中华人民共和国和新西兰关于建立全面战略伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk Cumhuriyeti ile Yeni 

Zelanda Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Kurulmasına Dair Ortak Bildiri),  20.11.2014, http://
www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1213213.shtml; erişim: 10.08.2017.

22 “中华人民共和国与阿富汗伊斯兰共和国关于深化战略合作伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk Cum-
huriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesine Dair 
Ortak Bildiri),  http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1205144.shtml; erişim: 
10.08.2017.

23 “中华人民共和国和东帝汶民主共和国关于建立睦邻友好、互信互利的全面合作伙伴关系联合声明”, 
(Çin Halk Cumhuriyeti ile Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti Arasında İyi Komşuluk, Karşılıklı 
Güven Çerçevesinde Kapsamlı İşbirliğinin Kurulmasına Dair Ortak Bildiri), http://www.fmprc.gov.cn/
web/ziliao_674904/1179_674909/t1146729.shtml; erişim: 10.08.2017.

24 “中华人民共和国和比利时王国关于深化全方位友好合作伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk Cumhu-
riyeti ile Belçika Krallığı Arasındaki Dostluk ve Ortaklık İlişkisinin Derinleştirilmesine Dair 
Ortak Bildiri), 01.04.2014, http://www.gov.cn/xinwen/2014-04/01/content_2650747.htm;  erişim: 
10.08.2017.
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Çinli akademisyenler Su Hao’ya25 ve Wang J. Rong’a26 göre ise Çin 
ortaklık ilişkilerini üç düzeyde belirlemektedir: ‘Jeopolitik’ düzeydeki 
ilişkileri: Çin’in jeopolitik çıkarları açısından kendi bölgesinde önemli 
etkileri olan ülkeler veya kuruluşlar ile bölgesel veya alt-bölgesel barışı ve 
istikrarını korumak amacıyla oluşturduğu ortaklık ilişkileridir.27 Örneğin 
ASEAN, Japonya, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkelerle ve kuruluşlarla 
olan ortaklık ilişkileri. ‘Stratejik’ düzeydeki ilişkileri; Çin’in uzun vadeli 
stratejik hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla söz konusu hedef üzerinde 
ciddi etkileri olan ülke veya kuruluşlarla oluşturduğu ortaklık ilişkileridir. 
Bu düzeydeki ortaklıklar ile bölgesel veya uluslararası önemli meseleler 
üzerinde stratejik ilişkiler ile stratejik işbirliği oluşturma hedefindedir. 
Çin’e göre bu tür ortaklıklarla küresel ve bölgesel çapta karşılıklı 
işbirliğini oluşturarak, karşılıklı destek vererek ve karşılıklı koordinasyonu 
sağlayarak dünya düzeninin çok kutuplu olma sürecini hızlandırabilir ve 
dünya barışını ve istikrarını koruyabilir.28 Rusya, ABD, Fransa ile kurduğu 
ortaklıklar, bu düzeydeki ortaklık ilişkilerine örnek olarak gösterilebilir. 
‘İkili’ düzeydeki ilişkileri; Çevresel çıkarlarını etkileyen ortak çıkarları 
olan ülkelerle gerçekleştirdiği ortaklıklardır.29 Güney Kore, Pakistan, 
Kazakistan, Kanada ve Ukrayna ile olan ilişkileri buna örnektir.

Çin bazı stratejik ortaklıklarında, egemenlik ve güvenlik konularını ön 
planda tutmuştur. 1997 tarihli Çin-ABD ortak bildirisinde Çin, Tayvan’ı 
en önemli ve hassas sorunu olarak vurgularken ABD de “Tek Çin” 
politikasına uyduğunu yinelemiştir. Çin ve Rusya,  iyi komşuluk ve dostluk 
işbirliği ortaklığı antlaşmasında taraflar, birbirine karşı nükleer silah 
kullanmayacaklarını ve güç kullanımına başvurmayacaklarını belirtmiştir. 
Çin ve Vietnam 2008 yılında yayınladıkları ortak bildiri ile taraflar, bir 
taraftan kapsamlı stratejik ortaklık kurarken diğer taraftan da Güney Çin 
Denizi sorununa barışçıl müzakere yoluyla çözüm bulma taahhüdünde 
bulunmuşlardır.30 Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan, 

25 苏浩. “中国外交的‘伙伴关系’框架”，世界知识, (Çin Diplomasisinde Ortaklık İlişkilerinin Çerçevesi, 
Dünya Bilgisi)  2000 (5), s. 11-12.

26 王巧荣. “论20世纪90年代中国的伙伴关系外交”, 思想理论教育导刊, (“1990’lı Yıllarda Çin’in 
Ortaklık Diplomasisi Üzerine”, İdeolojik ve Kuramsal Eğitim Dergisi), 2006(2), s. 53-61.

27 王巧荣. “论20世纪90年代…”, s. 54-55.
28 Ibid.
29 王巧荣. “论20世纪90年代…”, s. 55-56.
30 “中越联合声明” (Çin-Vietnam Ortak Bildirisi), 01.06.2008, http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_ 

674904/1179_674909/t460818.shtml; erişim: 12.08.2017.
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Çin ile kurdukları ortaklık çerçevesinde, birbirlerine karşı herhangi bir 
askeri veya siyasi ittifak içinde yer almayacaklarını ya da üçüncü bir 
tarafın topraklarını diğer tarafa karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini 
belirtmiştir.31

Çin’in stratejik ortaklık diplomasisinin, çok boyutlu diplomasisine 
uygun olarak, daha elverişli bir dünya düzeni inşa etmeye odaklandığı 
söylenebilir. Stratejik ortaklık belgelerinde çok kutuplu, yeni dünya 
düzeni, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi, çeşitlilik ve uyumlu 
dünya, iç meselelere müdahale etmeme, farklı demokrasi anlayışı ve insan 
hakları veya farklı gelişim yolları gibi kavramlara yer vermiştir. Böylece, 
stratejik ortaklıkların siyasi sistemini savunmak için Çin’in önde gelen bir 
diplomatik aracı haline geldiği söylenebilir.

Çin’in artan uluslararası profiliyle ilgili büyük girişimlerde stratejik 
ortakların sık sık aktif rol aldığı görülmektedir. Örneğin Çin para birimini 
uluslararasılaştırmak için 2008 yılından beri imzaladığı yaklaşık otuz swap 
anlaşmasının büyük bir çoğunluğunu stratejik ortakları ile imzalamıştır.32 
Çin altı büyük yurtdışı limanını33 kapsayan ‘inci dizisi stratejisi’ni de 
Pakistan, Kamboçya, Myanmar, Bangladeş, Tayland ve Sri Lanka gibi 
stratejik ortakları ile gerçekleştirmiştir.

Çinli akademisyenler ve düşünce kuruluşları, Çin’in kendi 
menfaatlerini dünya çapında korumak için Çin›in yarı müttefiklere mi 
yoksa stratejik pivotlara mı sahip olması gerektiğini tartışmaya başlamıştır. 

31 “中华人民共和国和蒙古国关于建立战略伙伴关系的联合声明”, (Çin Halk Cumhuriyeti ile Moğo-
listan Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına Dair Ortak Bildiri) 17.06.2011, http://www.fmprc.
gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t831612.shtml; erişim: 12.08.2017; “中华人民共和国和
乌兹别克斯坦共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言”, (Çin Halk Cumhuriyeti ile Özbekistan 
Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına Dair Ortak Bildiri), 08.06.2012, http://www.fmprc.gov.
cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t939461.shtml; erişim: 12.08.2017; “中华人民共和国和塔
吉克斯坦共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言”, (Çin Halk Cumhuriyeti ile Tacikistan 
Arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına Dair Ortak Bildiri), 20.05.2013, http://www.fmprc.gov.cn/
web/ziliao_674904/1179_674909/t1041801.shtml; erişim: 12.08.2017; “中华人民共和国和吉尔
吉斯共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言”,( Çin Halk Cumhuriyeti ile Kırgızistan Arasında 
Stratejik Ortaklık Kurulmasına Dair Ortak Bildiri),  11.09.2013, http://www.fmprc.gov.cn/web/
ziliao_674904/1179_674909/t1075614.shtml; erişim: 12.08.2017.

32 Çin bugüne kadar Güney Kore, Hong Kong, Rusya, Türkiye, Moğolistan, Malezya, Beyaz Rusya, 
Endonezya, Arjantin, İzlanda, Singapur, Yeni Zelanda, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Tayland, 
Avustralya, Ukrayna, Brezilya, Kanada, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İsviçre, Katar 
ve Avrupa Merkez Bankası ile swap sözleşmesi imzalamıştır.

33 Pakistan (Gwadar), Kamboçya (Sihanoukville), Bangladeş (Chittagong), Myanmar (Khaukpyu), Sri 
Lanka (Hambantota) ve Tayland (Laem Chabang) limanları.
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Bazı akademisyenler,34 dünyadaki varlığı arttıkça Çin’in ortaklık ve ittifak 
arasında bir yerde bulunan özel ilişkiler kurması gerektiğini savunmasına 
karşın tartışmalar hâlâ akademik çevrelerle sınırlıdır.

 Temel çıkarlarını devlet egemenliği, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, 
anayasaya dayalı Çin siyasi sistemi ve sosyal kalkınmanın sağlanması 
şeklinde tanımlayan Çin, temel çıkarlarını korumak ve uluslararası 
sistemde yükselişi için daha iyi bir çevre oluşturmak için farklı başlık 
ve içerikli, zamanla değişebilen stratejik ortaklıklar geliştirmiştir. Temel 
çıkarlarının korunması için önemli gördüğü ülkeler de gelecekte Çin’in 
muhtemel stratejik ortakları olacaktır. 

4. Türkiye-Çin Stratejik İşbirliği

29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, 
Türkiye ile Çin Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başlatılması 
için başlatılan girişimler sonucunda 1934 yılında iki ülke arasında Dostluk 
Protokolü imzalanmış ve ikili ilişkiler resmi olarak başlamıştır.35 Ancak 
Çin’de başlayan iç savaş ve sonrasında 1949’da Çin Komünist Partisi’nin 
Mao Zedong liderliğinde Çin Halk Cumhuriyetini, Chiang Kai-shek 
liderliğinde Çin Milliyetçi Partisi’nin Tayvan’da Çin Cumhuriyetini ilân 
etmiştir. Türkiye bu dönemde 1934’de başlayan ikili ilişkileri dondurmuş 
ve Çin hükümeti olarak Tayvan’ı tanımıştır.36 1950 yılında başlayan Kore 
Savaşı’nda Türkiye ve Çin’in farklı kutuplarda yer alması, 1952 yılında 
Türkiye’nin NATO’ya üye olması ve Türkiye’nin ilişkilerini Tayvan ile 
sürdürmesi nedeniyle 1949’dan 1971’e kadar yaklaşık yirmi iki yıl iki 
ülke arasında ilişki kurulamamıştır.37 1970’li yılların başında Çin-ABD 
ilişkilerinin normalleşmesinin sonucu Türkiye, Tayvan ile diplomatik 
ilişkilerini keserek 5 Ağustos 1971 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
resmen tanımıştır. 1972 yılında da her iki ülke başkentinde karşılıklı olarak 

34 王嵎生. “关于中国外交战略一些问题的探讨——中国外交战略的“不变”与“变””, 当代世界, (“Çin 
Diplomasi Stratejisindeki Bazı Sorunlar ile İlgili Tartışma: Çin Diplomasi Stratejesinde ‘Değişmemek’ 
ve ‘Değişmek’”, Çağdaş Dünya), 2012(9), s. 15-16; 孙德刚. “论新时期中国的准联盟外交”, 世界经
济与政治 , (Yeni Dönemde Çin’in Yarı-İttifak Diplomasisi, Dünya Ekonomisi ve Siyaseti), 2012(3). 
s.63-67.

35 丁工, “中土关系四十年回顾与展望”, 阿拉伯世界研究, (Çin-Türkiye İlişkilerinin Kırk Yılı: Geçmişi 
ve Geleceği, Arap Dünyası Araştırmaları), 2011(3), s. 21.

36 肖宪。构建中国与土耳其新型战略合作关系，西亚非洲，北京，(Çin ile Türkiye Arasında Yeni Bir  
Stratejik İşbirliğinin Kurulması, Batı Asya ve Afrika), 2011(9), s.15.

37 黄维民. “中土关系的历史考察及评析”，西亚非洲，(Çin-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Araştırması 
ve Analizi, Batı Asya ve Afrika), Vol. 5,  2003(5), s.56.
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büyükelçilikleri faaliyete başlamasına38 karşın Soğuk Savaş döneminde 
ikili ilişkilerde fazla bir ilerleme kaydedilememiştir.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile Orta Asya’da yeni bağımsız 
devletlerin ortaya çıkması, Türkiye ile Çin’in bu bölgede karşı karşıya 
gelmesine neden olmuştur. 2000’li yılların başında Türkiye’nin Orta 
Asya politikasını yeniden gözden geçirmesi, Çinli strateji uzmanlarının 
ve yöneticilerinin Orta Asya devletlerinin dış politikalarını belirlemede 
bölgenin gerçeklerini göz önünde bulunduran politikalar izleyeceğini, bu 
nedenle Türkiye’nin bu bölgede-Orta Asya- politika belirleyici olabilme 
ihtimalinin olmadığını, dolayısıyla Türkiye’nin bölgedeki Çin çıkarlarını 
olumsuz etkileyemeyeceğini savunmaları,39 iki ülke arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesinde etkili olmuştur. 2002 yılında Çin Başbakanı Zhu 
Rongji’nin Türkiye’ye düzenlediği üst düzey ziyaret ile iki ülke arasında 
ilişkiler, normalleşme dönemine girmiştir. 2010 yılında Çin Başbakanı Wen 
Jiabao’nun Türkiye ziyareti sırasında iki devlet arasında imzalanan sekiz 
anlaşma ve yayınladıkları ortak bildiri ile taraflar, ikili ilişkileri ‘stratejik 
işbirliği ilişkisi’ seviyesine çıkarmıştır.

İki ülke tarafından kabul edilen Stratejik İşbirliği İlişkileri Ortak 
Bildirisi’ne göre iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret, karşılıklı yarar 
temelinde genişletilecektir. Her iki ülkenin parlamentoları, siyasi partileri 
ve yerel yönetimleri arasında dostane diyaloglar geliştirilecektir. Enerji, 
eğitim, turizm, yatırım, ulaşım, spor, güvenlik ve savunma alanlarında 
işbirliği olanakları arttırılacaktır. Kalıcı barış ve ortak refah için çaba 
gösterilecektir ve her türlü küresel tehdide karşılık verilecektir.40 Ayrıca, 
kültürel ilişkileri arttırmak amacıyla 2012 yılında Türkiye’de “Çin Kültür 
Yılı”, 2013 yılında da Çin’de “Türkiye Kültür Yılı” ilân edilmiştir.41 

38 肖宪。构建中国与土耳其新型战略合作关系，西亚非洲，(Çin ile Türkiye Arasında Yeni Bir Stra-
tejik İşbirliğinin Kurulması, Batı Asya ve Afrika), 2011(9), s.16.

39 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkiye’nin Orta Asya Politikasına Rusya Federasyonu ve Bölge Ülkelerinden 
Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt 12 Sayı 1, Yaz 2012, s. 11-13.

40 Ortak bildiride küresel tehditle mücadeleye atıfta bulunulmasına karşın 1971’de imzalanan Türkiye-Çin 
Diplomatik İlişkilerinin Tesis Edilmesine Dair Ortak Bildiride ve 2000 yılında ilan edilen Türkiye-
Çin Ortak Bildirisi’nde yaralan “karşılıklı içişlerine karışmama, insan hakları, her türlü teröre karşı 
ortak hareket” gibi konulara 2010 yılında ilan edilen Stratejik İşbirliği İlişkileri Ortak Bildirisi’nde 
yer verilmemiştir.

41 “中华人民共和国和土耳其共和国关于建立和发展战略合作关系的联合声明”, (Çin Halk Cumhu-
riyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik İşbirliğinin Kurulmasına ve Geliştirilmesine Dair 
Ortak Bildiri), 09.10.2010, http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t759659.
shtml; erişim: 10.08.2017.
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Türkiye-Çin ikili ilişkilerinin stratejik işbirliği seviyesine 
yükseltilmesinden günümüze kadar geçen yaklaşık yedi yıllık dönemde, 
iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesindeki en büyük engel olarak görülen 
“”Xinjiang Uygur” sorunu hâlâ çözüme kavuşmamıştır. İki ülke arasında 
ilişkilerin gelişmesini engelleyen en büyük neden olarak görülen “Xinjiang 
Uygur” konusu, zaman zaman ki ülke arasında ilişkilerin duraklamasına 
neden olmaktadır. Örneğin 2015 yılında Pekin yönetiminin Ramazan 
ayında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki kamu görevlileri, öğretmenler 
ve öğrencilerin oruç ibadetlerine kısıtlamalar getirdiğine dair haberlerin 
sosyal medyanın da etkisiyle Türk toplumu nezdinde tepkilerin büyüyerek 
zaman zaman şiddet içeren in karşıtı gösterilere neden olmuştur. Bölgede 
yaşanan olayların Türk kamuoyunda üzüntüyle karşılandığını ve derin 
kaygı duyduğunu belirterek Türkiye’nin Çin’in Ankara büyükelçisini 
Dışişleri bakanlığına çağırması, buna karşılık Çin Dışişleri bakanlığının 
da Çin vatandaşlarının dini özgürlüklerinin anayasa ile koruma altında 
olduğunu, Türkiye’den çıkan haberlerle ilgili açıklama talep ettiğini ve 
Türk Dışişleri bakanlığı’nın bildirisinin kaygı verici olduğunu belirtmesi,  
ikili ilişkilerde kısa sürelide olsa duraklamaya neden olmuştur. Sosyal 
medyada Müslümanlara karşı yapılan Çin zulmünü gösterdiği iddia edilen 
fotoğrafların sahte olduğunun anlaşılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuyla ilgili açıklamaları ve ardından Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret, 
sorunun iki ülke arasında büyük bir krize dönüşmesini engellemiştir. 

Türkiye, 2002 yılında tam üyelik için başvurduğu Shanghai İşbirliği 
Örgütü’ne, 2012 yılında “Diyalog Ortağı” olarak kabul edilmiştir. 
Shanghai İşbirliği Örgütü’nün ilk kez üyeleri dışında bir ülkeye başkanlık 
vermesiyle Türkiye, Shanghai İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü’nün42 2017 
dönem başkanlığını üstlenmiştir.43

Ekonomik ilişkilerde ise, Çin’in Türkiye’nin en önemli ticaret 
ortaklarından olmasına ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin her yıl 
genişlemesine karşın ticaret açığı, Türkiye aleyhine gelişmektedir. 
2010 yılında Türkiye’nin Çin ile ticaretindeki ticaret açığı yaklaşık 15 

42 Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Hindistan, İran, Moğolistan, 
Pakistan, Sri Lanka ve Beyaz Rusya’nın üye olduğu Kulüp, üye ülkelerin enerji ile ilgili sorunları, 
fırsatları ve tehditleri dile getirdikleri, çözüm yollarının bulunması için danışma mekanizmalarını 
işletebildikleri bir platformdur.

43 “Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü’nün 2017 Dönem Başkanı Türkiye Oldu”, 23.11.2016, https://
www.haberler.com/sangay-isbirligi-orgutu-enerji-kulubu-nun-2017-8990357-haberi/;erişim: 
10.08.2017.
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milyar dolar iken, 2013 yılında 21 milyar dolara, 2016 yılında da 23 
milyar dolara yükselmiştir. Çin’in ekonomik büyümesinin son yıllarda 
hız kesmesi, Türkiye’nin Çin’e olan ihracatının belli ürünlere aşırı 
şekilde yoğunlaşması, ihracat sepeti içerisindeki katma değeri düşük 
hammadde ve birincil ürünlerin ağırlıkta olması, talep tarafında yaşanan 
dalgalanmalara karşı ihracatın kırılgan bir hale gelmesine ve dolayısıyla 
Türkiye’nin Çin’e ihracatını sürdürülebilir bir büyüme zeminine 
oturtmasını zorlaştırmaktadır. Çin’in son yıllarda iç tüketime kayması 
Türk şirketlerin Çin pazarına girmesini sağlamıştır. BEKO, Aksa Jeneratör 
ve Fiba Holding, Karsan Otomotiv gibi önemli Türk şirketleri Çin’de 
yatırım yapmaya başlamıştır.44 Çinli yatırımcılarda Türkiye’de önemli 
altyapı yatırımlarında bulunmaktadır.45 Ancak Ortak Bildiri çerçevesinde 
gerçekleştirilen karşılıklı yatırımlar, son yıllarda beklentilerin altındadır.

Kültürel İlişkiler alanında ise iki ülke arasındaki kültürel bağları 
güçlendirmek ve karşılıklı turizmi arttırmak amacıyla 2012 yılında 
Türkiye’de Çin Kültür yılı, 2013 yılında da Türkiye Kültür yılı ilân 
edilmiştir. Türkler ve Çinlilerin birbirini yeterince tanımaması, bilgi 
eksikliği nedeniyle oluşan önyargılar ve yanlış algılamalar iki ülke 
arasındaki turizmi olumsuz yönde etkilemektedir.  Ragıp K. Karaca’nın 
Çin’de gerçekleştirdiği bir anket çalışmasına göre, Türkiye’nin Xinjian’daki 
Uygur ayrılıkçı grupları desteklediği algısı nedeniyle Türklere olumlu 
bakan Çinlilerin oranı yüzde 17,7 seviyesinde kalmıştır.46 Pew Global 
Research’in dünya genelinde yaptığı ankette “Çin’e bakışınız olumlu mu, 
olumsuz mu?” sorusuna Türkiye’de de olumlu cevap verme oranı yüzde 
21 olmuştur. 

Amaçları arasında dünyaya Çin kültürünü tanıtmak ve Çinceyi 
öğretmek olan Konfüçyüs Enstitüsü, Türkiye’de sırasıyla ODTÜ 
Konfüçyüs Enstitüsünü, Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsünü, 
Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsünü ve Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsünü 

44 “Özyeğin Çin’deki 300 milyon Dolarlık AVM’sini açtı”, 24.05.2014, http://www.hurriyet.com.tr/
ozyegin-cindeki-300-milyon-dolarlik-avmsini-acti-26477975; erişim: 12.08.2017; “KARSAN 
2016’da Çin’de Üretime Başlayacak”, http://www.milliyet.com.tr/karsan-2016-da-cin-de-uretime/
ekonomi/detay/1908090/default.htm; erişim:12.08.2017. 

45 Kadir Temiz, “Türkiye-Çin İlişkileri”, SETA, S. 196, Nisan 2017, s. 10, https://setav.org/assets/
uploads/2017/04/TRCin.pdf; erişim: 17.06.2017.

46 R·库塔·卡拉卡忻华, “土耳其与中国间的认知分析”, 阿拉伯世界研究, (R. Kutay Karaca, “Türkiye ve 
Çin Arasında Bilişsel Analiz”, Arap Dünyası Araştırmaları), 2014(2), s. 105-108.
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kurmuştur ve Jale Tezer Konfüçyüs sınıfını açmıştır.47 Türkiyedeki 
Konfüçyüs Enstitülerinin muadili olacak şekilde Türkiye’yi ve Türkçeyi 
tanıtma amacı taşıyan Yunus Emre Kültür Enstitüsü, Çin’de hâlâ faaliyete 
geçememiştir. Çin’in dünyaca ünlü uluslararası ekonomi ve haber dergisi 
China Today, China Today Türkiye adıyla 2012 yılından itibaren Türkiye’de 
Türkçe olarak iki ayda bir yayınlanmaya başlamıştır.48 Garanti Bankası 
ve Türkiye İş Bankası Shanghai’da, Bank of China ve ICBC İstanbul’da 
temsilcilikler açmıştır.49 Kültürel değişim programları, Türkiye’nin Çinli 
turistlere uygulamaya başladığı e-visa kolaylığı ve Çin’de yayınlanan 
reality showlar-örneğin: Huayang Jiejie reality showu- Türkiye’ye gelen 
Çinli turist sayısının artmasını sağlamıştır.50 Türk Hava Yolları, Pekin, 
Guangzhou ve Shanghai noktalarına aktarmasız haftalık yedişer hattan, 
Hong Kong Özel İdare Bölgesi’ne ise haftada altı hattan olmak üzere 
toplam yirmi sekiz hattan yolcu seferi düzenlemeye başlamıştır. Türk 
havayolu şirketlerinin Çin’e yaptığı sefer sayısının artırılması ve uçuş 
ağına yeni noktalar eklenmesi, halklar arasındaki etkileşimin artmasına 
olduğu kadar Çin ile turizm ve ticaret alanındaki ilişkilerin gelişmesine de 
katkıda bulunmaktadır.51 

Askeri ilişkiler, bu dönemde hızla gelişmiştir. Çin, 2010 yılında 
Konya’da gerçekleştirilen Anadolu Kartalı tatbikatına ilk defa katılmıştır. 
İki ülke arasında Çin’in askeri teknolojisinin Türkiye’ye aktarılmasını içeren 
anlaşmalar imzalanmıştır. 1990’lı yıllarda Çin teknolojisi kullanılarak TR-
300 roketleri “Kasırga” adı ile üretilmiştir.52 2000’li yıllarda Çin teknolojisi 
kullanılarak üretilen “Toros” ve “Jaguar” isimli füzeler Türk Silahlı 
kuvvetlerinin envanterine girmiştir.53 Ancak Türkiye, 2013 yılında uzun 
menzilli bölge ve füze savunma sistemi alımı için Çin ile başlattığı ve yaklaşık 
yirmi altı ay süren görüşmeleri, milli füze üretim projesini başlatacak olması 

47 孔子学院/ 课堂 (Konfüçyüs Enstitüsü/Sınıf)，http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_10961. 
htm; erişim: 12.08.2017. 

48 Çin’e açılan kapı, http://www.turkuvazreklam.com.tr/yayin/dergiler/china-today; erişim: 12.08.2017. 
49 http://www.bankofchina.com/tr/tr/aboutus/ab1/201704/t20170407_9226470.html; erişim: 12.08.2017; 

ICBC Tekstil Bankası’nı alarak Türkiye’deki ilk Çinli oldu”, 29.04.2014, http://www.hurriyet.com.tr/
icbc-tekstil-bankasini-alarak-turkiyedeki-ilk-cinli-oldu-29098026;  erişim: 12.08.2017. 

50 Yang Feiyue, “Turkey gains popularity with Chinese tourists”, http://www.chinadaily.com.cn/
world/2015-07/30/content_21454383.htm;  erişim: 12.08.2017.

51 Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-
ekonomik-iliskileri.tr.mfa; erişim: 12.08.2017.

52 Kadir Temiz, “Türkiye- Çin…”, s. 13.
53 Erkin Ekrem, “Türkiye-Çin İlişkilerinin 40 Yılı (1971-2011), Stratejik Düşünce Enstitüsü Raporu, 

Ankara, 2012, s. 22. 
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nedeniyle 2015 yılının kasım ayında iptal etmiştir.54 İhalenin iptali, ikili 
ilişkilerde soğuk rüzgârların esmesine yol açmıştır.

5. Türkiye-Çin Stratejik İşbirliğini Etkileyen Faktörler
İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1971 yılından 

günümüze kadar ikili ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. İkili ilişkilerin 
2010 yılında stratejik işbirliği seviyesine çıkarılmasıyla ilişkilerde kısmen 
de olsa gelişme sağlanmasına karşın ilişkiler beklenilenin aksine stratejik 
ortaklık seviyesine ulaşamamıştır. İkili ilişkilerin stratejik ortaklık 
seviyesine ulaşamama nedenlerinin başında Soğuk Savaş Döneminde ABD-
Çin ilişkilerinin normalleşmesine kadar Türkiye’nin Çin ile diplomatik 
ilişki kurmaması, yeni kurulan ve uluslararası sistemde yer almaya 
çalışan Çin’in Türkiye’den beklediği desteği alamaması, günümüzde de 
Türkiye’nin genel olarak Batı eksenli politikalar izlemesi ve Çin’i sadece 
askeri ve stratejik ortak olarak görmesidir. 

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Orta Asya’da 
bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile ilişkilerini 
geliştirmesi ve Türkiye’nin bu bölgede güçlenmesi olasılığı, bu bağlamda 
Türkiye’nin “Adriyatik’ten Çin Seddine” söylemleri ikili ilişkileri olumsuz 
etkilemiştir. Son yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine alternatif 
olarak Shanghai İşbirliği Örgütü’ne üyeliği konusunu sık sık dile getirmesi, 
olası Shanghai İşbirliği Örgütü üyeliği aracılığıyla Türkiye’nin yeniden 
Orta Asya bölgesine entegre olması ihtimalinden Çin’in rahatsızlık duyarak 
Türkiye’nin Shanghai İşbirliği Örgütü’ne tam üye olmasını desteklememesi 
ikili ilişkilerde karşılaşılan bir diğer sorundur. 

Türkiye’nin Ortadoğu gibi sorunlu bir bölgede yer alması ve Çin’in 
özellikle Ortadoğu bölgesine yönelik uyguladığı politikalar, iki ülkenin 
bölgede karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. 2011 Arap Baharından 
sonra doğal gaz ve petrol gibi kaynaklara gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç 
duyması nedeniyle Çin’in Ortadoğu’da daha fazla aktif politika izlemesi ve 
Türkiye’nin doğal gaz ve petrol gibi zengin doğal kaynak rezervlerine sahip 
ülkelere komşu olması nedeniyle bu bölgede izlediği güvenlik politikasının 
iki ülkenin bölgede sık sık karşı karşıya gelmesine yol açmaktadır. Suriye’de 
yaşanan krizde Türkiye’nin Batılı ülkeler ile birlikte Ortadoğu’da demokratik 
siyasal sistemlerin kurulmasını desteklemesine karşın Çin’in Rusya ile 
birlikte Batı karşıtı bir politika izlemesi bunun bir örneğidir.

54 “3,4 milyar dolarlık Çin füzesi iptal”, 15.11.205, http://www.milliyet.com.tr/3-4-milyar-dolarlik-cin-
fuzesi-gundem-2148480/, erişim: 10.08.2017.
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Türkiye-Çin ilişkilerini etkileyen önemli konulardan birisi “Xinjiang 
Uygur” sorunudur. Çin ‘in kuzeybatısında yer alan ve yeraltı kaynakları 
bakımından zengin rezervlere sahip Xinjiang Uygur Özerk bölgesinde 
Çin’in Uygurlara yönelik izlediği politika, zaman zaman Türkiye’nin 
tepkisine yol açmaktadır. Türkiye bu bölgede yaşayan Uygurların 
kültürel, ekonomik ve siyasal haklarının korunması gerektiğini sık sık 
dile getirmektedir. Çin’e göre Uygur konusu  Çin’in kendi iç sorunudur 
ve bu konuda Türkiye, Çin’in içişlerine karışmaktadır. Sorun ile ilgili bilgi 
eksikliği ve kirliliği, hem Türk kamuoyunda hem de Çin kamuoyunda 
konu ile ilgili algılamaları olumsuz etkilemektedir. Her iki tarafın Uygur 
sorunu ile ilgili farklı görüş açılarına sahip olması sorunun çözümünü 
zorlaştırmaktadır. 

1974 yılında iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması ile 
başlayan ticari ve ekonomik ilişkilerin beklenenin aksine yavaş gelişmesi, 
Türkiye’nin Çin ile olan ticari ilişkilerin ithalat odaklı olması, Çin 
mallarının Türk pazarında çok fazla yer alması55 sonucunda Türk esnafının 
bundan olumsuz etkilenmesi, iki ülke arasındaki dış ticaret açığının yıldan 
yıla Türkiye aleyhine artmasına (tablo 2) neden olmaktadır. Türkiye’de 
yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin ya da istikrarsızlıkların döviz 
kurunu olumsuz etkilemesi ve bu durumun Çinli yatırımcıların Türkiye’de 
yatırım yapma kararını olumsuz etkilemesi, Çinli yatırımların beklenilenin 
altında gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Tablo 2: Türkiye-Çin Dış Ticari Verileri56

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge

2011 2,46 21,69 24,16 -19,22

2012 2,83 21,29 24,13 -18,46

2013 3,6 24,68 28,29 -21,08

2014 2,86 24,92 27,78 -22,05

2015 2,42 24,86 27,27 -22,45

2016 2,36 25,44 27,76 -23,12

55 Ankara Ticaret Odası’nın “Çin Malları Piyasa Araştırması 2” başlığı ile yaptığı araştırmaya göre, 
piyasadaki her 100 oyuncaktan 95’i, 100 gözlükten 45’i, 100 armatürden 76’sı, 100 klimadan 50’si 
ve 100 halıdan 25’i Çin malıdır. Bkz. “30 Sektörde Çin İstilası Var”, http://www.hurriyet.com.tr/30-
sektorde-cin-istilasi-var-191036; erişim: 12.08.2017.

56 “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-
cumhuriyeti-ekonomik-iliskileri.tr.mfa;  erişim: 12.08.2017. 
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1999 yılında Çin’in Ukrayna’dan satın aldığı Varyag uçak gemisini 
Karadeniz ve boğazlardan geçirmek istemiştir. Ancak 1936 Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi, uçak gemilerinin boğazlardan geçişine izin 
vermemektedir. Uzun süren görüşmeler sonucunda Çin’in Varyag gemisini 
eğlence gemisi yaparak turizm amaçlı kullanılacağını taahhüt etmesi 
sonucunda geminin Karadeniz ve boğazlardan geçişine izin verilmiştir. 
Varyag uçak gemisinin taahhüt edildiği gibi turizm amaçlı kullanılmaması 
ve görüşmeler sırasında vaat edilen “bir milyon Çinli turist” sözünün Çinli 
turistlerin Türkiye’yi tercih etmemesi nedeniyle yerine getirilememesi,57 
Türkiye’de hayal kırıklığına neden olmuştur. İki ülke arasında yaşanan 
bilgi eksikliği/yetersizliği ve dolayısıyla neden olduğu yanlış algılamalar, 
ikili ilişkileri zaman zaman sekteye uğratmaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde söz sahibi olan Çin’in, 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası konularda Türkiye’nin yanında 
yer almaması, Türkiye açısından Çin ile ilişkilerde zaman zaman soru 
işaretlerine neden olmaktadır. Örneğin Kıbrıs sorununda Çin, Kıbrıs’ın 
ikiye ayrılmasının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasının 
Tayvan sorununa örnek teşkil etmesinden endişe duymaktadır ve bu 
nedenle Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin lehine tavır takınmaktadır. 1971 
yılından beri Türkiye’nin Tayvan ile ilişkilerini kültürel ve ticari alanlarda 
sürdürmesi de Çin açısından Türkiye ile ilişkilerinde soru işaretlerine 
neden olmaktadır.

2015 yılının sonlarına doğru Çin’in Türkiye’nin Asya’daki 
elçiliklerinin Çin’den kaçan Uygur kökenli kişilere pasaport sağladığı 
ve bu kişilerin bir kısmının Irak’a ve Suriye’ye geçerek terör örgütlerine 
katıldığına yönelik iddialarının ardından, Çin’in Türk vatandaşlarına 
uyguladığı vize koşullarını zorlaştırması iki ülke arasındaki ilişkileri 
olumsuz yönde etkileyen bir diğer gelişmedir. Yeni uygulamaya göre Çin, 
şahsi turist vizesi başvurularını kaldırmıştır. Ticari vize başvurularında 
da Çin’den davet eden firmaların davet mektuplarının kabul edilmeyerek 
sadece yetkilendirilmiş resmi kuruluşların vereceği davet mektubunun 
talep edilmesi uygulamasına geçmiştir. Bu gelişmelere karşın Türkiye 
tek taraflı olarak Çinli turistlere ve işadamlarına getirdiği elektronik vize 
uygulamasında bir değişikliğe gitmemiştir.

57 “Çin’den Türkiye’ye İki Kazık”, 25.09.2012, http://www.hurriyet.com.tr/cinden-turkiyeye-iki-kazik- 
21550854   erişim: 12.08.2017.
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Türkiye ve Çin arasındaki ticaret açığının yıldan yıla Türkiye aleyhine 
artması, Kıbrıs ve  Xinjiang Uygur sorunları gibi önemli konularda her iki 
tarafın farklı görüşlere sahip olması, taraflar arasındaki bilgi yetersizliği 
ve kirliliği, iki ülke arasında oluşturulan stratejik işbirliğinin içinin 
doldurularak başarıya ulaşmasını engellemektedir. 2013 yılında Çin Devlet 
Başkanı Xi Jinping’in “Kuşak-Yol” projesini gündeme getirmesi, taraflara 
önemli fırsatlar ve girişim imkânları sunmaktadır. Proje kapsamında ortaya 
çıkan fırsatların iyi değerlendirilmesi durumunda iki ülke arasındaki 
ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ düzeyine çıkması muhtemeldir.

6. “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Eylül 2013’te Kazakistan’ın 
Nazarbayev Üniversitesinde yaptığı konuşmada “Kuşak-Yol ”projesini dile 
getirmiştir.  Proje, tren yolları, karayolları, enerji nakil hatları ile limanları 
içeren ve altmış beş ülkeyi kapsayan milyarlarca dolarlık altyapı yatırım 
girişimidir. Gelişen ekonomisiyle, yaklaşık seksen milyon nüfusuyla, 
jeopolitik konumuyla, Orta Asya-Ortadoğu-Afrika-Avrupa ülkeleri ile 
olan tarihi ve siyasi bağlarıyla, AGİK, NATO ve AGİT üyeliğiyle son 
dönemde uluslararası arenada Türkiye’nin önemi gittikçe artmaktadır. 
Bu özellikleriyle nedeniyle Türkiye, proje kapsamında özel bir öneme 
sahiptir.58

Çin’den başlayıp Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve 
Yunanistan üzerinden Roma’ya ulaşan “Kuşak –Yol” projesi, karadan 
ve denizden olmak üzere iki hattan oluşmaktadır. Hatlardan birinin 
Türkiye’den geçecek olması ve Türkiye’nin Asya- Avrupa bağlamında 
stratejik geçiş yollarını kontrol ediyor olması Türkiye’yi “Kuşak-Yol” 
projesi için kilit ülkelerden biri haline getirmektedir .Bu bağlamda  Çin 
için Türkiye, Balkanlara ve Avrupa’ya çıkış kapısı, Orta Asya’da ve 
Ortadoğu’da iktisadi alanda işbirliği yapabileceği bir ortak iken Türkiye 
için Çin, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında karşılıklı ilişkileri 
güçlendirilmesi gereken bir ortaktır.59

Projeyi etap etap hayata geçirmeyi planlayan Çin, Rusya üzerinden 
“kuzey koridoru”na, İran üzerinden “güney koridoru”na, Türkiye ve 
Avrupa’yı Orta Asya’ya, Afganistan’a, Pakistan’a ve Çin’e bağlayacak 

58 Arzu Durdular, “Çin’in “Kuşak-Yol” Projesi ve Türkiye-Çin İlişkilerine Etkisi”,  Avrasya Etütleri, S. 49, 
2016(1), s. 90.

59 Age, s. 91.
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olan “orta koridoru”na işlerlik kazandırma amacındadır. Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars ve Edirne—Kars demiryolu projeleri, 
Marmaray ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, “Kuşak-Yol” projesinin “orta 
koridoru”nu oluşturmaktadır. Projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye 
ile Çin arasındaki denizyoluyla gerçekleşen sevkiyatlar, iki aydan iki 
haftaya, kara yoluyla gerçekleşen sevkiyatlar da otuz günden on güne 
düşecektir ve karayolu mesafesinde üç bin kilometrelik azalma olacaktır.60 
Projenin, Türkiye ile Çin arasındaki mevcut ekonomik ilişkilere ivme 
kazandırarak alternatif yatırım alanları oluşturması muhtemeldir. Proje ile 
ortaya çıkacak olası yeni yatırım alanları ve ekonomik işbirliği fırsatları, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi ve kültürel alanlarda da gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. 

7. Sonuç
Çin, 1990’lı yıllarda sadece Brezilya(1993), Rusya(1996) ve 

ABD(1997) ile stratejik ortaklıklar kurmuşken 2000’li yıllardan itibaren 
birçok ülke ile farklı isimlerde ve farklı derecelerde ortaklıklar kurmayı 
tercih etmiştir. Pakistan ve Rusya ile oluşturduğu ortaklık ilişkisi, diğer 
kapsamlı stratejik ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerine kıyasla kapsam 
ve derece bakımından benzersiz ve eşsizdir. Bölgesel önceliklerini dikkate 
alarak oluşturduğu ortaklık ilişkileri bakımından Çin, Türkiye ile Avrupa’ya 
ve Ortadoğu’ya yakınlığı nedeniyle ve bu bölgelerdeki önceliklerini göz 
önünde bulundurarak stratejik işbirliği ilişkisi kurmuştur. Ancak, her iki 
ülke arasındaki bilgi eksikliği, uluslararası sorunlarda farklı görüşlere 
sahip olması, ikili ilişkilerde yaşanan koordinasyon eksikliği, 2010 yılında 
kurulan stratejik işbirliğinin başarısız olmasına neden olmaktadır. Çin’in 
2013 yılında ilan ettiği “Kuşak-Yol” projesi, Türkiye ve Çin arasında yeni 
fırsat ve işbirliği alanlarının doğmasını sağlamıştır.

“Kuşak-Yol” projesi, her iki ülke arasında ekonomik olduğu kadar 
sosyal, siyasal ve kültürel ilişkileri geliştirme potansiyeline sahiptir. Proje, 
Türkiye’ye sağlayacağı ekonomik getirilerin yanı sıra Orta Asya’daki Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirme fırsatını da sunacaktır.

Türkiye’nin 2008 yılında ileri sürdüğü “İpek yolu Girişimiˮ ve 
Kervansaray Projesi’nin Çin’in 2013 yılında ilan ettiği “Kuşak-Yol” 
projesi ile benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye projeye olumlu 

60 “Modern İpek Yolu Projesi’nde Bilmeniz Gerekenler”, 12.05.2017, http://www.businessht.com.tr/
ekonomi/haber/1491954-buyuk-zirveden-once-ipek-yolu-projesinde-bilmeniz-gerekenler; erişim: 
12.08.2017.
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yaklaşmaktadır. Ancak, her iki tarafın proje ile ilgili bilgi farklılığı ve her 
iki ülkenin jeopolitik stratejilerindeki düşünce ve öncelik farklılığı projenin 
karşı karşıya kaldığı sorunlardan biridir. Bu nedenle taraflar ortak stratejik 
eylem planları belirleyerek birbiri ile koordineli kurumlar oluşturmalıdır. 
İki ülke arasında uzun dönemli işbirliği alanları arttırılarak karşılıklı güven 
tesis edilmesi de ilişkilerde gelişme sağlanabilir.

2010 yılında iki ülke arasında başlatılan stratejik işbirliğinin başarıya 
ulaşması için taraflar arasında siyasi güven arttırılmalı, taraflar şüpheye 
neden olacak hareketlerden kaçınmalı, ekonomik ilişkilerinin ülke 
çıkarları karşılıklı korunarak kazan-kazan ilkesi çerçevesinde gelişmesi 
sağlanmalıdır.
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Dede Korkut Anlatısı

Mehmet KAHRAMAN1

Öz

Türk anlatı tarihinde karşımıza çıkan tam ve en eski metin, Dede Korkut 
anlatısıdır. Ondan daha eski bazı destan parçaları da yok değildir. Ama onlar tam 
bir anlatı metni özelliği göstermezler. Dede Korkut metinlerinde geçen kişiler, 
olayların birçoğunda ortak olarak yer alırlar. Olaylar birbirini bütünler nitelikte 
olmasa bile, yaklaşık aynı kişiler etrafında geçtiği için metinlerin tamamına tek 
bir anlatı gözüyle de bakılabilir. Onların, metnin birçok yerinde Dede Korkut 
tarafından oluşturulduğu ifade edilmektedir. Dede Korkut aynı zamanda olay 
kişisi olarak da karşımıza çıkar. Ama özellikle her olay bitiminde elindeki ‘şadılık’ 
adlı çalgısıyla çıkıp gelir ve hemen oracıkta kendisinin bazen ‘Oğuznâme’ bazen 
de ‘boy’ diye adlandırdığı anlatıyı ortaya koyarak ‘icra’ eder. Olaylar daha çok 
‘Oğuz’ Türklerinin günlük hayatlarını anlatmaktadır. Çevre mekân olarak Doğu 
Anadolu’nun bazı yerleri anılmakta ise de asıl mekânın, Oğuzlar Anadolu’ya 
gelmeden önce göçebe olarak yaşadıkları yerler olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Dede Korkut, Oğuzlar, boy, Bayındır Han, Dresten nüshası, 
Vatikan nüshası.
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Dede Korkut Narrative

Abstract

Dede Korkut narrative is the oldest and the most complete text in the Turkish 
narrative history. There were also some older ones, but they do not feature 
distinctive narrative text properties. In Dede Korkut texts, characters appear in 
multiple events mutually. Though events are not one after another consecutively 
and not connected, the characters are approximately same, so one can consider it 
as a stand-alone narrative as a whole. The texts or the text denotes Dede Korkut 
as the original author in many places. Dede Korkut also appears as an episodic 
character in the text. However, almost in all resolution parts, Dede Korkut comes 
out to the scene with his instrument called ‘şadılık’ and perform ‘Oghuznâme’ 
or ‘boy’ narrative. Scenes generally reflect the daily errands of ‘Oghuz’ Turks. 
Though some locations from East Anatolia is the whereabouts of the stories, the 
original locations of the scenes are thought to be places where Oghuz had lived 
before they migrated to Anatolia.

Keywords: Dede Korkut, Oghuz, boy, Bayındır Khan, Dresten print, Vatican 
print.



147

1. Giriş
Eksiksiz bir Türk roman tarihi oluşturmak istiyorsak, Türk edebiyat 

tarihini bütünüyle gözden geçirmek zorundayız. Özellikle anlatma esaslı 
metinler, manzum olsun, mensur olsun, bu çerçevede yeniden ele alınma-
lıdır. Roman teriminin çok geniş bir anlam yelpazesine kavuştuğu günü-
müzde genel mânâda ‘anlatı’ olarak adlandırılan metinler roman tarihin-
de önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa roman tarihini yazanlar, edebiyatın 
gündeme geldiği çağlardan başlayarak ‘anlatı’ sayılabilecek bütün metin-
leri dikkate alarak kendi romanlarının gelişimini masaya yatırırlar. Bizim 
de Türk edebiyatı için bu dikkatle bir çalışma yapmamız gerekmektedir. 

Bu, biraz da Türk romanının gelişimi ile ilintilidir:
Her ne kadar bazı edebiyat tarihçileri Türk roman tarihinin Tanzi-

mat’tan sonra başladığını öne sürseler de, Türk edebiyatında ilk roman ça-
lışmaları olarak öne çıkarılan metinlerin öteden beri var olan anlatı metin-
lerinin devamı gibi olduğu açıktır. Söz konusu metinlerdeki bu nitelikleri 
‘türün acemilikleri’ olarak görenler de vardır. Ama dikkatli bir göz, onların 
Türk edebiyatında eskiden beri var olan metinlerle örtüştüğünü fark eder. 
Ahmed Midhat’ın metinlerinde bu durum oldukça açıktır. Metinler genel-
likle ‘meddah’ ağzıyla kaleme alınmıştır. Bu kendine özgü dil, ‘meddah 
hikâyeleri’ dediğimiz eskiden beri var olan bir tür hikâyelerde kullanıl-
maktadır. 

Geçen yüzyılın başına kadar bu türlü metinler yüzyıllardır kullanıl-
makta olan ‘hikâye’ adı ile anılmaktadır. Türk romanının en önemli tem-
silcisi Halit Ziya, ‘roman’ üstüne kaleme aldığı kitabına da Türk diline 
hürmeten Hikâye adını vermiştir. Hem bu adlandırma hem de söz konusu 
metinlerin özellik bakımından eskiden beri var olan metinlerle örtüşmek-
te olması Türk roman tarihinin çok daha önceden başlatılmasını gerekli 
kılmaktadır. Başka türlü Türk anlatı geleneğindeki değişim ortaya konu-
lamaz. Bir tarafta halk hikâye geleneği diğer tarafta ‘mesnevi’ olarak ad-
landırılan anlatılarda tarih boyu ortaya çıkan nitelikler Türk roman tarihi 
içinde önemli kilometre taşlarıdır.2 

2 Daha geniş bilgi için bakınız: Mehmet Kahraman, Leyla ve Mecnun Romanı, 2. Baskı, Akçağ yayınları, 
Ankara, 2011; Mehmet Kahraman, “Nevai ve Roman”, Avrasya Etüdleri dergisi, S. 43, s. 159-175. 
(Bu iki çalışmada ‘mesnevi’ olarak adlandırılan metinlerde kullanılan anlatım teknikleri irdelenmekte 
ve onların post-modern roman teknikleri ile önemli benzerlikler taşımakta olduğu ortaya konmaktadır. 
Bu eserlerin, günümüz Farsçasında ‘roman’ anlamına gelen ‘dâstân’ kelimesiyle adlandırılmış olması 
da dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir tespittir. Sözgelimi Fuzuli’nin eserinin orijinal adı, 
Dâstân-ı Leyli vü Mecnun’dur. Yukarıda zikredilen çalışmanın adı da bu terkibin çözümlenmesi ile 
elde edilmiş ve kitap adı olarak kullanılmıştır. Ayrıca batıda ortaya çıkan romanın ortaya çıkış şekli 
ile bizim edebiyatımızda ‘mesnevi’ olarak adlandırılan metinlerin ortaya çıkışları arasında çok önemli 
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2. Kitab-ı Dedem Korkut 
Türk anlatı tarihi içinde dikkatimizi çekmesi gereken ulaşılabilmiş en 

erken metin Kitab-ı Dedem Korkut’tur. 
Türk edebiyatında Kitab-ı Dedem Korkut’tan önce oluşturulmuş, anla-

tı türüne girebilecek başka metinler de yok değildir. Ancak onlardan hiçbi-
ri, bütünüyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Elde bulunan parçalar halin-
deki metinler de daha çok ‘destan’ türünün niteliklerini göstermektedirler.

Kitab-ı Dedem Korkut ise hem birey üzerine kurulu konuların işlen-
mekte olması, hem de metin olarak belli bir bütünlük taşıması bakımla-
rından kendinden önceki dönemlere ait diğer metinlerden önemli ölçüde 
ayrılmaktadır.3 Bu özelliğinden dolayı bir dil malzemesi ve taşıdığı tarihsel 
gerçeklikler bakımlarından üzerinde çokça çalışılmış ve bu alanlarda kul-
lanılabilecek önemli verilere de ulaşılmıştır. Bu türlü çalışmalar, zaman 
zaman çeşitli yayınlarda hâlâ karşımıza çıkmaya da devam ediyor.4 Bu ça-
lışmalarda metinlerin değişik açılardan değerlendirilmesi sonucu, onların, 
alabildiğine zengin bir kaynak olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında 
yer alan önemli sonuçlardan biri de, onların, dil ve anlatım özellikleriyle 
Türk anlatı tarihinde önemli bir halkayı oluşturuyor olmalarıdır. Bu özel-
likler, Dede Korkut metinlerinin Türk roman tarihinde önemli bir yeri ola-
bileceğinin ilk göstergesidir.

Üzerine pek çok çalışma yapılmasının yanı sıra Dede Korkut metin-
lerine çok değişik açılardan bakanlar ve ilgi çekici sonuçlar elde edenler 
olmuştur. Ama yine de şimdiye kadar bu metinleri doğrudan roman veya 
daha genel bir ifadeyle anlatı teknikleri açısından değerlendiren pek çık-
mamıştır. Gerçi yapılan bazı çözümlemeler, roman tekniklerini de yakın-
dan ilgilendirmektedir. Ancak bu araştırmalar ya bir ‘dil’ malzemesi man-
tığıyla veya bir ‘halk hikâyesi’ tekniğiyle yapıldıkları için sonuçta daha 
çok, söz konusu alanlarda kullanılabilecek bilgi ve bulgulara ulaşılmak-
tadır.5 Bir de gerek destansı yanlarından ötürü tarih bilimi verileri ışığın-

benzerlikler tespit edilmiştir. Buradan yola çıkılarak bizde önce ‘mesnevi’lerin yazımı döneminde 
sonra da Tanzimat döneminde olmak üzere iki kez romana geçildiği sonucuna varılmıştır.)

3 “Dede Korkut hikâyelerinin her biri tek başına bağımsız ve tamam bir hikaye olarak karşımıza çıkmakta, 
fakat hepsi birden ayrıca büyük bir bütün teşkil etmektedir.” (Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, 
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 23.)

4 Bakü’de yayınlanan ve elimize 2 sayısı ulaşan Dede Korkut adlı dergideki bütün yazılar ile Türkbilig 
2002/3’te Dursun Yıldırım’ın uzun bir yazısı 2002 yılında gözümüze çarpan önemli çalışmalar olarak 
anılabilir. 

5 Bu konuda Pertev Naili Boratav’ın üç yazısının başlıkları şöyledir: 1. “Dede Korkut Hikâyeleri Hakkında” 
2. “Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi” 3. “Bey Böyrek Hikayesine 
Ait Metinler” (Folklor ve Edebiyat 2, Adam Yayınları, İstanbul, 1983, s. 88-210) Aynı Konuda 
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da, oluştuğu çağların belirlenmesi amacını taşıyan çalışmalar, gerekse dil 
tarihi verileriyle, bir destan metni olarak, daha sonraki aşamalarının tespiti 
çalışmaları dikkat çekmektedir.6 Bunlar da sonuçta Dede Korkut’u söz ko-
nusu alanların teknikleriyle ele almaktan öteye geçmezler.

Türk roman tarihinin gelişim sürecinde kullanabileceğimiz bilgiler 
için ise Dede Korkut metinlerine doğrudan roman teknikleriyle bakmak 
gerekmektedir. Sözgelimi metinlerde geçen olayların bir sanat eserindeki 
bütünlüğü sağlayacak biçimde olup olmadığı, ancak onlar roman tekni-
ğiyle incelendiğinde anlaşılabilir. Hâlbuki destan verileri doğrultusunda 
incelemek, onların, daha çok, tarihi gerçeklerle örtüşüp örtüşmediklerini 
tespit etmeye yaramıştır. Metinlerde çizilen karakterlerin çözümlenmesi 
de, yine, ancak roman bilgileri ışığında yapılabilir. Destan tekniğiyle ba-
kıldığında ise, bu kişilerin bir karakter olarak anlaşılmasından çok tarihi 
şahsiyetlerle örtüşme konusu açıklık kazanmış olur.

2.1. Adlandırma: Oğuznâme, Hikâyet, Boy 
Dede Korkut incelemeleri sırasında çözüm bekleyen sorunların başın-

da metinlerin bütününün ne adla anılması gerektiği konusu vardır. Şimdiye 
kadar yapılmış yayınlarda kullanılan farklı adlandırmalar da, bu problemin 
henüz çözülmediğinin bir göstergesidir. Sonuçta yapılacak olan bu adlan-
dırma, yazma nüshaların başında bulunan ve yayınlanırken de kullanılan 
biçimlerinden farklı olarak, onların hangi türde metinler olduğunu da be-
lirleyecek nitelikte olacaktır.

Elimizde bulunan iki yazma nüshadan 12 metin içeren Dresten nüs-
hası, Kitâb-ı Dedem Korkut adını taşımaktadır. Burada kullanılan ‘kitap’ 
sözcüğü, genelde bütün alanlarda geçerliliği olduğu için söz konusu me-
tinlerin adlandırılmasında bize önemli ve yönlendirici bir katkı sağlamaz. 
Çünkü bu adlandırma, metinlerin türü konusunda bize hiçbir ipucu ver-
memektedir. Her türlü metin, sonuçta yazılı bir belge olarak ‘kitap’ adıyla 
anıla gelmiştir. Bu nüshadaki adı, tamlamayı çözümleyerek Dede Korkut 
Kitabı biçiminde çalışmasında kullanan Muharrem Ergin, zaten, metinlere 
tür problemi açısından bakmak gibi bir niyet de taşımamaktadır. 

İçerisinde 6 metin bulunan Vatikan yazması ise orijinalinde, Hikâyet-i 
Oğuznâme-i Kazan Beg ve Gayri adını taşımaktadır. 

Dursun Yıldırım’ın bir yazısını da anmak gerekir: “Kitab-ı Dedem Korkut Metinleri Hangi Yaratıcılık 
Ortamından Geliyor?” (Türkbilig, 2002/3, s. 130-171)

6 Pertev Naili Boratav, “Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi”, Folklor ve 
Edebiyat 2, Adam Yayıncılık, Ankara, 1983, s. 109-140.
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Dresten nüshasının adında ‘Dede Korkut’ öne çıkarken Vatikan nüsha-
sında ‘Kazan Beg’ öne çıkmaktadır.

Ayrıca Vatikan nüshasının adında dikkatimizi çeken iki sözcük daha 
yer almaktadır: ‘hikâyet’ ve ‘Oğuznâme’.

Konumuz açısından ‘hikâyet’ ve ‘Oğuznâme’nin birlikte kullanılı-
şı dikkat çekicidir. Nüshada Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazan Beg ve Gayri 
biçiminde geçen ifadenin, yaklaşık olarak şöyle çözümlenmesi mümkün-
dür: Kazan Beg ve Diğerleri Oğuznâmesi Hikâyesi. Buradan, öncelikle, bu 
türlü metinlerin, Oğuzlar içinden bir bey etrafında oluşturulmakta olduğu 
ve o bey adıyla adlandırıldığı gibi bir sonuca varılabilir. Nitekim Dede 
Korkut metinlerinin her biri, birer yiğit kişi adıyla anılmaktadır. Bu adlar 
bizzat Dede Korkut tarafından belirlenmektedir. Dede Korkut, insanlara ad 
verdiği gibi metinlere de ad vermektedir. Ancak ‘Oğuznâme’nin yalnızca 
Oğuzlarla sınırlı kalması, diğer terimi daha önemli kılmaktadır. Tamlama-
da da zaten asıl vurgu ‘hikâyet’ üzerindedir. Dilbilim kuralları çerçevesin-
de söylersek, diğer kelimeler, ‘hikâyet’i tamamlayan öğelerdir. Bu açıkla-
malar ışığında ‘tamlayan’ durumundaki ‘Oğuznâme-i Kazan Beg ve Gayri’ 
bölümünü, bir özel ad olarak almak gerekecektir. Bu durumda ‘hikâyet’ de, 
metinlerin türünü belirleyen bir ad olarak alınmalıdır.

Metinleri bazı dil çözümlemeleri notları ile birlikte yayına hazırlayan 
Semih Tezcan ve Hendrik Boeschoten, çalışmaları için Dede Korkut Oğuz-
nameleri adını uygun bulmuşlardır. Vatikan nüshasının adlandırılışında da 
kullanılan ‘Oğuznâme’, onlara göre, daha başka kaynaklarca da desteklen-
mektedir.7

‘Oğuznâme’, Dresten nüshasının adını oluşturan ifadenin içinde de 
geçmekle birlikte, asıl metinler içinde ve bir klişe biçiminde 10 yerde daha 
kullanılmaktadır. İlk metnin sonuna doğru kullanılışı şöyledir: “Dedem 
Korkut boy boyladı soy soyladı, bu Oğuznâmeyi düzdi koşdı böyle didi.”8 
Üçüncü metindeki kullanım da şöyledir: “Dedem Korkut geldi şadılık çal-
dı, boy boyladı soy soyladı, gâzi erenler başına ne geldüğin söyledi, bu 

7 “13. yüzyıl sonunda Mısır Memluk yazarı İbnü’d-Devâdârî’nin Oğuznâme olarak nitelendirdiği bir kitap, 
Oğuzların tarihlerinin başlangıcını ve Oğuz adlı ilk hükümdarlarını anlatıyormuş. Devâdârî, bu kitapta 
Tepegöz hikâyesinin de yer aldığını bildirmiş ve bu hikâyenin kısa bir özetini vermiştir. Hikâye, Dresten 
yazmasında yer alan Tepegöz hikâyesinden farklıdır. Bu yazmanın Mısır’a Harezm’den götürülmüş 
olduğunu düşünmek mümkündür. Harezm’den Anadolu’ya da Oğuznameler getirilmiş, konular yeni 
coğrafyaya uyarlanıp dil değiştirilerek yeni metinler yazılmış olabilir. Dede Korkut Oğuznamelerinde 
soylama diye adlandırılmış olan kimi manzum parçalarla Şecere-i Terâkime’deki kimi parçaların 
uzaktan benzerliği bu yöndeki tahminleri desteklemektedir.” (Semih Tezcan ve Hendrik Boeschoten, 
Dede Korkut Oğuznameleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 12.)

8 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 94.
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Oğuznâme Beyregün olsun didi.”9 ‘Oğuznâme’nin, bu ifadelerde de metin-
lerin adı olacak biçimde kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Dördüncü metinde ise aynı klişe, biraz değişik biçimiyle şöyledir: 
“Dedem Korkut gelüben boy boyladı soy soyladı. Bu boy Delü Dumru-
lun olsun, menden sonra alp ozanlar söylesün, alnı açuk cömerd erenler 
dinlesün didi.”10 Burada diğer kullanımlardan farklı olarak ‘Oğuznâme’ 
yerine ‘boy’ kullanılmaktadır. Birbirlerinin yerlerine kullanılan bu iki ifa-
deden ‘boy’, ‘Oğuznâme’ye göre edebi bir tür adı olmaya daha yakındır. 
Çünkü ‘Oğuznâme’, bileşik adı çözümlediğimizde ‘Oğuzlarla ilgili metin’ 
anlamında, yalnızca Oğuz Türkleriyle ilgili metinler için kullanılabilecek 
karakterde gözüküyor. Nitekim bu ifade, Dresten nüshasının adı içinde de 
yalnız başına değil ‘hikâyet’ sözcüğüyle birlikte kullanılmaktadır.

‘Boy’ kelimesi ise, aynı anlamıyla, Dresten nüshasında yer alan me-
tinlerin her birinde başlıklarda da kullanılmaktadır. Sözgelimi ilk metnin 
başlığı şöyledir: “Dirse Han Oğlı Boğaç Han Boyını Beyan İder Hanum 
Hey”.11

Vatikan nüshasında ise söz konusu başlıklarda geçen ‘boy’ sözcükle-
rinin yerine ‘hikâyet’ kullanılmaktadır. Yukarıda verdiğimiz başlık, bazı 
değişikliklerle Vatikan nüshasında şöyledir: “Hikâyet-i Han Oğlı Boğaç 
Han”.12

Bu iki kullanımı birlikte değerlendirdiğimizde şunu söylemek müm-
kündür: ‘Boy’ ve ‘hikâyet’ sözcükleri birbirlerinin yerlerine kullanılabile-
cek karakterdedir. ‘Hikâyet’, daha sonraları Türkçe’de ‘hikâye’ biçiminde 
kullandığımız sözcüktür. ‘Hikâye’ sözcüğü, Tanzimat döneminde özellik-
le roman yerine de kullanılmıştır. Hatta Halit Ziya roman üstüne yazdı-
ğı kitabına da ‘Hikâye’ adını vermektedir. Buradan hareketle, rahatlıkla, 
Türkçe’de bir zamanlar anlatı türündeki metinler için ‘boy’ sözcüğünün 
kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz.

Ulaşabildiğimiz kaynaklar, ‘boy’ kavramının anlatı türündeki metin-
ler için kullanılmasının yalnızca Dede Korkut’ta söz konusu olduğunu 
belirtiyorlar. Sözlükler içinde sadece Tarama Sözlüğü’nde Adana ve İçel 
çevrelerinde ‘hikâye’ anlamında kullanılmakta olduğu bilgisi var.13 An-
cak Azerbaycan’da yayınlanan bir folklor dergisinde yer alan bir yazı,14 

9 Age, s. 153.
10 Age, s. 184.
11 Age, s. 71.
12 Age. 
13 TDK, Tarama Sözlüğü, ‘boy’ maddesi.
14 Tacir Samimi, “Dede Tanrıyar’ın Boyları/Boyların Toplanması ve Söyleyiciler Hakkında”, Dede Qorqud, 
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‘boy’ sözcüğünün, bir yörede sözlü gelenek içinde halen kullanılmakta 
olduğunu gösteriyor:

Tacir Samimi, “Dede Tanrıyar’ın Boyları” adıyla anılan metinlerden 
3’ünü yayınladığı yazısının başında onları nasıl, nerede ve kimden derledi-
ği hususlarında şu bilgilere yer vermektedir: Yazar, 1970’li yıllarda Yetim 
Askar adlı 70 yaşlarında bir ihtiyarın bildiği bazı sözlü edebiyat örneklerini 
derlerken söz konusu boylardan da haberdar oluyor. Aslen Ermenistan’ın 
Amasiya (diğer adı Ağbaba) şehrine bağlı Teze İbiş kentinden olan Yetim 
Askar adındaki yaşlı adam, küçük yaşlardayken Çıldır taraflarında bulu-
nan Gülveren köyünden gelen bir dervişin kendisine “Dede Tanrıyar’ın 
Boyları” adını verdiği bazı metinler anlattığını15 nakleder. Yetim Askar, 
boylardan aklında kalan bir tanesini kendisine anlatır. Tacir Samimi, daha 
sonraki araştırmaları sırasında, bildiği sözlü edebiyat ürünlerini derlediği 
Mahmud Baba adlı bir kişiden, Dede Tanrıyar’a ait iki ‘boy’ daha dinler. 
Böylece elinde aynı adı taşıyan 3 metin olmuş olur. Mahmud Baba, bun-
ların sayısının 10’dan çok olduğunu, ‘boy’ları Mağaracıklı Oruc adlı bir 
kişiden dinlediğini ifade eder.

Yetim Askar, ayrıca, bu metinlerin masal, destan veya efsane olma-
dığını da belirtmek ihtiyacını duyar: “Ey oğul, istiyorsan sana bir olay 
nakledeyim; ama bu anlattığım ne masaldır, ne destandır, ne de efsane-
dir… Ne olduğunu doğrusu ben de bilmiyorum.”16 Ancak türü konusunda 
‘boy’ kelimesinden başka, bildiğimiz edebi tür adlarından herhangi birini 
kullanamaz. Bu anlamda onların ne olduğunu bilemediğini bizzat kendisi 
ifade eder. Bu sözlerden, onların, bildiğimiz edebi türlerden masal, destan 
ve efsane gibi türlere benzemediği için, ‘kendine özgü’ metinler olduğu-
nu çıkarabiliriz. Yetim Askar bununla, onların, büyük bir ihtimalle, gerçek 
olaylara dayandığını anlatmaya çalışıyor olmalıdır. Çünkü söz konusu me-
tinlerin ne olmadığını anlatmak için kullanılan ‘masal’, ‘destan’ ve ‘efsa-
ne’nin ortak özelliği, çıkış noktaları bakımından değilse bile şahıslar ve 
olaylar bakımından ‘gerçek’ten çok uzak olmalarıdır; onlar birçok bakım-
dan olağanüstü metinlerdir. Anlatıcı, ‘boy’un, edebi bir tür adı olabileceği 
ihtimalini de düşünemeyeceği için, onu, metinlerin adında kullanmaktan 
başka bir şey yapamaz. Bu bilgilere dayanarak Dede Tanrıyar’ın ‘boy’ları-
na ‘hikâye’ demek daha doğru olacaktır.

Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası Dede Qorqud Adına ‘Folklor’ İlmi-Medeni Merkezi Yayım 
Bakı, 2001/1, s. 128-136.

15 “Derviş diyordu ki, geçmişlerde Çıldır tarafında Tanrıyar adlı bir dede varmış. Bu yerlerde olup geçenleri 
düzüp koşup düzenlemiş. Bu el içinde Dede Tanrıyar’ın Boyları adıyla tanınmış.” (Age, s. 127)

16 Age.
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‘Boy’ kelimesine, Dede Korkut’ta geçen anlamıyla başka hiç bir yazılı 
kaynakta rastlanmadığı, bu konuda yapılmış bir araştırmada da ifade edil-
mektedir.17 Semih Tezcan, bu kelimenin sonraki dönemlerde ‘bozlak’ keli-
mesinin kökü olarak yaşamaya devam ettiğini tahmin ediyor. Tezcan, ya-
zısında, ‘boy’un zaman içinde ‘boz’a, oradan da ‘bozlak’a nasıl dönüşmüş 
olabileceğini, yine Dede Korkut’ta ‘boy’ ile yan yana kullanılan ‘soy’daki 
bilinen ses değişmelerini tanık göstererek açıklıyor. Bu görüşünü, ayrıca, 
‘bozlak’ kelimesi ile ilgili bulduğu şu bilgilere de dayandırıyor: ‘Bozlak’, 
Yazın Terimleri Sözlüğü’nde “Güney Anadolu’da türkülü halk öyküsü. Ge-
nel olarak türkülere bağlı öykü.”18 biçiminde açıklanıyor. Derleme Söz-
lüğü’nde ise, ‘boy’un, “hikâye” (Adana, İçel) ve “uzun hava, yanık tür-
kü’ (Ankara) anlamlarına rastlanmaktadır. Bozlakların, konularını gerçek 
hayattan aldığını söyleyen Pertev Naili Boratav, onların içinde türkülerin 
önemli bir yer tuttuğunu belirtir.19 Boratav, ayrıca bozlaklarda anlatılan 
olayların, “hepsinin meşhur şahsiyetlerin hayatı etrafında meydana geldi-
ğini gördüğünü” söyler.20

‘Boy’ kelimesi ile ilgili dikkate almamız gereken bu bilgiler ışığında, 
onun, Dede Korkut metinlerine, onların türünü de belirtecek daha uygun 
bir ad olacağını söyleyebiliriz.21 Ahmet Bican Ercılasun da bu kanaati pay-
laşmaktadır.22

Bu sonuç, bize, Türk edebiyatının anlatı türündeki metinleri için tarihi 
seyir içinde sırasıyla ‘boy’, ‘hikâye’ ve ‘roman’ biçiminde adlandırmalar 

17 “Boy sözcüğünün ‘destan, öykü’ anlamı yalnız Dede Korkut Kitabında bulunmaktadır.” (Semih Tezcan, 
“Dede Korkut Kitabında Boy Boylamak, Soy Soylamak”, Ömer Âsım Aksoy Armağanı, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1983, s. 228).

18 Yazın Terimleri Sözlüğü, ‘bozlak’ maddesi, s. 33.
19 “İsmail Habib ve Ali Rıza Yalgın’ın verdikleri bilgilere göre Güney’de bunlara (yani Kuzeydoğu 

Anadolu’da serküşte veya kaside denilen hikâyelere) bozlak adı verilir. Ben öyle sanıyorum ki, bozlak, 
bunların içindeki türkülere verilen addır; çünkü bu, Güney ve Orta Anadolu’da bilhassa Türkmen 
boylarının dolaştığı veya yerleştiği yerlerde bir türkü makamıdır. Bir vak’a hikâye eden bütün halk 
türkülerinde olduğu gibi bozlağı çağıran da daha önceden onun hikâyesini anlatma ihtiyacını duyduğu 
ve bu, böylece âdet olduğu için olacak ki bozlak deyince Güney’de umumiyetle türkülü hikâyeler 
anlaşıla gelmiştir.” (Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ankara, 1946, s. 37) 

20 Age, s. 33.
21 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Mehmet Kahraman, “Dede Korkut Metinlerinin Adı Olarak 

‘Boy’ Kavramı”, VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, 15 17 Ekim 2015.

22 “Dresden nüshası bir giriş ve 12 destanî hikâyeden oluşur. Vatikan nüshasında ise girişle birlikte sadece 
6 destanî hikâye vardır. Bu nüshadaki giriş ve destanî hikâyeler, Dresden nüshasında bulunanlardan 
farklı değildir. O hâlde Dede Korkut mirasından yazma olarak elimizde bir giriş ve 12 destanî hikâye 
bulunmaktadır. Destanî hikâyelerin her biri Dresden nüshasında “boy” olarak adlandırılmaktadır; 
bu bakımdan ben de yazımda bu özel terimi kullanacağım.” (Ahmet Bican Ercılasun, “Dede Korkut 
Mirası”, http://www.yusufiye.net/modules.php?name=News&file=article&sid=21; erişim: 06.10.2015)
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yapıldığını göstermektedir. En azından çeşitli dönemlerde bu kelimelerin 
birbirlerinin yerine kullanıldığının belirlenmesi, bizim bu görüşümüzü 
desteklemektedir.

Anlatı türündeki eserler için kullanılan bu kavramlara bir de Divan 
Edebiyatı döneminde bir nazım biçimi adı olan ‘mesnevi’yi ve mesnevi 
içindeki anlatılar için kullanılan ‘dâstân’ı eklemeliyiz.

2.2. Yazar/Müellif
Dede Korkut metinlerinin çözüm bekleyen bir başka noktası, metinle-

rin ‘yazar/müellif’inin kim olduğu ve buna bağlı olarak da olayların belli 
bir bakış açısına göre ‘anlatıcı’sının belirlenmesi konusudur.

Metinler, genel bir kabul halinde sözlü gelenekte uzun süre yaşadık-
tan sonra yazıya aktarılmış olarak bilindiğinden, şimdiye kadar hep halk 
edebiyatı teknikleri ile incelenmiş ve dolayısıyla ‘anlatıcı’ olarak da sözlü 
gelenek sırasında hikâyeleri çeşitli mekânlarda dinleyicilere aktaran kişiler 
olarak değerlendirildiği için o konu üzerinde durulmuştur. Hâlbuki me-
tinlere daha genel anlamda bir ‘anlatı’ tekniği ile bakıldığında, ‘anlatıcı’, 
olaylara nereden, hangi açıdan bakıldığı ve kimin baktığı sorularının kar-
şılıkları bulunarak çözümlenmiş olacaktır. Dede Korkut metinleri, ezber-
lenerek sonraki nesillere aktarılmış olabileceği gibi, sözlü gelenekte uzun 
süre anlatılarak yaşadıktan ve bir ihtimal epey değiştikten sonra yazıya 
aktarılmış olabilir.23 Onlara benzer metinlerin hâlâ sözlü gelenekte var ol-
ması, onun sözlü gelenekte de uzun süre yaşadığı tezini güçlendirmekte-
dir.24 O zaman halk edebiyatı anlayışı doğrultusunda bir ‘anlatıcı’nın var 
olması çok doğaldır. Ancak bu görüşün doğruluğu, bizim, Dede Korkut 
metinlerindeki ‘anlatıcı’yı daha net belirleyebilmek için, halk edebiyatı 
geleneği dışında da araştırmalar yapmamıza engel değildir. Dede Korkut 
metinleri, Türk anlatı geleneğinde önemli bir halkayı oluşturduğuna göre, 
onlardaki olayların hangi bakış açısıyla ve kim tarafından anlatıldığı da 
tespit edilmelidir. Bu yapılmadığı sürece anlatı problemi bir yanıyla çö-
zümlenmemiş olarak kalır.

23 Bu konu halk edebiyatı verileri doğrultusunda elde edilen bilgilere göre böyle kabul edilmekle birlikte, 
bu, ‘anlatıla anlatıla neredeyse tanınmayacak hale gelme’ biçimindeki tez, daha başka bir gerçekliğe 
ışık tutmaktadır: İlk planda ortada böyle bir görüntü olsa bile, bir kere böyle bir ‘dil’ oluştuktan sonra 
sanatçılar bu, artık var olan edebi dili rahatlıkla kullandıkları eserler ortaya koyacaklardır. Böylece bazı 
edebi eserler, ilk anda bile, oluştuktan sonra sanki uzun bir dönem sözlü gelenekte yaşayarak değişmiş 
gibi bir nitelik gösterebileceklerdir. Kullanılan dil, onun uzun süre sözlü gelenekte yaşadığı duygusu 
verecektir. Tanzimat öncesi dönemlerdeki edebi eserlerde kullanılan dil, genellikle bu çerçevede 
düşünülebilir. Yazarı bilinen birçok metinde böyle bir dilin kullanıldığı zaten bilinmektedir. Sözgelimi 
mazmunların oluşumu ve kullanımı böyle açıklanmaktadır. O zaman Dede Korkut metinlerinin de 
aslında ilk oluşturulduğu zaman da şimdiki gibi bir dile sahip olduğu pekâlâ düşünülebilir. 

24 Dursun Yıldırım, “Kitab-ı Dedem Korkut Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?” adlı 
yazısında bu konuyu etraflıca irdelemektedir. (Türkbilig, 2002, s. 130-171)
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Anlatıcının çözümlenebilmesi için de öncelikle ‘yazar/müellif’ prob-
leminin çözümlenmesi gerekmektedir.

Kuşkusuz akla gelen ilk seçenek, metinlerin yazarının Dede Korkut 
olduğudur. Ancak bu konu yine de hâlâ tartışmaya açıktır. En azından me-
tinleri yorumlayan farklı araştırmacılar, onlarda Dede Korkut’un farklı iş-
levlerine dikkat çekerler:

Metinlerin sonlarına doğru, her zaman Dede Korkut karakteri ortaya 
çıkar ve ‘boy boylar, soy soylar’. Dede Korkut, ayrıca söz konusu ‘Oğuz-
nâmeyi düzer, koşar’ ve onu, genellikle anlatılmakta olan olayın merkezin-
de yer alan olay kahramanına ‘ithaf’ eder. Dede Korkut, böylece, uygula-
dığı bu süreç içinde, metinlerin hangi özel adlarla anılacağını da belirlemiş 
olur. Onun bu, yaklaşık her metnin sonunda karşılaştığımız işlevi, genel 
olarak, Dede Korkut metinlerinin bir şekilde oluşturuluşuna da açıklık ge-
tirmektedir. Bununla birlikte bazı araştırmacılar, ‘boy boylamak’ ve ‘soy 
soylamak’ ifadelerinin, bir soyu yüceltmek amacıyla yapılan etkinlikler 
anlamına geldiğini öne sürmektedirler.25 Böyle bir yaklaşım, Dede Kor-
kut metinlerinin yazarının daha başka birisinin olabileceği düşüncesine yol 
açar. Bunun bir sonucu olarak Dede Korkut, metinlerin sonunda ortaya 
çıkarak anlatıya katılan ve bazı törenleri yerine getiren, toplumun ulu bir 
kişisi olarak algılanmış olur. Başka bir açıdan da Dede Korkut, olayla-
rı oluşturan değil, olayların içinde yer alan ikinci derecede bir kahraman 
konumunda kalır. Aslında Dede Korkut’un bizzat olay kahramanı olduğu 
metinler de vardır: Bamsı Beyrek adlı anlatıda Dede Korkut, sadece olayın 
sonunda ortaya çıkmaz, içinde de yar alır. Bamsı Beyrek için kız isteme 
işini, kızın kardeşi Deli Karçar’la ancak Dede Korkut başa çıkabilir diye 
ona havale ederler. Dede Korkut, bu metinde de yine metin sonlarında-
ki işlevini ayrıca yerine getirir. Tepegöz adlı metinde de Dede Korkut’un 
olayların ortasında anlatıya katıldığını görürüz.

Dede Korkut metinlerinin yazarının Dede Korkut’un dışında ‘meçhul 
bir muharrir’ olduğunu söyleyen Pertev Naili Boratav bu görüşü için inan-
dırıcı bir kanıt gösterme ihtiyacı duymaz; ancak zaten böyle biliniyormuş 
havasıyla, bu, adı bilinemeyen 15. yy. yazarının yazarlık tavırlarını uzun 
uzadıya açıklar.26 Ona göre bu yazar bir ‘hikâye muharriri’dir. Dede Kor-

25 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkut Kitabı, İstanbul, 1973, s. 179 ve CCXXIII.
26 “Bizim yazılı edebiyatımızda destanın, şekil bakımından değilse bile, mevzu ve muhteva bakımından son 

numûnesini Dede Korkut kitabı veriyor. Bunun meçhul muharriri tahminen 15. asır başlarında şifahi 
olarak yaşayan eski Oğuz menkıbelerini, masal ve destan motiflerini, hatta belki eski halk destanlarının, 
o sıralarda hâlâ ağızlarda dolaşan manzum klişelerini almış, eserine malzeme olarak kullanmış; fakat 
yeni içtimai şartların doğurduğu mensur hikâye ananesinin tesirinden kendisini kurtaramamıştır. 
Dede Korkut kitabı nesci itibariyle hemen tamamıyla epik (destanî) olduğu halde, tekniği ve şekli 
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kut da hikâyelerde üçüncü şahıs bir ‘anlatıcı’dır. Boratav, Dede Korkut 
metinlerinin yazarı konusundaki bu görüşünü daha başka vesilelerle de 
tekrar etmektedir.27

Muharrem Ergin’in Dede Korkut Kitabı’ndaki bu konu ile ilgili ifa-
deleri ise şöyledir: “Dede Korkut akıl hocalarıdır. Oğuz kavminin bütün 
müşkülünü o çözer. Dede Korkut aynı zamanda ozandır ve hikâyelerde an-
latılan her mücadelenin sonunda yapılan şenliklerde kopuz çalıp destanlar 
söyler. Bütün hikâyeler mücadelelerin sonunda onun tarafından düzenle-
nerek sahiplerine ithaf edilmiştir.”28 

Muharrem Ergin, bu sonuca ulaşmadan önce Dede Korkut konusunda 
uzun bir araştırma yapar.29 Birçok tarihi kaynakta onun kimliği ile ilgili 
bilgilere ulaşır. Ortak kanaat, onun bilgeliği, ozanlığı ve toplumunun önde 
geleni oluşudur. Ergin, Dede Korkut’un metinleri oluşturan kişi olduğunu 
da ayrıca vurgulamaktadır. 

Tartışmanın odağındaki ‘boy boylamak soy soylamak’ ifadeleri ko-
nusunda yapılmış olan ve daha önce de sözünü ettiğimiz Semih Tezcan’a 
ait etraflı bir araştırma, söz konusu ifadelerin ‘hikâye etmek’ veya ‘destan 
söylemek’ anlamlarına geldiğini detaylarıyla ortaya koymaktadır.30 Tez-
can’a göre büyük bir ihtimalle de bu iş, sözlü olarak üretilmiş bir metin 
biçiminde gerçekleşmektedir. Muharrem Ergin’in yukarıdaki düşüncesi de 
esasen bu yöndedir.

Pertev Naili Boratav’ın öne sürdüğü 15. yüzyıl ‘meçhul muharrir’i 
ile yazarın Dede Korkut olduğu görüşlerini birleştirmek ilk planda müm-
kün gözükmüyor. Bir kere ‘meçhul muharrir’in metninde, Dede Korkut, 
‘Oğuznameyi düzüp koşan’ olarak anlatılsa bile, Boratav’a göre bu, yaza-
rın öyle göstermesinden ibarettir. Ayrıca ‘gerçeklik’, ‘tarihilik’ gibi açılar-

bakımından bir ‘mensur hikâyeler külliyatı’dır. Muharririn tavrına gelince: o, vakalar ve kahramanlar 
karşısında objektiftir; fakat bu objektifliği destan şâirlerininkine benzemez. Büyük epopelerde olduğu 
gibi, sanatkâr burada kendisiyle vakalar ve kahramanlar arasındaki zaman ve mekân mesafelerini 
silmiş değildir. Biz hikâyeleri okurken, muharrir bize, eski menkıbeleri, onların eskiliğini, birer uzak 
hatıra olduklarını daima hatırlatarak anlattığını hissederiz. Oğuzların hakiki epopelerini, bir destan 
şairi vasfını haiz olarak, menkıbevî ‘ozan’ Dede Korkut ve ondan sonra gelen alp ozanlar anlatmış 
olacaklar. Kitabın muharririnin ifadesine göre Dede Korkut dermiş ki: Bu Oğuznameleri benden sonra 
alp ozanlar söylesin. Alnı açık cömert yiğitler dinlesin!...” (Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 
2, Adam yayınları, İstanbul, 1983, s. 65.)

27 Age, s. 90, 94.
28 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, s. 26.
29 “Tarihi Kaynaklarda Dede Korkut”, Age, s. 34-47.
30 Semih Tezcan, “Dede Korkut Kitabında Boy Boylamak, Soy Soylamak”, Ömer Âsım Aksoy Armağanı, 

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.
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dan birbirleriyle bağdaşmayacak metinlerin yazılması, ancak bu işlemin 
yüzyıllar sonra yapılmış olması ile açıklanabilir.

Boratav’ın bu görüşlerini kaleme aldığı yıllar 1940’lardır. Postmodern 
anlatma biçimleriyle karşılaştıktan sonra, Boratav’ın, görüşünü oluşturmak 
için kullandığı niteliklerin daha başka türlü de yorumlanmasının mümkün 
olduğunu görüyoruz: Yazarlar, metinlerinde kendilerini de anlatının içinde 
göstermekten zevk alıyorlar. ‘Ben’ anlatıcılı bir anlatıda ‘yazar’la, metinde 
kendisini anlatan ‘anlatıcı’ yani anlatı kişisi sıkça birbirine karışır. Böyle 
metinlerde ‘yazar’la ‘olay kişisi’nin nerelerde bitip nerelerde başladığı çok 
defa birbirinden ayırt edilemez. Bu konuda olayın daha iyi anlaşılabilmesi 
için somut bir örnek üzerinde durmakta fayda vardır: Orhan Pamuk’un 
Benim Adım Kırmızı romanındaki olay kişisi Orhan’ın, kendisinden yola 
çıkarak oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Çünkü romandaki adlar ve 
konumlarla Orhan Pamuk birebir eşleşmektedir. Yine Kar romanında da 
açıkça kendisi Orhan Pamuk olarak yer almaktadır. Bunlar bize yazarların, 
kurgu olarak çok değişik görüntüleri sunabildiklerini öğretiyor. Bu bakım-
dan Dede Korkut metinlerinde Dede Korkut’un bizzat bulunması, onların 
Dede Korkut tarafından oluşturulmuş olmasına engel değildir. Metinlerde 
kullanılan olağanüstü unsurların varlığı da onların ilk anda öylece oluştu-
rulmuş olmalarına engel değildir. Çünkü kıvrak dilli sanatçılar rahatlıkla 
bu görüntüleri de oluşturabilirler.

Öte yandan ele geçen Dede Korkut nüshalarının yazım ve dil bakımın-
dan taşıdığı nitelikleri önemseyen Dursun Yıldırım, bu nüshaların doğru-
dan sözlü gelenekten derlenmiş olamayacağı sonucuna varır. Ona göre bu 
işlem için başka bir yazıyla veya başka bir lehçede yazılmış bir dip nüsha 
kullanılmıştır:

“Elimize erişen nüshaların metinlerinin, XV. yüzyılın ikinci yarısı ile 
XVI. yüzyılın ilk yarısını içine alacak bir zaman aralığında Türkiye sa-
hasında bilindiği, veya yazıya alındığı anlaşılmaktadır. Fakat bu metin-
lere kaynaklık eden arkaik nüshanın, en erken V.-VIII. yüzyıllar arasında 
yazılmış olacağı, dip nüshanın ise, IX.-XIV. yüzyıllar arasında Harezm 
veya Kaşgar sahalarında Uygur yazısıyla yazılmış bir nüshadan yeni ya-
zıya [Arap harfli Türk alfabesine] çekildiğini; tasarruf edilerek XIV-XVI. 
yüzyıllarda istinsah edildiklerini düşünüyorum. Dönüşüm ve değişimi dip 
nüsha ile geçirmiş olduklarını, ama bundan sonra geçen zaman aralı-
ğı içinde gerçekleşmiş herhangi bir sözel ortam yaratıcılığında yer alan 
herhangi bir icra sırasında metinlerin yazıya alınıp, tespit edilip bize gel-
medikleri üzerine kanaatim yoğunlaşmaktadır. Ortada bu görüşün aksini 
kanıtlayacak herhangi bir güvenilir kanıt, kayıt ve açıklama yoktur. Ancak 
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daha önce de değindiğim gibi, en eski biçiminin (ki bu nüshanın varlığı 
konusunda tarihi kayıtlar var ama kendisi elde yok) sözel ortam yaratıcı-
lığında yer alan icralar yoluyla, (V.-VII. yüzyıl gibi bir zaman aralığında) 
yazıya alındıkları ve bir mufassal mecmua halinde toplanmış oldukları 
tartışılamaz.”31

Bu bilgiler, Dede Korkut metinlerinin, elimizde bulunan nüshalar 
açısından, doğrudan sözlü gelenekten tespit edilerek elde edilmediğini 
göstermektedir. Bu, onların baştan beri yazılı olduğunu göstermeyebilir. 
Ancak elimizde bulunan biçimiyle yazılı bir metin halinde çoğaltıldığı da 
ortadadır. Dolayısıyla metinlerde karşımıza çıkan kurgu, kendi bütünlüğü 
içinde düşünülmeli ve çözümleme de buna göre yapılmalıdır. Kaldı ki Dur-
sun Yıldırım, Dede Korkut metinlerinin sözlü gelenekte yaşaması yanında 
baştan beri yazılı olarak da bulunduğunu ve sözlü gelenekteki metinlerin, 
anlatıcılar tarafından ezberlenerek ‘icra’ edildiğini kabul etmektedir.32  

Başka bir açıdan metinlerin Dede Korkut tarafından sözlü olarak 
oluşturulmuş olması da, onun, metinlerin ‘yazar’ı sayılmasına bir engel 
oluşturmaz. Çünkü ‘yazar’, ‘yazmak’ eyleminden türetilmiş bir kavram 
olmakla birlikte, asıl anlamı ‘yazmak’ eyleminden daha geniştir. Başka bir 
deyişle yazar, edebiyat biliminde, hangi yolla olursa olsun, ‘bir metni oluş-
turma’ anlamını yüklenen bir kavramdır. 

Muharrem Ergin, Dede Korkut’la ilgili bilgiler verirken Reşidüddin’in 
Câmiü’t-Tevârih adlı eserine dayanarak onun, 295 yıl yaşadığını, güzel 
sözler ve kerâmetler söylediğini, hikâyelerinin çok olduğunu ifade eder.33 
Bu bilgiler ışığında onun bir aydın ve sanatçı olduğunu söylememiz müm-
kündür. Ayrıca onun hikâyelerinden söz edilmesi, söz konusu metinlerin 
yazar/müellifinin de o olduğunu gösterir.

2.3. Anlatıcı
Dede Korkut’un ‘telif’ ettiği bilinen bu anlatı metinlerinde ‘anlatıcı’, 

üçüncü şahıstır. Bu işlem, ‘tanrısal’ bir bakış açısına göre gerçekleşmekte-
dir. Olayların anlatımı, ‘her şeyi gören, duyan ve bilen’ bir anlatıcı tarafın-
dan gerçekleştirilmektedir.

Ancak ‘anlatıcı’ konusunda, Dede Korkut’un metinleri oluşturma sü-
recini ve kendisini anlatının bizzat içine yerleştiren daha genel bir anlatıcı-
yı da gözden ırak tutmamalıdır. 

31 Dursun Yıldırım, “Kitâb-ı Dedem Qorqud Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?”, Türkbilig, 
2002/3, s. 164-165.

32 Age, s. 164.
33 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, s. 35
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Bu durumda Dede Korkut metinlerinde iki tane ‘anlatıcı’ ile karşılaş-
mış oluyoruz. Onları belki de ‘anlatıcı’ ve ‘çerçeve anlatıcı’ gibi iki fark-
lı biçimde adlandırarak birbirinden ayırmak uygun olacaktır. ‘Çerçeve 
anlatıcı’ dediğimiz kişi ya da kişileri, aynı zamanda sözlü geleneğe göre 
üretilen eserin, uzun bir zaman sürecinde, bir görüşe göre, yazıya aktarıl-
madan önceki taşıyıcılar olarak da düşünebiliriz. Mantıken bu taşıyıcılar 
metnin oluşturulduğu zamandan yazıya aktarıldığı zamana kadar birçok 
kişi demektir. Ne var ki sözlü gelenekteki bu taşıma sürecini bütünüyle 
izlememiz mümkün değildir. Bu bakımdan bu çerçeve anlatıcı, Dede Kor-
kut metinleri için elimizdeki yazılı metinlerde varlığını görebildiğimiz kişi 
olarak kabul edilmelidir. Metinler bu zaman içindeki taşınma sürecinde 
ezberlenmiş veya bir dip nüsha halinde yazıya aktarılmış olabileceği için 
çok fazla bir değişikliğe uğramamış da olabilir. Nitekim Dursun Yıldırım 
metinlerin ezberlenerek taşındığını, çok erken bir dönemde yazıya geçiril-
miş olabileceğini, ele geçen nüshaların söz konusu dip nüshadan istinsah 
edildiğini kabul etmektedir.34 O zaman onlar ilk zamanlardan itibaren hep 
iki anlatıcılı olarak kabul edilebilir.

Esasen Dede Korkut metinlerini bir ‘anlatı’ metni olarak ele alıp ro-
man teknikleri çerçevesinde çözümlemek istiyorsak metni olduğu gibi ele 
almak ve başka tekniklerin göstergelerine aldırmaksızın değerlendirmek 
durumundayız.

‘Çerçeve anlatıcı’, Dede Korkut’un oluşturduğu metinleri anlatmaya 
başlamadan önce onları nasıl oluşturduğundan da söz ettiği Dede Kor-
kut’un kişiliğiyle ilgili bazı ön bilgilere yer vermektedir. Onun ‘Hazret-i 
Resûl zamanına yakın bir zamanda’ yaşadığını ve kendi toplumunun bilge 
bir kişisi olduğunu, bazı söz ve fikirlerinden alıntılar aktararak anlattıktan 
sonra olaylara geçmekte ve her olayın sonunda Dede Korkut’un ortaya 
çıkıp ‘boy boylayıp soy soyladığını’ yani bu olayı oluşturduğunu, onu ad-
landırdığını ifade etmektedir.35 Metinlerin en başında bulunan bu bölüm, 
bir çeşit ‘önsöz’ niteliği göstermektedir. ‘Çerçeve anlatıcı’ her metinde, 
genellikle Dede Korkut’un söz konusu metni nasıl oluşturduğunu kısaca 
ve birbirine benzer ifadelerle söyledikten sonra kendisi de bazı dua metin-
leriyle kendi anlatısını bitirmektedir. Bu, anlatıcının kendisine ait gözüken 
son sözler de metni bitirme sözleri, yani ‘sonsöz’ olarak düşünülebilir. Bu, 
anlatıyı bitirme biçimi, Divan Edebiyatı döneminde genellikle başvurulan 

34 Dursun Yıldırım, “Kitâb-ı Dedem Qorqud Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?”, Türkbilig, 
2002/3, s. 164-165.

35 Boğaç Han ile ilgili boyun sonundaki ifade şöyledir: “Dedem Korkut boy boyladı soy soyladı, bu Oğuz-
nâmeyi düzdi koşdı böyle didi.”(Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, s. 94)
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gelenekleşmiş bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Özellikle kaside ve mes-
nevilerde bu kurala hep sadık kalınmıştır.

Berna Moran Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanındaki postmodern 
unsurlar üzerinde dururken onun, doğu anlatılarına özgü iç içe geçmiş an-
latı geleneğinden yararlandığını gündeme taşır. Önsöz ve sonsöz gibi, an-
latıyı anlatan bölümlerin bu iç içe oluşu nasıl sağladığını da detaylı olarak 
açıklar.36 Bu tekniğin Dede Korkut metinlerinde de, ustalıkla kullanıldığını 
görüyoruz: 

Metinlerin başında yüzyıllar önce yaşamış bir bilge kişiden, Dede 
Korkut’tan söz ediliyor. Arkasından bir olay anlatılmaya başlanıyor. Olay, 
tarihte de tanık olduğumuz kişilerin başından geçmektedir. Dil ve anlatım, 
olay sanki dün olmuş ve anlatanın gözünün önünde gerçekleşmişçesine bir 
görüntüyü sağlayacak niteliktedir. Olayın içinde bir yerlerde de karşılaştı-
ğımız Dede Korkut, her zaman olayın tam bitim noktasında çıkagelir. Bu 
geliş, anlatının gerçekleştiği bir sahneye çıkış gibidir. Genellikle elinde 
‘şadılık’ denen bir saz vardır. Bir şeyler söyler. Bunlar, anlatıdaki olaydan 
başkası değildir. Dede Korkut olayı hemen orada bir metne dönüştürür. 
Her olayı, olayın merkezinde bulunan kişiye ‘ithaf’ eder. Böylece onlara 
birer de ad koymuş olur. Oluşturduklarını ‘alp erenler’e emanet eder ve 
sahneden çekilir veya kaybolur. Giriş metninden sonra buraya kadar olan-
lar, sanki bir tiyatro sahnesinde gerçekleşiyor gibidir. Daha sonra ‘çerçeve 
anlatıcı’ kendisinden bir iki söz daha ekleyerek çerçeve anlatıyı bitirmiş 
olur. Burada iç içe üç anlatıdan söz edilebilir:

1. Dede Korkut’un oluşturduğu olay: Bu, çekirdek öyküdür.
2. Dede Korkut’un bir olay oluşturduğunu anlatan anlatı.
3. Dede Korkut’u tanıtan genel giriş ve her olay bitimindeki dualardan 

oluşan dış çerçeve anlatı.
Bu iç içe anlatıların hepsi birlikte bir bütün Dede Korkut metni oluş-

turmaktadır.
Boratav da bu bütünlüğe özellikle dikkatimizi çeker. Ancak Boratav, 

Dede Korkut metinlerinin on beşinci yüzyılda yaşamış adı ‘meçhul’ bir sa-
natkâr tarafından oluşturulduğu görüşünü savunur. Konuya halk edebiyatı 
teknikleri ve verileri doğrultusunda bakınca ancak bu söylenebilir. ‘Daha 
önceki dönemlerde oluşmuş bazı metinlerin usta bir kalem tarafından ya-
zıya aktarılması’ biçiminde özetleyebileceğimiz bu yöntem, özellikle des-
tanların oluşumunda karşılaşılan yaygın bir uygulamadır.

36 Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996, 2. Cilt. 
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Günümüz roman teknikleri çerçevesinde olayı değerlendirdiğimiz-
de ise, böylesine özgün bir metnin, Dede Korkut adlı sanatkâr tarafından 
oluşturulmuş olma ihtimali daha yüksektir. Metinlerin bizzat içinde böyle 
bir bilgi de bulunduğuna göre, bu konuda daha fazla söze gerek de yoktur. 
Metinlerden seçtiğimiz herhangi bir örnek, bu düşüncenin doğruluğunu 
gözler önüne serecektir: 

“Dedem Korkut gelüben şadılık çaldı, bu Oğuz-nâmeyi düzdi koşdı, 
Begil oğlı Emrenün olsun didi. Gâziler başına ne geldügin söyledi.”37

Hâlihazırdaki roman bilgilerimiz, metnin bizzat içinde yer alan bu ifa-
deleri değerlendirmemize önemli katkılar sağlar. Postmodern romanlarda-
ki anlatı teknikleri doğrultusunda yukarıdaki ifadeler metinlerin kurgusu 
konusuna açıklık getirmektedir. Bunun nasıl olduğu konusunu, daha önce 
değindiğimiz için yeniden açmaya gerek yoktur. Ancak o bilgilere şunu 
eklemek mümkündür: Bir metin, ne söylememize imkân veriyorsa ancak o 
söylenebilir. Zamanla yeni bakış açıları öğrendiğimizde metinlere oralar-
dan bakmaya hakkımız vardır. Boratav’ın dönemine göre yeni bakış açıla-
rımız olduğu için yukarıdaki yaklaşım gerçekleşmektedir.

Bu durumda ‘çerçeve anlatıcı’ dediğimiz kişi de Dede Korkut ile öz-
deşleşmiş olmalıdır. Bunun için metindeki şu dua bölümüne dikkat edelim:

“Dede Korkut gelüben şadılık çaldı, gazi erenler başına ne geldügin 
aydı virdi. Hem Basata alkış virdi:

Kara tağa ayıttuğunda işit virsün
Kanlu kanlu sulardan kiçit virsün

didi. Erlik-ile kardaşun kanın aldun, kalın Oğuz biglerini yükden kurtar-
dun, kâdir Allah yüzün ağ itsün Basat didi. Ölüm vaktı geldüginde aru 
imandan ayırmasun, günahunuzı adı görklü Muhammed Mustafaya bağış-
lasun hanım hey.”38

Burada dua metninin tamamının Dede Korkut tarafından yapılmış gibi 
gösterildiği açıktır. Bu metin dikkate alındığında diğer dua metinleri de 
aynı noktada değerlendirilebilir. Dua metinlerinin böyle de anlaşılabilmesi 
‘çerçeve anlatıcı’yı geçersiz kılmaktan çok metinlerin ‘çerçeve anlatıcı-
sı’ da içinde olmak üzere tümünün Dede Korkut tarafından oluşturulmuş 
olabileceği ihtimalini kuvvetlendirir. Bu, metinlerin en başındaki Dede 
Korkut’la ilgili verilen ‘önsöz’ niteliğindeki bilgiler için de düşünülme-

37 “Begil Oğlu Emre Boyu”nun sonu. 
38 “Basat Tepe Gözü Öldürdüğü Boyu”nun sonu.
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sinde sakınca bulunmayan bir durumdur.39 ‘Çerçeve anlatıcı’nın, metinleri 
zaman içinde taşıyan anlatıcılar olduğunu gösterdiği öne sürülen ‘hanum 
hey’ ve benzeri sözlü gelenek unsurlarının da yine bizzat Dede Korkut ta-
rafından oluşturulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü metinler zaten 
sözlü olarak anlatılsın diye, bu geleneğe uygun olarak oluşturulmuştur. Bir 
konuşma metnindeki seslenme sözcüklerinin onu kaleme alan tarafından 
metne konması, nasıl, doğru olan davranışsa Dede Korkut da kendisinden 
sonra sözlü olarak icra edilmek üzere oluşturduğu metinlerde bazı seslen-
me sözcüklerini yerleştirmiş olabilir.

Dursun Yıldırım’ın yazısında geçen bir paragraf, yukarıda söylediği-
miz durumu aydınlatıcı bilgiler vermektedir:

“Tarihi kayıtlar da ‘Oğuz Nâme’ gibi bu tür eserlerin akıllı, uslu ki-
şiler tarafından okunup ezberlendiğini ve bilâhare kopuz eşliğinde dinle-
yicilere terennüm edildiklerini, çalınıp söylendiklerini teyid eder. Dolayı-
sıyla, bu tarihi kayıd ile ‘Dedem Korkud’ boylarının veya ‘oğuzname’le-
rinin anlatım dilinin, iki yanlı (hem yazılı, hem ezber) muhafaza edilmiş 
olduğu ortaya çıkar. Ayrıca bu bilgiden çok önemli bir husus da açıklığa 
kavuşmaktadır. Dedem Korkut metinlerinin arkaik yapısı, kurgusu ve dü-
zeni tamamen ‘manzum’ niteliktedir. Çünkü hafızaya alma, ezberleme ve 
muhafaza etme açısından olduğu kadar, kopuz eşliğinde çalıp çığırmak 
açısından ‘manzum’ yapılar icra işlemine daha uygundur. ‘Kur’an’ ve 
‘Mevlid’ (gibi) hacimli eserlerin ezberlenmesinde ve hafızada muhafaza 
edilmesinde, manzum ve müzikal elemanlara sahip olmaları önemli rol oy-
nar. Bu nedenle diyorum ki bize erişen elimizdeki metinler, arkaik biçimleri 
bakımından manzum yapıdadır. Dolayısıyla yeni zamanlar içinde uğradığı 
değişimin mahiyeti (dil, gramer, anlatım ve kurgu) ne olur ise olsun, metin-
lerin manzum yapılarını muhafaza ettiği, yine yazıya alınmış nüshalardan 
ozanların (akıllı, uslu, bilgili kişilerin) bunları okuyup ezberlediği ve ko-
puzları eşliğinde çalıp çığırdığı anlaşılıyor. Böylece, eskiden olduğu gibi, 
yeni zamanlar içinde de, metinlerin dilinin, biçim ve içeriklerinin icracı 
ozanlar ve dinleyiciler arasında iki yanlı (yazılı ve sözlü metinler halinde) 
muhafaza edilmekte olduğu söylenebilir.”40

Bu ifadeler, Dede Korkut metinlerinin, destan geleneğinden çok ayrı 
biçimde, kendine özgü bir biçimde oluşturulduğunu ve zaman içinde de 

39 Bu konuda Pertev Naili Boratav da aynı kanaate sahiptir: “Bizim kanaatimizce hikâyelerin müellifiyle bu 
önsözün müellifi aynı şahıstır.” (“Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihî Olaylar ve Kitabın Te’lif Tarihi”, 
Türkiyat Mecmuası, C. 13, S. 1, 1958, s. 31-62.)

40 Dursun Yıldırım, “Kitâb-ı Dedem Qorqud Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?”, Türkbilig, 
2002/3, s. 164.
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korunduğunu göstermektedir. Ayrıca ezberlenerek korunma biçiminin 
Kur’an ve Mevlid benzeri bir metin olmasıyla daha kolay gerçekleştirilmiş 
olabileceği üzerinde durulmaktadır. Özellikle Kur’an’ın ölçü ve ses ben-
zerlikleri konusundaki kendine özgü niteliği, Dede Korkut metinlerinde de 
karşımıza çıkar.  

Dursun Yıldırım, aynı çalışmasının ‘sonuç’ bölümünde, eldeki metin-
lerin nasıl bir kaynaktan yazıya geçirilmiş olabileceği konusunu da şöyle 
açıklıyor: “Elimizdeki metinlerin, gördüğümüz biçim ve içerikleriyle bize, 
Türkiye sahası sözel ortam yaratıcılığında yer alan bir icradan gelmedik-
leri açıktır. Onların bize böyle bir icradan kaydedilip geldiklerini kanıt-
layacak her hangi bir kayıt şimdilik elimizde yoktur. Fakat onların yazılı 
dip nüshalardan geldiği ihtimalini güçlü kılan kayıtlar ve açıklamalar ta-
rihi kaynaklarda vardır... Metinlerin içinde yer aldığı mecmualar öncele-
ri muhtemelen, Aybek’in dediği gibi akıllı, uslu kişiler/ozanlar için tertip 
edilmiştir. Bunları söz konusu kişiler ezberleyip kopuzları eşliğinde çalıp 
çığırarak dinleyicilere iletmiştir. Fakat toplumun geçirdiği kültürel deği-
şimlere bağlı olarak onları o türlü ezberleyip anlatanlar da bir değişime 
uğramış ve bu işlevi yeni ortamlarda ozanlar yerine kıssahân dediğimiz 
kişiler yüklenmiştir. Elimizdeki metinlerin donup kalmış gibi karşımıza 
çıkmış olmasının bir nedeni, yeni tür icracıların, kıssahânların anlatım 
repertuvarı içinde yer almamasıdır. Türkistan ve Mısır sahasına nisbetle 
Türkiye’de metinler ile ilgili bilgilerin sınırlılığı, sözel ve yazılı ortam an-
latım repertuvarlarında pek revaç bulmadıklarını göstermektedir. ”

Metinleri halk edebiyatı verileri ile ele almak, vardığımız bu sonuçlara 
katılmamak anlamına gelebilir. Ancak bizim amacımız anlatı tekniklerini 
kullanarak bir sonuca varmaya çalışmaktır. Bunun ilk ilkesi de elimizde 
bulunan yazılı metni kendi bütünlüğü içinde ele almaktır. Metinlerle ilgili 
bütün tartışmalar bir yana, bazı tarihi gerçekliklerle örtüşüyor olsalar da 
edebi olmaları nedeniyle onları kurmaca metinler olarak görmek gerek-
mektedir. Bunun iki önemli gerekçesi vardır: 

Öncelikle anlatı metni hangi tür bir gerçekliğe dayanırsa dayansın, so-
nuçta gerçeklikten farklı bir metin olarak var olur. Metni oluşturan yazar, 
gerçeği anlattığında bile, onu kendi içinden geçirerek metne dönüştürür. 
Özellikle ‘roman’da bir zamanlar en önemli amaç, gerçeği olduğu gibi ve-
rebilmekti. Ama roman üzerine teori üretenler, bütün bu uğraşlara rağmen 
romandaki dünyanın sonuçta ‘fiktif’(kurmaca) olduğu konusunda birleşi-
yorlar.

Diğer önemli nedense Dede Korkut metinleri içinde gerçekle örtüş-
mesi mümkün olmayan bölümlerin varlığıdır. Tepegöz adlı metin, bu ko-
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nuda verebileceğimiz en karakteristik örneklerden oluşmaktadır. Onları 
okurken düşünmek zorunda olduğumuz kurmaca oluş, diğer metinlerin de, 
gerçek olma şansı bulunmakla birlikte, sonuçta birer kurmaca olduğunu  
gösteriyor.

2.3. Zaman
Olay anlatımına dayalı metinlerde ‘zaman’ olgusunun da çözümlen-

mesi gerekmektedir. 
Dede Korkut metinlerine Halk edebiyatı verileri ile yaklaşan araş-

tırmacılar, kendi alanlarının bir gereği olarak, olaya, epik zaman ve epik 
mekân noktasından bakmaktadırlar. O zaman metinler, tarihi bir olay ola-
rak ortaya çıkışları, halk arasında anlatılışları, mitolojiyle karışması ve bir 
ozan tarafından derlenerek nazma çekilmesi gibi, tamamen bir türün kendi 
zaman dilimlerinin araştırılmasına yönelik bir süzgeçten geçirilmektedir.41 
Bu durumda olayların tarihi sürecini veren zaman ile destanlaşma zamanı 
gibi iki temel zaman kavramından söz edilmektedir.

Bu ‘destan’ perspektifini bir kenara bırakarak baktığımızda Dede Kor-
kut metinlerinde dikkate değer zaman konumlarıyla karşılaşırız:

Anlatı metinlerinde söz konusu olan iki temel zaman (‘olay zamanı’ 
ve ‘anlatma zamanı’), genellikle birbirinden ayrışıktır. Geçmiş zaman kip-
lerinin değişik durumlar kullanılarak yapılan anlatılarda bu ayrı duruş daha 
da nettir. ‘Ben’ anlatıcılı metinlerde ise bazen iki zaman tümüyle çakışmış 
durumda olur. Ancak yine de çoğunlukla ‘anlatma’ sonradan gerçekleşir.

Dede Korkut metinlerinde, ‘anlatıcı’ olduğu kesin olan Dede Korkut, 
metinlerin sonunda olay mekânına çıkar gelir ve söz konusu olan ‘anlat-
ma’ işini oracıkta gerçekleştirir. Yaklaşık bütün metinlerde geçerli olan bu 
durum için bir örnek üzerinde durulabilir: 

“Akça Kala Sürmelüye gelüp Kazan kırk otak dikdürdi. Yidi gün yidi 
gice yime içme oldı. Kırk ivlü kul-ile kırk cariye oglı başına çevürdi, azad 

41 Bu konuda Pertev Naili Boratav’ın Folklor ve Edebiyat 2 kitabında yer alan “Dede Korkut Hikâyelerindeki 
Tarihi olaylar ve Kitabın Telif Tarihi” (s. 109-140) adlı çalışması yanında Fuzuli Bayat’ın “Epik 
Zaman ve Mekan Problemi (Dede Korkut Boyları Esasında)” adı yazısı dikkatimizi çekiyor. Bu 
çalışmadaki şu ifadeler, bu bakımdan önemlidir: “Her halde Dede Korkut Kitabı’nda zaman-mekan 
kontiniumu ne mitoloji, ne de tarihi gerçeklik parametreleri ile çakışır. Böyle olsaydı, bir çok âmiller, 
mesela, savaş, onun başarılması, hadiselerin gidişi, bu hadiselere koruyucu ruhların müdahalesi, 
kafir-oğuz münasebetleri, hastalık, yaşlanma, ölme vs. ya fiziki gerçeklik ya da hayali, uydurma gibi 
kavranmalıydı. Epik hadise olan Dede Korkut boylarında ise ozanın maksadı ‘ol zamanda’ ve ‘ol 
mekanda’ Kalın Oğuz beylerinin yaşamını, bu dünyada gördükleri işleri, kahramanlıklarını, adet ve 
an’anelerini ritüel-mitoloji akitlerini gelecek nesillere manevi tarih, hatıra kitabı gibi göstermektir.” 
(Dede Qorqud, Azerbaycan Milli İlimler Akademiyası Dede Qorqud Adına ‘Folklor’ İlmi-Medeni 
Merkezi Yayım, Bakı, 2001/1.)
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eyledi. Cılasun erenlere kala ölke virdi, cübbe çuka virdi. Dedem Korkut 
gelüben sazılık çaldı, bu Oğuz-nâmeyi düzdi, koşdı, böyle didi.”42 

Bu ifadenin geçtiği bölüm, metnin orta tarafları olmamakla birlikte, 
olay hala sürmekteyken başka bir deyişle de olayın henüz içindeyken olan 
bir uygulamadan söz edilmektedir. Burada ‘anlatıcı’, olayı anlatmakta 
iken, kendisinin anlatıcılık görevine de değinmekte ve onu yerine getirdi-
ğini açıklamaktadır. Hâlbuki henüz olay sürüyordur.

Bu durum dikkate alındığında Dede Korkut metinlerindeki ‘olay za-
manı’ ve ‘anlatma zamanı’nın neredeyse aynı anda gerçekleştiğini söyle-
mek mümkündür. Bu zaman birlikteliği yukarıda sözünü ettiğimiz birbiri 
içine geçmiş üç anlatının ilk ikisi için de geçerlidir. Çünkü ‘anlatıcı’, olay 
devam etmekteyken, sona doğru çıkıp gelen Dede Korkut’tur. ‘Anlatı’yı 
dualarla veya örnek verdiğimiz metinde olduğu gibi, olayların bitişindeki 
duruma uygun yorumlamalarla bitirmek için oradadır. Yukarıya alıntıla-
dığımız olayın bitiş bölümü diyebileceğimiz paragraftan sonra iki bölüm 
daha yer almaktadır:

Bunlardan birincisi,43 ‘böyle didi’ ifadesinden sonra yer aldığına göre 
Dede Korkut’un sözleri olmalıdır. Bu sözler, düşmanın on beş bin ölü, 
kendilerinden de üç yüz yiğidin şehid olduğu bir savaş sonrasında, ölümün 
kabul edilmesi gereken bir hakikat olduğunu ifade eden, bilgece açıklama 
ve yorumlamalardır. Bunları ancak, o toplumun en bilge kişisi olarak Dede 
Korkut söyleyebilir. Bu sözler, Oğuzların ulusu Kazan Bey’in, söz konusu 
metindeki olayların bitiminde tertiplediği bir şölen sırasında ifade edil-
mektedir. Dede Korkut da oradadır ve onun söyleyeceklerini dinleyecek 
ve önemseyecek bir topluluk da vardır. Dede Korkut ‘şadılık’ denen sazı 
eşliğinde hem hikâyeyi tahkiye eder, hem de durumun kabullenilmesine 
yönelik açıklamalarda bulunur. Tahkiyede kullanılan fiil kipi ‘görülen geç-
miş zaman’dır. Çünkü Dede Korkut, kendisi de olayların içindedir. Daha 
doğrusu tam olayların bitim noktasında, finalde verilen bir toyda hazır 
bulunur ve hemen oracıkta olanları anlatır. Ancak bu anlatış, olayda bu-
lunmayanlara anlatma biçiminde değildir. Çünkü oradakiler zaten olaylar 
başlarından geçenlerdir. Dede Korkut olan bitenlerden sonra finalde gelir 
ve olayları, metinde geçen ifadelerle, ‘düzer’, ‘koşar’ ve ‘der’. 

Bu fiillerin özellikle ilk ikisinin, 13. yy. ile 19. yy. arasındaki eserlerde 
kullanılan Türkçe kelimelere yer veren bir tarama sözlüğündeki anlamları-
na bakmakta yarar vardır: 

42 “Kazan Big Oglı Uruz Bigün Tutsak Oldugı Boyı Beyan İder Hanum Hey” adlı metnin sonuna doğru. 
(s.176)

43 “İmdi kanı didüğüm beg erenler / Dünya menüm diyenler / Ecel aldı yir gizledi / Fani dünya kime kaldı / 
Gelimlü gidimlü dünya / Ahır son uçı ölümlü dünya”
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“Düzmek: 1. Dizmek, işliğe geçirmek. 2. Yapmak, meydana getirmek, ter-
tip etmek, tanzim etmek. 3. Hazırlamak. 4. Telif etmek, nazmetmek. 5. Düzelt-
mek, tashih etmek. 6. Düzen vermek, akort etmek. 7. Süslemek, donatmak.”44 

“Koşmak: 1. Arkadaş olarak vermek, eklemek, artırmak. 2. Nazmet-
mek.”45

“Düzüp koşmak: 1. Tertip, tanzim etmek. 2. İyice süslemek. 3. Nakşet-
mek, resmetmek.”46 

Söz konusu kelimeler, hem tek tek hem de birlikteki kullanımlarında, 
bir olayın anlatımının gerçekleştirilmesini ifade eden “yapmak, meydana 
getirmek, tertip etmek, tanzim etmek, telif etmek, nazmetmek ve iyice süs-
lemek” gibi anlamları içermektedir. Bu anlamlar, manzum veya mensur, 
bir eseri yazma işlemini ifade etmede kullanılmaktadır. Yani Dede Korkut 
bu metinlerle ilgili yazma işlemini yaptığına göre ‘yazar’dır. 

Üzerinde durduğumuz bölümün ikinci kısmı ise bir dua metnidir. Bu 
da, sözünü ettiğimiz çerçeve anlatı yani üçüncü halkadır. Bu son halkanın 
‘anlatıcı’sı ise ‘yazar’ olarak da adlandırabileceğimiz kişidir. Çünkü metin 
bu halka ile tamamlanmaktadır. Bir kurgu olarak Dede Korkut’un çekirdek 
anlatıyı gerçekleştirmesi, bir ‘yazar’a işaret eden ‘düzdi’ ve ‘koşdı’ ifadele-
ri ile verildiğine göre, Dede Korkut’un, ‘yazar’ olduğu ortaya çıkmaktadır.

Dede Korkut metinlerine hep bir ‘halk edebiyatı’ metni gözüyle ba-
kıldığı ve yapılan tetkik, tahkik ve tenkitler de bu vadide gerçekleştirildiği 
için, metinler sürekli olarak sözlü halk edebiyatı geleneğinin kurallarına 
göre değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak da metinlerin yazarı değil, olay 
zamanından belki de asırlar sonra sözlü gelenekten derleyen bir meçhul 
sanatkâr gündeme getirilmiştir. Bir halk edebiyatı uzmanı olan Dursun Yıl-
dırım da bazı verilerden yola çıkarak eldeki metinlerin bir dip metinden 
istinsah edildiği yargısına varmakla birlikte, bu dip nüshanın, ilk tertip edi-
lişinden itibaren onları ezberleyen ve kopuzları eşliğinde icra eden akıllı 
uslu ozan kişilerden derlenerek oluşturulduğunu ifade etmektedir.47

Dip nüsha olarak bahsi geçen ve eldeki nüshaların kendisinden çoğal-
tıldığı ifade edilen, ancak sadece var olduğu tahmin edilen nüsha henüz 
bulunamadığı için ne, ne zaman ne de kimin tarafından yazıldığı konusun-

44 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara, 1983, “Düzmek” maddesi. 
45 Age, “Koşmak” maddesi.
46 Age, “Düzüp koşmak” maddesi.
47 Dursun Yıldırım, “Kitâb-ı Dedem Qorqud Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?”, Türkbilig, 

2002/3, s. 164.
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da herhangi bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Sadece eldeki nüs-
haların dili ve imlası, on beşinci yüzyılda istinsah edildiğini göstermekte-
dir.48 Burada bir gerçekliğe daha değinmek gerekiyor: Eldeki nüshalardan 
birinde her bir metin için ‘boy’ kelimesi, diğerinde ise ‘hikâye’ kelimesi 
kullanılmaktadır. Metinlerin içinde kelime aynı anlamda ‘boy’ olarak geç-
mekteyken sadece metin adlarında farklılık göstermesi üzerinde de dur-
mak gerekir. Genelde istinsah denilen uygulamada dip metin ile istinsah 
edilmiş metin arasında bazı ufak tefek farklılıklar bulunsa bile kitabın veya 
içindeki metinlerin adı bu kadar farklı olmamalıdır. 

Bunun iki türlü yorumu olabilir: Adında ‘hikâye’ kelimesi bulunan 
metin, ya, artık ‘boy’ kelimesinin kullanılmadığı bir zamanda istinsah edil-
miştir ya da müstensih bir tercihte bulunmuş ve oyunu hikâyeden yana 
kullanmıştır. Ancak müstensih metne dokunmadan, adlandırma aşamasın-
da Arapça edebi bir kavramı tercih etmiştir. Buradan yola çıkarak eldeki 
metinlerin aynı dönemde istinsah edilmediğini düşünmek de mümkündür. 

Yazılı değil de sözlü bir gelenekle oluşturulmuş bir edebi metinle kar-
şı karşıya bulunduğumuz için ‘yazar’ kelimesi çok uygun düşmeyebilir. 
Belki onun yerine ‘sahip’ gibi bir kelime kullanmak gerekir. Ancak ‘yazar’ 
da ‘yazmak’ eyleminden gelmekle birlikte edebi metinlerin sahibini be-
lirtmek için kullanılmaktadır. Yani sözlü gelenekteki edebi metinlerin de 
yazarlarından sözedilebilir.

2.4. Mekân/Coğrafya
Dede Korkut anlatısının geçtiği coğrafya, Oğuz İlleri olarak anılmak-

tadır. Bu iller İç Oğuz ve Taş Oğuz olarak ikiye ayrılmaktadır.
Muharrem Ergin, metindeki ifadelerden, “Oğuz ülkesinin Gürcistan 

– Pasinler – Ağrı dağı üçgeninde, Trabzon ve Bayburt’tan Aras ve Kür 
nehirlerinin aşağısına kadar olan bölgeyi içine almakta olduğunu, Oğuz 
illerinin ise bu bölgenin ortasında Hasankale, Kars, Gümrü, Gökçe, Göl, 
Ağrı dağı, Karaköse arasında kalan kısımda olduğunu” belirtir.49 Ona göre 
aslında bu bölge, olayların geçtiği asıl yerler değildir. Olayların geçtiği 

48 “Hikâyelerin dili de daha önceye ait değildir. Gerçi XIII-XV. yüzyıl Anadolu Türkçesi genel olarak aynı 
özellikleri taşımıştır. Fakat bu devir içinde yavaş yavaş bazı gelişmeler ve değişiklikler olmuştur. Dede 
Korkut’un dilinde eklerle kökler arasındaki düzlük yuvarlaklık uyumunun gözükmeye başlaması, ḳ’ların 
ġ’ye çevrilmesi, -ısar, -iser şeklinin bulunmaması, buna karşılık –acak, -ecek ekinin çok kullanılmaya 
başlaması bu hikâyeleri eski Anadolu Türkçesi devrinin sonuna yaklaştırmaktadır. Eserdeki dilin Azeri 
Türkçesi oluşu da bunu gösteriyor.” (Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı, s. 56.)

49 Age, s. 52.



168

yerler Oğuzların Orta Asya’da yaşadıkları yerler olmalıdır.50 Nitekim ya-
şanılan yerlerle ilgili olarak sadece Kazılık dağı adı geçmektedir. Bu dağ, 
Oğuzların tarihen yaşadıkları bilinen Siriderya dolaylarındaki yurtlarında 
bulunmaktadır. Onun dışında yapılan akınlarla ilgili olarak anılan yukar-
daki mekân isimleriyse, metinlerin tespiti sırasında tespiti yapan kişinin 
bilebildiği çevreye aittir.51 Oğuzlar göçebe bir hayat yaşamakta oldukları 
için metinlerde Oğuz iline ait bir yerleşim yeri, bir kale, bir köy gibi hiçbir 
mekân adı yoktur. Mekân olarak sadece dağlar, otlaklar, çayırlar, kırlar yer 
alır.52 Buralar göçebe bir hayatın sürdürülebileceği saf tabiattır; mevsimine 
göre çadır ve otağlarını kurdukları yerlerdir. Bunu daha ilk metnin ilk sa-
tırlarından anlayabiliyoruz:

İlk metin şöyle başlamaktadır: “Bir gün Kam Ganoğlı Han Bayındır 
yirinden turmış idi. Şami günlügi yir yüzine diktürmiş idi. Ala sayvanı gök-
yüzüne aşanmış idi. Bin yirde ipek bahçası döşenmiş idi. Hanlar hanı Han 
Bayındır yılda bir kerre toy idüp Oğuz beglerin konuklar idi. Gine toy idüp 
atdan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdurmış idi. Bir yire ak otağ, 
bir yire kızıl otağ, bir yire kara otağ kondurmış idi.”53

Oğuzların önde geleni, hanı, Han Bayındır misafirlerini bir sarayda 
değil, yaşamakta oldukları topraklarda kurdurduğu otağlarda ağırlıyor. Ay-
rıca kendisi de zaten böyle bir otağda yaşıyor.

Çadır ve otağların kurulduğu yerler dışında otlaklar, dağlar, dereler, av 
için gidilen, av hayvanlarının yaşamakta olduğu mekânlar da metinlerde 
geniş bir yer tutar. Kırlarda çeşme başları da sıkça uğranılan yerlerdir. Bu-
radan yola çıkarak Dede Korkut metinlerinde olayların geçtiği mekânlar en 
saf haliyle tabiattır, denebilir. Bu, çadırlar dışında neredeyse el değmemiş 
bir mekân demektir.

Oğuz illerinin çevresinde ise düşmanların yaşadığı kaleler vardır. Za-
man zaman oralara kadar uzanan Oğuz beyleri veya yiğitlerin söz konusu 
kalelere kaçırıldığı olur. Ancak olayların geçtiği mekânlar içinde bu tip bir 
mekân söz konusu değildir. 

50 Orhan Şaik Gökyay, metinlerin Oğuzların Orta Asya’daki yurtlarında teşekkül edip söylendiğinin 
bazı rivayetlerden çıkarılabileceğini belirtir. (Orhan Şaik Gökyay, Dede Korkut, Arkadaş Basımevi, 
İstanbul, 1939, Giriş s. XLIX)

51 “Hülasa, Dede Korkut hikâyeleri bu bölgede oluşmamış, tespiti sırasında veya daha önce buraya 
uydurulmuştur. Onun içindir ki kitaptaki coğrafya iğretidir, belirsizdir, karışıktır. Oğuz ülkesi açıkça 
yerine oturtulamamıştır.” (Age, s. 52)

52 “Hikâyelerde Oğuzların âdeta vatanı da, şehir ve kaleleri de dağlar ve çayırlar, kısacası saf tabiattır.”
53 Age, s. 77-78.
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2.5. Olaylar
Dede Korkut anlatılarında geçen olayların en temel teması yiğitlik-

tir. Bu, biraz da olayların içinde geçtiği toplumun beklentileri ile örtüşen 
bir durumdur. Metinlerde çok açık belirtilmemekle birlikte, girişte çizilen 
‘müslüman’ kimliğinin bir gereği olarak hayatlarının asıl amacının ‘ila-yı 
kelimetullah’ olduğu bilinen bir toplumun, kahramanlık ve yiğitlik duy-
gularını önemseyeceği açıktır. Dolayısıyla yiğitlik konulu anlatılar daha 
bir ilgi görecektir. Hedef kitlenin beklentileri yiğitlik olunca anlatılarda-
ki olayların da bu ve buna benzer temalarla örülmesi tabiidir. Ayrıca bu 
toplumda en büyük kazanç Allah yolunda şehid olmaktır. Dolayısıyla bu 
konular etrafında anlatılan olaylar toplumca daha bir zevkle dinlenir. Bu-
radan, anlatılanların ‘savaş’ konulu olduğu anlaşılmamalı. Aslında olaylar 
günlük hayatı ilgilendirmektedir. Dede Korkut metinlerinde yiğitlik sadece 
olayların etrafında döndüğü ana tema değil, daha başka noktalarda da kar-
şımıza çıkar:

Dede Korkut metinlerinin anlatıldığı toplumda bireylere ad verirken, 
genellikle onların gösterecekleri yiğitlikler dikkate alınır.54 Bu bakımdan 
asıl marifet yiğit olabilmektir. Hatta bir kız evlenmek için kendi dengini 
seçerken de onun ne kadar yiğit olduğuna dikkat etmektedir. Dede Korkut 
metinlerinde kendisiyle evlenmek isteyen delikanlı ile bir müsabakaya tu-
tuşan örnekler vardır.55

Metinlerdeki olayların bir başka karakteri ise ‘bireysel’ olmalarıdır. 
İlk metinde Boğaç Han’ın başından geçenler başta olmak üzere anlatıla-
rın çoğunda bu bireysel oluş devam eder. Olayların başından geçen kişiler 
tarihi kaynaklarda da var olan şahsiyetler olmakla birlikte, olaylar toplum-
sal değil bireysel özellikler gösterir. Gerçi tarihi ve toplumsal olaylar da 
anlatılarda yer alabilir. Ama bu türlü olaylar bir destan konusu da olabi-
lir. Dede Korkut’ta var olan bu bireysel oluş, onları özellikle ‘destan’dan 
ayırmaktadır. Bence Dede Korkut metinlerine ‘boy’ ve ‘hikayet’ gibi iki 
adlandırmanın yapılmış olması da olayların bu niteliğine dayanmaktadır. 

Dede Korkut metinlerindeki olayların niteliği konusunda bir araştır-
mada şu açıklamaya yer verilmiştir: “Olaylarda, ‘olmuş’ ya da ‘olabilecek’ 

54 Boğaç Han ile ilgili anlatıda onun adının nasıl verildiği genişçe anlatılmaktadır: Bu, kısaca daha çocuk 
yaştayken bir boğayı alt edişinin hikâyesidir. Dede Korkut, bu olay üstüne onun adını Boğaç koyar.

55 Beyrek ile Banı Çiçek bunun en tipik örneğidir. Beyrek de evleneceği kızın nitelikleri konusunda şöyle 
düşünmektedir: “Ben yerimden kalkmadan o kalkmış olmalı, ben ata binmeden o binmiş olmalı, ben 
düşmanıma varmadan o baş getirmiş olmalı.” Beyrek ile Banı Çiçek, evlenmeden önce birbirlerini 
tartmak için birlikte ata biner, ok atar ve güreşirler. Onların tanışma evreleri de bu tür faaliyetlerle 
geçer.
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gibi nitelikler söz konusu edilemez. Çünkü toplumun o günkü ‘gerçeklik’ 
anlayışı, bugün düşünebildiğimiz gerçeklikle bağdaşık değildir. Bugün 
çevrimi içinde yer aldığımız batı uygarlığının belirlediği ‘gerçeklik’ an-
layışı, seküler, fizik kanunları ile sınırlı, zaman zaman pozitivist bir bakış 
açısı ile tanımlanabilir bir yapıdadır. Günümüzde geçerli olan batı kül-
türüne göre, gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir şeyin varlığından söz 
edilemez. Hâlbuki Dede Korkut hikâyelerinin üretildiği kültür çevriminde, 
inançlar, algılar, beslenilen bilgi kaynakları, daha zengin ve katmanlı bir 
evren algısını desteklemektedir. İnsanlar bu evrende yalnız değildir. Bizler 
dünyayı melek, şeytan, cin gibi varlıklarla birlikte paylaşmaktayız. Bunu 
bir inanç meselesi gibi sunmak çok yetersiz bir açıklamadır. Savaş gibi çok 
hassas dönemlerde yaşanmış sıra dışı hikâye örnekleri bunun bir gösterge-
sidir. Bu bakımdan olayların bazı masal unsurlarıyla zenginleştiğini söy-
lemek, batı uygarlığının çevriminde düşünmekten kaynaklanmaktadır.”56

Aynı araştırmada bu açıklamaya ek olarak şu ifadeler de yer almakta-
dır: “Bu bilgiler ışığında Dede Korkut hikâyelerinin de olağan bir anlatı 
olduğunu söylememiz gerekiyor. Sözgelimi Deli Dumrul’a bir kuş olarak 
gözüken Azrail, bir masal unsuru değildir. Çünkü bizim bilgi evrenimizde 
Azrail adlı bir melek vardır. O, bizim bir gerçeğimiz, bir hakikatimizdir. 
Azrail insanlara çeşitli suretlerde gözükebilir. Nitekim bir diğer melek 
Cebrail, Hz. Peygamber’e çok değişik suretlerde gözükmüştür. Onu, Hz. 
Peygamber’in arkadaşları da görmüşlerdir.57 Yani bu anlatılarda fizik de-
ğil metafizik bir evren söz konusudur, denebilir. Ama günümüz bilgilerine 
göre artık ‘fizik’ de ‘madde’den ibaret değildir. Atomun parçalanması ve 
son zamanlarda elektronik dünyasındaki akıl almaz gelişmeler, bizi, göre-
mediğimiz, elle dokunamadığımız ve kütlesini duyularımızla algılayamadı-
ğımız bir takım gerçekliklerin var olduğu bilgisine götürmektedir.”

2.6. Kişiler
Dede Korkut metinlerinde çok güçlü karakterler çizilir. Karakterler, 

yeterli düzeyde bir psikolojik çözümlemeyle belirlenmemiş olmakla bir-
likte gösterdikleri davranışlar bakımından yeteri kadar net çizgiler taşırlar. 
Her metin, genellikle bir birey etrafında geliştirilmiştir. Sözgelimi ilk met-

56 Mehmet Kahraman, “Türk Anlatı Geleneği ve Saltıkname”, Avrasya Etüdleri, S. 50, s. 476.
57 [“Bir gün Rasûlullah (s.a.s.)’in yanında bulunduğumuz sırada âniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı 

simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. 
Doğru Peygamber (s.a.s.)’in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları 
üzerine koydu. “Ya Muhammed! Bana İslâm’ın ne olduğunu söyle!” dedi… Bundan sonra o zat gitti. 
Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Rasûlü bana: “Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu 
biliyor musun?” dedi. “Allah ve Rasûlü bilir.” dedim. “O Cibrîl’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.” 
buyurdular.] (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1)
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nin adı, “Dirse Han Oğlı Boğaç Han Boyını Beyan İder Hanum Hey”dir. 
Metin içinde metne adını veren Boğaç Han dışında, Dirse Han, Bayındır 
Han, Dirse Han’ın hatunu, Dedem Korkut, yoldaş yiğitler, namert yiğitler, 
kırk ince kız yer almaktadır. Boğaç Han’ın adı, kendisine, çocukken bir 
boğayı yendiği için Dede Korkut tarafından verilmiştir. Onun boğa kar-
şısında gösterdiği yiğitlik, ona ad verilmesini sağlayacak, ama bu, aynı 
zamanda onun başının bazı belalara girmesine de sebep olacaktır. Dirse 
Han, etrafındaki aslında ‘namert’ olan yiğitlerinin yanlış yönlendirmesi ile 
oğlunu öldürmeye kalkacak, namertlerin kendisini de öldürmeye girişme-
lerinden haberdar olan oğlu tarafından kurtarılacaktır. Dede Korkut, hem 
Boğaç Han’a isim verme töreninde hem de olayların bitiminde yer alacak-
tır. Metinde anlatılan olaylar alınganlık, kıskançlık, düşmanlık gibi bazı 
duygular etrafında gelişir. Bu bakımdan metinde anlatılanlar için ‘öykü’ 
tanımlaması yapmak da mümkündür.

Ancak bütün bölümlerde bazen olayların içinde bazen de olayların 
bitim noktasında yer alan Dede Korkut karakteri, Dede Korkut’a, bir bir-
likteliği sağlamaktan öte, bir ortak karakter etrafında oluşan bir dizi olay 
görüntüsü de vermektedir.

Dede Korkut’un dışında, metinlerde, Oğuzların lideri hanlar hanı Han 
Bayındır ve ona bağlı beylerin etrafında gelişen olayların işleniyor olması 
da bütünlüğü sağlayan başka bir etmendir. Bayındır Han, metinlerde fazla 
gözükmez, ama ağırlığını hissettirir. Metinlerde en çok öne çıkan, Bayın-
dır Han’ın hem damadı hem de beylerbeyi olan Ulaş oğlu Salur Kazan’dır. 
Metinlerden üçü onun etrafında gelişir.58 Ayrıca Vatikan nüshasının adı 
da Kazan Bey’le doğrudan ilgilidir: Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazan Bey ve 
Gayri.

Kişiler bakımından “Basat Depegözi Öldürdüği Boyı Beyan İder Ha-
num Hey” adlı metin üzerinde özellikle durmak gerekir. Basat, bebek iken 
bir aslan tarafından büyütülen ve aslanlar gibi yaşamaya alışmış bir ço-
cuktur. O, Dede Korkut tarafından yönlendirilerek toplumun üyesi haline 
getirilir ve yine Dede Korkut tarafından Basat olarak adlandırılır. Oğuz’un 
başına bela kesilen Tepegöz’ü Basat öldürecektir. Tepegöz, ilk bakışta bir 
masal kahramanı gibi gözükmektedir. Ayrıca onun dünyaya gelişi ile ilgili 
hikâyede Konur Koca Sarı Çoban’ın başından geçenler de yine bir masal 
unsuru gibi algılanabilir: 

58 “Salur Kazanun İvi Yağmalanduğı Boy”. “Kazan Bıg Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boy”, “Salur Kazan 
Tutsak Olup Oglı Uruz Çıkarduğı Boy”.
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“Aruz’un bir çobanı var idi. Adına Konur Koca Sarı Çoban dirler idî. 
Oğuz’un öninçe bundan evvel kimse köçmez idi. Uzun Pınar dimek ile meş-
hur bir bınar var idi. O bınara periler konmuş idi. Nagehandan koyun ürk-
di. Çoban irkeçe kakıdı, ilerü vardı. Gördü kim peri kızları kanat kanada 
bağlamışlar, uçarlar. Çoban, kepeneğini üzerlerine attı, peri kızının birini 
tuttu. Tamah edip derhal temasta bulundu. Koyun ürkmeğe başladı. Çoban 
koyunun önüne koştu. Peri kızı kanat vurup uçtu, der: Çoban yıl tamam 
olunca, bende emanetin var, gel al dedi. Amma Oğuz’un başına felaket 
getirdin dedi.

“Çobanın içine korku düştü. Amma, kızın derdinden, benzi sarardı. 
Zamanla Oğuz yine yaylaya göçtü. Çoban gene bu pınara geldi. Gene ko-
yun ürktü. Çoban ileri vardı. Gördü ki bir kütle yatıyor, parıl parıl parlıyor. 
Peri kızı geldi, der: Çoban emanetini gel al, amma Oğuz’un başına felaket 
getirdin dedi. Çoban bu kütleyi görünce dehşete düştü. Geri döndü, sapan 
taşına tuttu. Vurdukça büyüdü. Çoban kütleyi bıraktı kaçtı. Koyun ardına 
düştü. Meğer o sırada Bayındır Han beylerle gezinti için ata binmişlerdi. 
Bu pınarın üzerine geldiler. Gördüler ki bir alamet şey yatıyor, başı kıçı 
belirsiz. Etrafına toplandılar. İndi bir yiğit bunu tepti. Teptikçe büyüdü. 
Bir kaç yiğit daha indiler teptiler. Teptiklerince büyüdü. Aruz Koca da inip 
tekmeledi. Mahmuzu dokundu, bu kütle yarıldı. İçinden bir oğlan çıktı, 
gövdesi adam, tepesinde bir gözü var. Aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı.”59

Batı medeniyetinin verileri ile baktığımızda bunun masal unsuru ol-
mak dışında başka bir açıklaması yoktur. Pozitif bilimler ışığında maddesi 
olmayan bir varlıktan söz edilemez. Olayların da ‘olmuş’ veya ‘olabilecek’ 
niteliklerde olması gerekmektedir. Metinde geçen peri kızları ancak masal-
larda var olduğu kabul edilen varlıklardandır. Pozitif bilimler bunu ‘ger-
çek’ olarak kabul edemez. Bu yüzden peri kızı ve onunla ilgili anlatılanlar, 
onun bir çocuğunun olması masallarda ancak olabilecek olaylardandır.

Ama olaya bizim kendi medeniyet verilerimiz ile bakmamız halinde 
daha başka sonuçlarla karşılaşırız. Metinde geçen cin, peri gibi varlıklar 
bizim medeniyetimizde var olarak kabul edilir. Hz. Peygamber sadece 
insanlara değil, cinlere de gönderilmiştir. Onlar da insanlar gibi Allah’a 
inanmakla mükelleftirler. Cinlerle ilgili Kuran’da Cin Suresi vardır. Bu 
surede cinlerin Hz. Peygamberi Kur’an okurken dinlediği ve Kur’an’da 
anlatılanlar ile bilgilenerek hidayete (doğru yola) erdikleri anlatılmakta-
dır.60 Bu metinde geçen kişilere bu zaviyeden baktığımızda Tepegöz’ün bir 

59 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, s. 207-208.
60 “(Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur’an’ı) dinleyip de şöyle söyledikleri 

bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir Kur’an dinledik de ona 
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‘hilkat garibesi’, peri kızının ve cinlerin de bizim göremediğimiz, ama var 
olduklarına inandığımız varlıklar olduklarını kabul etmek gerekir.

2.7. Dil 
Dede Korkut’un dili ile ilgili en dikkate değer bilgilere Pertev Naili 

Boratav’da rastlıyoruz: 
“Dede Korkut hikâyelerinde filhakika nazımla nesir karışık haldedir. 

Fakat burada ne hece vezninin katî kaideleri –diğer halk romanlarında ol-
duğu gibi- bütün mısraları aynı veznin içine sokuyor, ne de, yine diğer halk 
romanlarında olduğu gibi nazmın ve nesrin yerini katiyetle belli ediyor. 
Malum olduğu veçhile nazım ve nesir karışık halk hikâyelerinde –Türk-
men hikâyeleri de dâhil- nazım konuşmalara mahsustur. Hikâyecinin va-
kaları anlatması nesirle olur. Hâlbuki biz Dede Korkut kitabında, birçok 
tasvirlerin, kahramanların tavsiflerinin, duaların, ilâh... vezinli cümlelerle 
söylendiğini, hatta bunların bazen, tıpkı konuşmalarda olduğu gibi, de-
vam ettiğini görüyoruz... Tam vezinli mısralar muhakkak teakup etmez; 
aynı parçada serbest ritimli mısralarla, muntazam ritim üzerine yapılmış 
mısraların, yahut da, hece vezninin yukarıda gösterdiğim muhtelif kalıp-
larıyla yazılmış mısraların bir arada bulunduğu çok defa vakidir... Umumi 
manzarasıyla nazım diye gösterdiğimiz parçalar tamamen serbest ritimli 
nazım şekillerini veriyorlar. Bugün de modern serbest nazım tekniği Dede 
Korkut hikâyelerinin nazım karakterini taşımaktadır; bu karakteri şöyle 
tarif edebiliriz: Ritmi, her mısrada aynı olan hece adetleriyle ve muayyen 
yerlerdeki kesmelerle değil, ifade bakımından mânası ve lüzumu olan yer-
lerde kelimeleri tekrar etmek, sözü kesmek veya uzatmak, nakarat halinde 
bazı mısraları, şekil itibariyle gayri muayyen yerlerde tekrar etmek, yine 
ifadenin tayin ettiği yerlerde kafiye veya asonanslar yetiştirmek, binaena-
leyh, zahiren herhangi bir şeklî bir kanuna bağlanmayan, hakikatte, her 
mevzu için, her parça için, hatta her mısra için, ancak sanatkâra malûm 
bir kanunu olan bir tekniğe riayet etmek suretiyle temin ediyor.”61

iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok 
yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir. Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), 
Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş. Hâlbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah 
hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık. Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı 
kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın 
hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı… Doğrusu biz, o hidayeti (Kur’an’ı) işitince ona 
iman ettik… İçimizde, (Allah’a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet 
gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun 
olmuşlardır.” (Kur’an-ı Kerim, Cin Suresi, ayet: 1-15)

61 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat 2, İstanbul, 1983, s. 90-93. 



174

Boratav, metinlerin dilini daha çok şekil bakımından çözümlüyor. Me-
tinler ‘anlatı’ olarak kabul edildiğine göre asıl ‘müellifin dili’ bağlamında 
değerlendirmek gerekir. Boratav’ın yakaladığı ‘şiirsellik’ de gösteriyor ki 
metinlerde oldukça işlek bir dil kullanılmıştır. Bu, uzun dönem kullanıla 
kullanıla kalıplaşmış ifadelerle örülü olduğu fark edilen bir dildir.62 Metin-
de deyimleşmiş ve kalıplaşmış ifadeler büyük bir yekûn tutar. Oluşturulma 
zamanlarının bir gereği olarak anlatılmak üzere düzenlendiği için ‘yazma 
dili’nin o uzun ve çapraşık yapısından uzak, sade, kısa cümleli ve vurgulu 
bir ‘konuşma dili’ne uygun yapıdadır. 

3. Sonuç
Batılı anlamda değil, kendimize özgü bir roman tarihi yazmak için 

Türk edebiyat tarihinde yer alan bütün ‘anlatma esaslı metinler’in gözden 
geçirilmesi gerekir. Bu çerçevede Dede Korkut metinlerinin bir ‘anlatı’ 
metni olarak ele alınarak niteliklerinin belirlenmesi Türk romanının tarihi 
kökenlerine inmemize imkân sağlamaktadır.

Dedem Korkut Kitabı’nda yer alan metinler Oğuzların bilge kişisi 
Dede Korkut tarafından oluşturulmuştur. Dede Korkut bütün metinlerin 
ortak kişisi olduğu için, onlar tek bir ‘anlatı’nın bölümleri gibi durmakta-
dır. Dede Korkut dışında başka kişiler de birden çok bölümde karşımıza 
çıkar. Bayındır Han, Kazan Bey ve daha başka kişiler de farklı metinlerde 
yer almaktadır. Ayrıca bazı düşmanlarla karşılaşmalarda Oğuzların yiğit-
leri de birer birer çatışmalara katılırlar. ‘Anlatıcı’ onların isimlerini teker 
teker sayarak baskın şeklinde gerçekleşen çatışmaya katıldıklarını belirtir. 
Dolayısıyla metinler, birbirinin devamı değildir, ama her metin aynı çevre-
nin farklı noktalarını anlatmakta ve anlatıyı bütünleştirmektedir. 

Türk edebiyat tarihinde ‘anlatı’ türündeki metinler için sondan başa 
doğru gidersek, ‘roman’, ‘hikâye’, ‘dâstân’ ve ‘boy’ adlandırmaları kul-
lanılmıştır. Bu listeye ‘boy’ kelimesini de dâhil etmemizin sebebi, Dede 
Korkut metinlerinden her birinin, elimizde bulunan iki nüshasının birinde 
‘hikâyet’ diğerinde ‘boy’ olarak adlandırılmış olmasıdır. ‘Hikâyet’, hikâye 
kelimesinin açık ‘te’ ile yazılmış şeklidir. ‘Boy’ kelimesi ise başka metin-
lerde rastlanmamakla birlikte, Dede Korkut metinlerinde net bir şekilde 
‘hikâyet’ yerine kullanılmaktadır.

Anlatma esaslı metinleri son yüzyılda ‘roman’ olarak adlandırdık. 
Aynı metinlere ondan önce de ‘hikâye’ diyorduk. Roman Fransızca, hikâye 
ise Arapça kökenli kelimelerdir. Arapça gündeme gelmeden önce ‘anla-
tı’ metinlerine Türkçede ne demekte olduğumuz sorusuna makul bir ce-

62 Bu konuda 23. dipnotta geniş bir açıklama yapılmıştır.
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vap aramamız ve bulmamız gerekiyor. Çünkü onlardan önce de Türkçede 
anlatma esaslı metinler mutlaka vardı. İşte onlardan biri Kitab-ı Dedem 
Korkut’tur. Belki bu sorunun cevabını da Dede Korkut’ta aramamız gere-
kecektir. Çünkü elimizde çok eski dönemlere ait dört başı mamur bir anlat-
ma esaslı metin, Dede Korkut’tur. Onlarda yakaladığımız ‘boy’ kelimesi, 
‘hikâye’nin yerine kullanıldığına göre anlatma esaslı metinlere eskiden 
‘boy’ denmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dede Korkut metinlerinin başında ‘mukaddime’ olarak değerlendire-
bileceğimiz, Dede Korkut hakkında verilmiş bilgiler ve Allah adının anıl-
masının gerekliliğine vurgu yapan açıklamalar vardır. Hazret-i Muham-
med ve sahabelerinin dile getirildiği ve övüldüğü kısımlar ile, en başta 
kullanılan ‘besmele’ ve her hikâyenin sonunda yer alan ‘dua’ cümleleri 
Dede Korkut metinlerinin üretildiği İslam medeniyeti çevriminin bir gere-
ğidir. Ne yapmak istenirse, ona Allah’ın adı ile başlanır ve dualarla bitirilir. 
Bu, söz konusu medeniyetin önemli bir kuralıdır. Bu, olay anlatımı dışında 
kalan bölümler, ‘post-modern’ metinlerde ‘çerçeve metinlerʼ olarak adlan-
dırılmaktadır. Dünya roman geleneğinin ‘post-modern’ örneklerinde bu 
türlü uygulamalar yer almaktadır.

Dede Korkut anlatılarındaki kişilerin birçoğu Oğuzlarla ilgili tarihi 
kaynaklarda da yer almaktadır. Olaylar, az çok bildiğimiz bir coğrafyada 
geçmektedir. Anlatılarda ifadesini bulan söz konusu topluma ait kültür ve 
gelenekler, oldukça nettir. Bireylerin davranışları ve toplumsal yapı, Dede 
Korkut’un yaşadığı tarihi dönemi tanımamıza büyük katkılar yapmaktadır.
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Silahdar Abdullah Paşa’nın Bosna Valiliği  
(1780-1785) ve Muhallefȃtı

Fatma SEL TURHAN1

Öz

Bu çalışma Silahdar Abdullah Paşa’nın Bosna Valisi olduğu Aralık 1780’den 
ölüm tarihi olan 11 Şubat 1785’e kadar geçen süredeki idareciliğine odaklanmakta 
ve karşılaştığı meseleleri, hem bölge ile ilişkiler hem de Osmanlı merkeziyle 
etkileşim kapsamında irdelemektedir. Abdullah Paşa Bosna Valisi olduktan sonra 
Arnavut aşiretlerinin çıkardığı huzursuzluklarla, İskenderiye Mutasarrıfı Mahmud 
Paşa’dan kaynaklanan sorunlarla ve bölgeyi etkisi altına alan veba salgınıyla 
uğraşmak durumunda kalmış; ayrıca Tuna Nehri üzerinde köprüler yapılmasına 
destek gibi bölgesel faaliyetlerde bulunmuştur. Bosna Valisi olarak Abdullah 
Paşa’nın sorumluluklarının önemli bir bölümünü de Habsburg İmparatorluğu ile 
sınır bölgesi olması hasebiyle eyaletin askerî tahkimi oluşturmuştur. Abdullah 
Paşa’nın sürekli takip etmek durumunda olduğu bir başka konu da Habsburg 
bölgesindeki hareketlilik ve Osmanlı’ya yönelik bir saldırı hazırlığının olup 
olmadığıdır. Makale başlıklar halinde bu konulara eğilmekte ve merkez ile uzak 
bir eyalet olan Bosna arasında nasıl bir iletişim ve etkileşim olduğunun izini 
sürmektedir. Paşa’nın 11 Şubat 1785’teki ani ölümünden sonra valilik konağında 
yaşanan hırsızlık ve çalınan mallar meselesi, İstanbul ile Bosna arasında bir dizi 
yazışmaya konu olmuştur. Abdullah Paşa’nın zengin bir şahıs olduğu bilinmekle, 
muhallefâtının tespiti ve satılabilen mallarının Bosna’da satılıp diğerlerinin 
İstanbul’a aktarılması konuları makalenin odaklandığı diğer konulardır.

Anahtar kelimeler: Silahdar Abdullah Paşa, Bosna Valisi, askeri tahkimat, 
Avusturya, muhallefât.
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Silahdar Abdullah Paşa’s Governorship of Bosnia  
(1780-1785) and his Inheritance

Abstract

This study focuses on the administration of Silahdar Abdullah Paşa as governor of 
Bosnia from December 1780 until his death on February 11, 1785 and scrutinizes 
issues he involved in relation to the region as well as his interaction with the 
Ottoman center, during his rule. After Abdullah Paşa had become the governor 
of Bosnia, he had to deal with the troubles derived from the Albanian tribes, 
the problems caused by Mahmud Paşa, the governor of Iskenderiye, and plague 
epidemic that affected all Bosnia. He also had to deal with regional issues, such 
as the construction of bridges over the Danube River. As the governor of Bosnia, 
one of the most important responsibilities of Abdullah Paşa has been the military 
fortification of the region since Bosnia was located on the Ottoman border with 
the Habsburg Empire. Abdullah Paşa had continuously to follow possible military 
mobilizations in the Habsburg region aiming at the Ottoman Empire. The article 
also explains how communication and interaction were working between the 
center and Bosnia, as a distant province of the Ottoman Empire. After the sudden 
death of Abdullah Paşa on February 11, 1785, the issue of his stolen property in 
the governor’s office has been the subject of a series of correspondence between 
Istanbul and Bosnia. As a wealthy person, the determination of Abdullah Paşa’s 
inheritance and transferring the goods to Istanbul, after some were sold in Bosnia 
are other issues that the article touches upon. 

Keywords: Silahdar Abdullah Paşa, Governor of Bosnia, military fortification, 
Austria, inheritance.
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1. Giriş: Silahdar Abdullah Paşa’ya Dair
Boşnak olan ve Aralık 1780’den Şubat 1785’e kadar Bosna Vali-

liği vazifesi yapan Abdullah Paşa, uzun bir süre silahdarlık görevinde 
bulunduktan sonra bir müddet sadrazam vekili olarak bilinen rikab-ı 
hümayun kaymakamlığı görevini ifa etmiştir. Ardından Anadolu Valili-
ği ile bu göreve mümasil bazı görevlere atanan Abdullah Paşa, Rumeli 
Valisi olduktan sonra nihaî olarak Bosna Valiliği’ne atanmış ve dört yıl-
dan biraz fazla bu görevde kalmıştır.2 Abdullah Paşa’nın Bosna Valisi 
olarak atanmasının ardından Saray şehrine gidişi 14 Zilhicce 1194/11 
Aralık 1780 tarihine tekabül etmektedir. Paşa Saray’a varınca üç yüz 
hilât dağıtmış ve bölge halkı ile dilencilere bol miktarda bahşiş ver-
miştir. O dönemde yaşayan Bir Saraybosna sakini olan Başeski Molla 
Mustafa tuttuğu kayıtlarda bu durumu Paşa’nın Saraybosnalı olması-
na ve bölgede çokça hısım ve akrabasının bulunmasına bağlamakta-
dır.3 Paşanın ifa ettiği devlet görevleri sayesinde önemli bir zenginliğe 
ulaştığı yetkililer tarafından bilinmekle, muhallefâtının detaylı tespiti 
bu yüzden önem arz etmiştir.4 Bosnavî Abdullah Paşa olarak da anılan 
Silahdar Abdullah Paşa 1 Rebiülahir 1199/11 Şubat 1785 tarihinde ani 
bir şekilde vefat etmiştir.5 Bu makale Abdullah Paşa’nın Bosna Valiliği 
müddetince eyalette karşılaştığı meselelere odaklanmayı ve ölümünden 
sonra yaşananları araştırıp Paşanın muhallefâtının analizini yapmayı 
amaçlamaktadır.

2. Abdullah Paşa’nın İdaresi Süresince Bosna ve Civarıyla İlgili 
Meseleler
Abdullah Paşa Bosna’ya vali olarak atandıktan sonra ilk müdahale 

ettiği konulardan biri eşkiyalık faaliyetleridir. Kolaşin’de meskûn üç 
Arnavut aşiretinin uzun bir müddettir bölgede hırsızlık, gasp ve öl-
dürme olaylarına karışarak ahaliye zulmetmesi üzerine Kolaşin Kalesi 
Kapudanı ile ileri gelenler Abdullah Paşa’ya müracaatla aşiretlere mü-

2 BOA AE.SABH.I 152/10192, 20 Rebiülahir 1199/2 Mart 1785.
3 Kerima Filan, XVIII. Yüzyıl Günlük Hayatına Dair Saraybosnalı Molla Mustafa’nın Mecmuası, 

Connectum Yayınevi, Saraybosna, 2011, s. 152, Molla Mustafa, Mecmua, Varak 39a.
4 BOA AE.SABH.I 152/10192, 20 Rebiülahir 1199/2 Mart 1785.
5 Molla Mustafa, Abdullah Paşa’nın dört yıldır bu görevi yapması sebebiyle halkın ondan bunaldığını iddia 

etmekte ve bunu “Her yenilik lezzetlidir.” şeklindeki Arapça bir deyimle açıklamaktadır. Molla Mustafa, 
Paşa ansızın vefat ettiğinden paşanın kendisini zehirlediği gibi söylentiler çıktığını belirtmektedir. 
Kerima Filan, age, s. 175, Molla Mustafa, Mecmua, Varak 44a. Molla Mustafa Abdullah Paşa’nın 
ölümü üzerine “Paşa, Boşnak, Defterdârizâdenün ammi oğlu, Vali-i Bosna, füc’eten Travnik’de vefat, 
çiçek yüzlü, rahmetullâhi aleyh” şeklinde not düşmüştür. Kerima Filan, age, s. 312, Molla Mustafa, 
Mecmua, Varak 95b.
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dahale edilmesini talep etmişlerdir. Abdullah Paşa durumu Babıali’ye 
bildirmiş ve neticede söz konusu üç aşiretin kazadan ihraç edilerek 
Bosna’da başka bir bölgeye yerleştirmelerine karar verilmiştir. Bu işi 
takip için Abdullah Paşa’nın bölgeden bir mirmiranı görevlendirmesi 
de emirler arasındadır.6 

Bosna’da 1783 yılında bir veba salgını baş göstermiş ve salgın, 
kısa bir sürede bölgeyi etkisi altına almıştır. Bu salgında Bosna’nın en 
büyük şehri Saraybosna, tarihinin en büyükveba salgınlarından birini 
yaşamıştır. Başlangıçta üç-beş mahallede görülen veba zamanla yayıl-
mış ve şehrin merkez camii olan Gazi Hüsrev Bey Camii’nden her gün 
yirmi-otuz kişinin cenazesi kalkar olmuştur. Veba salgını başladıktan 
bir ay sonra ölü sayısı daha da artmış; ancak bir yılın sonunda salgın 
hafiflemiştir. Bu salgında sadece Saraybosna’da toplamda sekiz bin ci-
varında insan öldüğünü, Bir Saraybosna sakini olan Molla Mustafa’dan 
öğrenmekteyiz.7 Abdullah Paşa hazineye müracaatla veba yüzünden 
bölgede ekonomik sıkıntının yaşandığını belirterek söz konusu yıla ait 
cizyenin tamamen kaldırılmasını talep etmiştir. Hazineden gönderilen 
cevapta İsmail Kalesi’ne yerleştirilecek askerler için yüz kese akçelik 
ilave bir bütçeye ihtiyaç duyulduğundan bahisle bunun uygun görülen 
bölgelere paylaştırıldığı ve Bosna’nın payına da on altı bin guruşluk 
ek bir cizye ödemesinin düştüğü belirtilmiştir. Bu ek ödemenin, daha 
önce seksen dokuz bin üç yüz kırk beş adet olan Bosna cizyesi evrakı-
nın doksan beş bin altı yüz elli adede çıkarılması suretiyle sağlanma-
sı kararlaştırılmıştır. Abdullah Paşa’nın veba salgını sebebiyle o yılki 
cizyenin tamamen kaldırılması talebi, hazinede ciddi sıkıntılara sebep 
olacağı belirtilerek reddedilmiş; ancak ek ödeme olarak belirlenen on 
altı bin guruşun, sadece o seneye mahsus olmak üzere alınmamasına 
karar verilmiştir.8 

Bosna Valisi Abdullah Paşa’nın valiliği müddetince en çok başı-
nı ağrıtan konulardan biri de İskenderiye Mutasarrıfı Buşatlı Mahmud 
Paşa ile ilişkiler olmuştur. Podgoriçe bir fermanla İskenderiye San-
cağı’ndan ayrılarak Bosna sınırlarına dâhil edilmiş ve Abdullah Paşa 
Mirmiran Abdullah Paşa’yı Podroriçe Mütesellimi olarak tayin etmiştir. 
Ancak iddiaya göre yeni düzenlemeyi kabul etmeyen Mahmud Paşa 

6 BOA C.DH 251/12541, 14 Receb 1195/6 Temmuz 1781.
7 Kerima Filan, age, s. 165-169, Molla Mustafa, Mecmua, Varak 41b-42a.
8 BOA C.ML 600/24762, 26 Şevval 1197/24 Eylül 1783.
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bir orduyla Podgoriçe’ye saldırmış; bölge halkından çok sayıda insanı 
katledip Mirmiran Abdullah Paşa ile yeğenini idam ettirmiştir.9 Devle-
tin olaya müdahalesi sonucu idam edilen Mirmiran Abdullah Paşa’nın 
oğlu İbrahim Paşa Podgoriçe Mütesellimi olarak atanmıştır. İşkodra 
sınırları dâhilindeki Karacadağ bölgesinde bir isyan hazırlığı olduğu 
haberi İskenderiye Mutasarrıfı Mahmud Paşa tarafından İstanbul’a bil-
dirildiğinde yetkililer Karacadağ ile ilgili bu haberi Bosna Valisi Ab-
dullah Paşa’ya sorarak, Mahmud Paşa’nın Podgoriçe bölgesiyle bir 
düşmanlığı olması hasebiyle mi böyle bir haberin çıkarıldığı, yoksa 
gerçekten bir isyan hazırlığının mı olduğu hususunu aydınlatmasını is-
temişlerdir. Abdullah Paşa ise haberi Podgoriçe Mütesellimi İbrahim 
Paşa’dan soruşturduğunda böyle bir isyan hazırlığının olmadığını öğ-
renmiş, ancak herhangi bir tehlikeli duruma mahal vermemek için de 
olayı dikkatle takip edeceğini söylemiştir.10 İbrahim Paşa ayrıca Mah-
mud Paşa’nın babasını idam ettirdiği gibi şimdi de kendisini ortadan 
kaldırmaya çalıştığını belirtmekte ve Karacadağ’a müdahaleyi veya 
Venedik ve Avusturya ile bir anlaşmazlığı bahane ederek Podgoriçe’yi 
istila etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.11 Mahmud Paşa’nın önce-
den Podgoriçe’ye olduğu gibi bu sefer de İşbozi taraflarına müdahalesi 
ihtimali belirdiğinde, daha önce Klis mutasarrıflığı yapmış olan Cafer 
Paşa birkaç yüz askerle Unogoşte Kalesi’ne gönderilmiş ve oradan ge-
rektiğinde Podgoriçe Mütesellimi İbrahim Paşa’ya yardıma yetişmesi 
emri verilmiştir. Abdullah Paşa ayrıca herhangi bir karışıklıkta Mah-
mud Paşa tarafına meyledebilecek kazaların önde gelenlerini çağırarak 
onlara gerekli uyarı ve tembihatlarda bulunmuştur.12 Mahmud Paşa’nın 
bölge sorunlarına müdahil bir şahsiyet olmasının onu gittikçe tanınır 
hale getirdiği anlaşılmaktadır. Bu dönemin Saraybosna sakinlerinden 
Molla Mustafa, Mahmud Paşa’nın gerektiğinde kendi kesesinden har-
cayarak bölgenin ihtiyaçlarını karşıladığını söylemektedir. Mahmud 
Paşa’nın bölge işlerinde artan etkisi yüzünden civardan bazı kişiler ona 
arzuhaller göndermeye başlamış ve cizyeleri onun toplamasını istemiş-
lerdir. Paşa’nın bu taleplere kayıtsız kalmadığı, Rumeli ve Bosna’da 
iki-üç kasabaya kendi adamlarını göndererek ona tâbi olmalarını kabul 

9 BOA HAT 19/882, tarihsiz.
10 BOA HAT 21/1003 B, Gurre-i Cemaziyelahir 1198/22 Nisan 1784.
11 BOA HAT 21/1003E, 18 Cemaziyelahir 1198/9 Mayıs 1784.
12 BOA AE.SABH.I 352/24647, tarihsiz.
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etmesinden anlaşılmaktadır.13 1775-1796 yılları arasında İşkodra böl-
gesini yöneten Buşatlı Mahmud Paşa, merkezi hükümetin onu ortadan 
kaldırmaya yönelik girişimlerini bertaraf etmeyi başarmış ve 1796’da 
Karadağ kabilelerine karşı giriştiği bir mücadelede ölünce yerine kar-
deşi İbrahim Paşa atanmıştır.14

1783 yılında özellikle İsmail Kalesi’nin tahkimine faydası olaca-
ğı düşüncesiyle İsmail ve Silistre bölgelerinde Tuna Nehri üzerine iki 
köprü yapılmasına karar verilmiş ve köprü yapımında kullanılacak bir 
tür hafif kayık veya yüzücü araç olan tombazların bir kısmının inşası 
için Bosna valiliği görevlendirilmiştir.15 Bu kapsamda Bosna’ya verilen 
sorumluluk, altmış adet büyük tombaz ve elli adet kara (küçük) tomba-
zıyla önemli miktarda kerestenin önce Sava ve Tuna Nehirleri yoluyla 
Belgrad’a gönderilmesi ve oradan İsakçı’ya nakledilmesidir.16 Bosna 
Valisi Abdullah Paşa’ya bu görev tevdi edildikten sonra Paşa bir mü-
başir vasıtasıyla İzvornik’te çam ağacından tombazların üretimini baş-
latmış ve işlemler kısa sürede bitirilip kereste ve tombazlar Belgrad’a 
gönderilmiştir.17 Ancak Abdullah Paşa, malzemeler Belgrad’a ulaştık-
tan sonra Belgrad Muhafızı İzzet Paşa’nın emriyle naklin sorumluluğu-
nu üstlenen Belgrad defterdarının gerek ihtiyarlığı gerekse işi yavaştan 
alması yüzünden kereste ve tombazların bir türlü yerine ulaştırılama-
dığından şikâyet etmekte ve sonunda mahvolacaklarından korktuğunu 
belirtmektedir.18 Nitekim korkulan olmuş ve muhtemelen nakil uzun 
süre bekletildiği için mevsim dönüşüne denk gelerek malzemeler Tuna 
Nehri’nden geçirilirken sele kapılmış; ancak dokuz büyük ve otuz kü-
çük tombaz ile bir miktar kereste İsakçı İskelesi’ne ulaştırılabilmiştir.19 
İlk zayiattan sonra Bosna’dan ikinci kıta tombazlar hazırlandığını ve 
yine herhangi bir zarara uğramasını önlemek için yol boyunca olan ka-

13 Kerima Filan, age, s. 179, Molla Mustafa, Varak 49b.
14 Rossitsa Gradeva, “Secession and Revolution in the Ottoman Empire at the End of the Eighteenth 

Century: Osman Pazvantoğlu and Rhigas Velestinlis”, Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850 
Conflict, Transformation, Adaptation, ed. Antonis Anastasopoulos ve Elias Kolovos, University of 
Crete, Rethymno, 2007, s. 79.

15 BOA AE.SABH.I 207/13779, 23 Şaban 1198/12 Temmuz 1784.
16 BOA C.AS 1193/53334, 15 Zilhicce 1197/11 Kasım 1783, BOA AE.SABH.I 216/14265, 14 Ramazan 

1198/1 Ağustos 1784.
17 BOA HAT 22/1034, 3 Cemaziyelevvel 1197/6 Nisan 1783.
18 BOA C.AS 1193/53334, 15 Zilhicce 1197/11 Kasım 1783.
19 BOA AE.SABH.I 216/14265, 14 Ramazan 1198/1 Ağustos 1784.
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zaların sorumlularının bir fermanla uyarıldıklarını görüyoruz.20 Uyarı-
larda, tombaz ve kerestelerin yol boyunca uğranılan kazalarda başları-
na bir şey gelmesi durumunda tazmininin o kazadan gerçekleştirileceği 
özellikle belirtilmiştir.21 

3. Askerî Harekâta Matuf Hazırlıklar
Bosna eyaletinin Habsburg İmparatorluğu ile sınır bölgesi olması 

hasebiyle tahkimi, özellikle Habsburg baskılarının arttığı XVIII. yüzyıl 
boyunca bölgeye gönderilen valilerin en önem verdiği konu olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılın sonundan itibaren bu bölgede top-
rak kaybetmeye başlaması, onu sınır bölgelerinde yeni savunma stra-
tejileri geliştirmeye zorlamış ve merkezden uzaklığına rağmen Bosna 
eyaleti Osmanlı idaresinin yakından takip ettiği bir bölge olmuştur.22 
Bosna, Avusturya sınırına karşı bir savunma hattı ve Müslüman savaş-
çılar için bir sığınma yeri olması nedeniyle, önemli bir ‘askeri sınır’ 
olarak gelişmiştir.23 Bu nedenle hudut bölgesinde yer alan Bosna kale-
leri başlangıçtan itibaren Tuna Nehri’ne paralel ve nehrin hemen arka-
sında bir hat oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Böyle bir planlamayla 
düşünülenin, kalelerin oluşturduğu savunma hattının çökmesi duru-
munda Tuna boyunun bir doğal savunma hattı olarak devreye girmesi 
olmalıdır.24 Abdullah Paşa da Bosna Valiliği müddetince gerek bölge-
deki kale ve palankaların güçlendirilmesi, gerekse askeri teçhizatın ta-
mamlanması konusunda ciddi çalışmalarda bulunmuştur. Bu kapsamda 
Bosna hudut bölgesinin sonunda yer alan Novi’de Avusturya tarafından 
gelecek herhangi bir saldırıya karşı kalenin güçlendirilmesi için orta-
sında bir tabya binasının yapımına karar verilmiştir. Ayrıca bölge ileri 
gelenleri ve Bosna mimarının incelemeleri neticesinde kale sınırlarının 
genişletilerek yeni bir hendek bölgesinin yapımı elzem görülmüştür. Bu 
kapsamda ilgililerce masraflar hesaplanarak Abdullah Paşa’ya müraca-
atla tabya binası ile yeni hendek bölgesinin açılması için gerekli olan 
toplam 13.783 guruşluk meblağ kendisinden talep edilmiştir.25 Keza 

20 BOA C.AS 1177/52471, 8 Ramazan 1197/7 Ağustos 1783.
21 BOA C.AS 282/11745, 4 Rebiülevvel 1198/27 Ocak 1784.
22 Fatma Sel Turhan (Haz.), Tarih-i Bosna Osmanlı Habsburg Savaşları 1736-1739, Novili Ömer Efendi, 

Küre Yayınları, İstanbul, 2016, s. 16.
23 Alexander Lopasic, “Islamization of the Balkans with Special Reference to Bosnia”, Journal of Islamic 

Studies, Vol. 5, No. 2, 1994, p. 165.
24 Okan Güven, İki Savaş Arasında Bosna Kaleleri (1669-1683), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2017, s. 33. 
25 BOA HAT 21/1003E, 18 Cemaziyelahir 1198/9 Mayıs 1784.
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Klis Sancağı’na bağlı Hvale Kalesi, gerek Avusturya gerekse Venedik 
sınırında yer aldığı ve herhangi bir saldırı durumunda hep ilk muhasara 
edilen kale olduğu için güçlendirilmesine karar verilmiş ve kalenin sa-
vunmasında görevli yerli neferat sayısı arttırılmıştır.26 

Gradişka Kalesi de serhat bölgesinde bulunmakla Avusturya’dan 
yönelecek herhangi bir saldırı durumunda karşılık verecek ilk yerler-
den olduğu için kalesinin tamiri ve düzenlenmesine karar verilmiş; bu 
iş için Hassa Mimarbaşılığının yaptırdığı keşif neticesinde harcanacak 
meblağ 39.775 guruş olarak belirlenmiştir. Bu meblağın yarısının Hazi-
ne-i Amire’den, diğer yarısının da Bosna eyaleti kazalarından karşılan-
masına karar verilmiştir.27 Gradişka Kalesi’nin yapımı tamamlandıktan 
sonra Abdullah Paşa üç bin kadar yeni piyade askerinin kaydına izin 
istemiş; ancak Bosna’dan bu kadar asker tedarikinin mümkün olamaya-
cağını da belirterek eksiğin Sivas ve Maraş bölgesi eyalet askerlerinden 
karşılanmasını talep etmiştir.28 Cevaben Anadolu’daki askerlerin farklı 
bölgelerde görevlendirildiği söylenerek Bosna’yı takviyeye dışarıdan 
gönderilecek asker kalmadığı, ancak Bosna askerinin daha önce olduğu 
gibi bölgeyi korumaya kifayet edeceği belirtilmiştir.29 

1781’de Bosna kalelerine konulmak üzere kırk altı adet top ile üç 
kıta havan ve gerekli diğer mühimmat Sava Nehri yolu ile Gradişka 
İskelesi’ne nakledilmiş;30 tamire ihtiyacı olan topların onarımı için de 
beş falya ustası ile gerekli alet ve edevat İstanbul’dan Bosna’ya gönde-
rilmiştir.31 Ayrıca bütün Bosna kale ve palankalarındaki top, cephane ve 
mühimmatın sayımı yapılıp defterleri oluşturulmuş ve İstanbul’a ulaş-
tırılmıştır.32 Bundan iki yıl sonra, önceden yollanan toplara ek olarak 
büyük ve küçük otuz top daha Bosna’ya gönderilmiş ve bu toplar, Sa-
ray, Banaluka, Novi, İstoriçe-i Atik, Tuzla, Gradacac, Krupe, Petrovac, 
Teşne, Srebreniçe, İştroşca ve Yayçe Kaleleri’ne taksim edilmiştir.33 
Yine Abdullah Paşa’nın talebi doğrultusunda bin kantar siyah barut 
ile beş yüz kantar kurşun ve gerekli diğer mühimmat, gemilerle önce 

26 BOA AE.SABH.I 173/11586, 8 Rebiülevvel 1198/31 Ocak 1784.
27 BOA C.AS 887/38111, 3 Rebiülahir 1195/29 Mart 1781.
28 BOA HAT 26/1262, 17 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784, BOA HAT 26/1262 C, 1 Rebiülahir 1198/23 Şubat 

1784.
29 BOA HAT 26/1262, 17 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784.
30 BOA C.AS 1129/50093, 12 Receb 1196/23 Haziran 1782.
31 BOA C.AS 990/43235, 12 Muharrem 1196/28 Aralık 1781.
32 BOA C.AS 1224/54955, 13 Receb 1196/24 Haziran 1782.
33 BOA HAT 10/341, 8 Zilhicce 1197/4 Kasım 1783.
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Varna İskelesi’ne yollanmış; ardından Rusçuk’a ve nihayet Bosna’ya 
ulaştırılmıştır.34 Bosna eyaletinin valilik merkezi olan Travnik’te hum-
baracıbaşı olan Osman’ın ölümü üzerine bölgede bu mesleği bilir kim-
se olmadığı için Abdullah Paşa durumu İstanbul’a yazarak humbaracı 
ocağından meslek erbabı bir kişinin humbaracıbaşı olarak Bosna’ya 
gönderilmesini talep etmiştir.35 

Abdullah Paşa Bosna’nın özellikle serhat bölgesinde asker tayinatı 
olan peksimedin bittiği; zahirenin de yetersiz olup fiyatının çok arttığı 
haberini İstanbul’a ulaştırarak gerekli peksimet ve zahirenin ya Tuna ve 
Sava Nehirleri yoluyla Gradişka İskelesi’ne veya Akdeniz’den Dubro-
vnik’e aktarılmasını talep etmiştir. Talep üzerine Bâb-ı Ȃli on bin kan-
tar peksimedin Ruscuk İskelesi’nden Gradişka İskelesi’ne aktarılması 
emrini vermiş ve bu iş için Tuna bölgesinde zahireden sorumlu olan 
Kapıcıbaşı Seyyid Ahmed görevlendirilmiştir. Yetkililerce peksimedin 
zor zamanlar için gönderildiği de belirtilerek herhangi bir zayi olma du-
rumunda sorumlulardan üç katının tahsil edileceği söylenmiştir.36 Keza 
bir miktar peksimet, buğday ve arpanın Dubrovnik’e gönderilip oradan 
Bosna’ya sevk edilmesi ve Yayçe ile Travnik Kaleleri’ndeki ambarlar-
da muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Yayçe Kalesi’ndeki ambar 
bu iş için kısa süre önce yenilenmiştir; ancak Travnik Kalesi’ndeki am-
bar tamire ihtiyaç duyduğundan hem tamirinin yapılması hem de gön-
derilecek peksimedin konulması için kalede müstakil bir ambar daha 
inşa ettirilmesi hususunda Bosna mimarı bir araştırma yaparak maliyeti 
merkeze sunmuştur. Abdullah Paşa bir tahrirle bu iş için gerekli 1.891,5 
guruşun nakden veya havale yoluyla kendisine gönderilmesini talep et-
miştir.37 Abdullah Paşa 1784 yılında Bosna için yeniden külliyetli mik-
tarda arpa ve buğday talebinde bulunmuş; yetkililer de gerekli zahirenin 
temin edilerek bedelinin önceki yılın vergilerinden düşülmesine karar 
vermiştir. Bosna’ya gönderilen zahire Travnik ve Yayçe Kaleleri amba-
rına konulmuştur. Abdullah Paşa’ya merkezden gönderilen fermanda 
serhat bölgesinin asayişinin öneminden bahsedilmekte ve gönderilen-
lerle birlikte her ne kadar Bosna’da zahire ihtiyacı tamamen karşılansa 
da önemli miktarda bir satın almanın daha yapılarak Bosna’ya uzun 

34 BOA C.AS 1030/45176, 12 Safer 1197/17 Ocak 1783.
35 BOA HAT 10/341, 8 Zilhicce 1197/4 Kasım 1783.
36 BOA AE.SABH.I 129/8700, 19 Cemaziyelevvel 1197/22 Nisan 1783.
37 BOA HAT 10/341, 8 Zilhicce 1197/4 Kasım 1783.
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süre yetecek miktarın stoklanması gereğinden bahsedilmektedir.38 Bu 
tedbirlerin herhangi bir saldırı durumunda bölgede bir kıtlık yaşanma-
sını engellemek üzere alındığı açıktır. 

4. Bölgede Avusturya ile Yaşanan Sorunlar
Bosna’nın kuzeyde ve batıda Avusturya ile hudutlarını paylaşması, 

fetihten XVIII. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti’ni bu bölgede hep 
mücadele içinde olmaya ve tetikte davranmaya yöneltmiştir. Bu durum 
uzaklığa rağmen merkez ile Bosna arasında sıkı bir ilişkinin kurulması 
anlamına gelmiş ve yüzyıllar boyunca bu bölgede değişmeyen en önem-
li şey, “Bosnalı şahsiyetlerin imparatorluğun meselelerine yoğun ilgisi” 
olmuştur.39 Abdullah Paşa döneminde de Avusturya hududuyla ilgili 
gelişmelerin merkeze aktarılması yoğun bir şekilde devam etmiş; bu 
kapsamda Avusturya’nın bir savaş hazırlığında olup olmadığını öğrene-
bilmek için bölgeye casuslar gönderilmiştir. Abdullah Paşa’nın valiliği 
sırasında Avusturya sınırlarında bulunan bir Osmanlı casusu Bosna’ya 
dönmüş ve Petrina ve Karlofça bölgelerinde Avusturya askerlerinin ta-
lim yapmakta olduğu bilgisini getirmiştir. Casus ayrıca İştok bölgesinde 
de yedi-sekiz bin kadar Avusturya askerinin talimde olduğunu ve kışı 
geçirmek üzere sınırdaki kalelere dağılacaklarını Gradişka Kapudanın-
dan haber aldığını belirterek, askerlerin gerçekten kışı geçirmek üzere 
mi yoksa bir savaş hazırlığı olarak mı sınırdaki kalelere geçeceklerinin 
araştırılması gerektiğini belirtmiştir.40 Aslında Abdullah Paşa uzun bir 
süredir teyakkuz halindedir; bu maksatla bir yıl önce Bosna’daki kale 
ve palankaların binaları elden geçirilip hendekleri temizlenmiş ve top-
ları yenilenerek top arabalarına yerleştirilmiştir.41 

Gradişka Kapudanının bildirdiğine göre Avusturya’da, serhat böl-
gesinde bir isyan çıkacağına dair haberlerin olduğu bir gazete çıkarı-
lıp bu uydurma haberlerin Bosna bölgesinde yayılması amaçlanmıştır. 
Abdullah Paşa söz konusu haberleri tercüme ettirip Bâb-ı Ȃli’ye sun-
muştur.42 Hem gazetede hem de İstanbul’daki Avusturya sefirinin tak-
rirlerinde, Una Nehri’nin karşı tarafında Hırvatlara ait Osmanlı toprak-

38 BOA AE.SABH.I 159/10586, 28 Muharrem 1199/11 Aralık 1784.
39 Colin Heywood, “Bosnia Under Ottoman Rule, 1463-1800”, The Muslims of Bosnia-Hercegovina Their 

Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia, ed. Mark Pinson, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1994, pp. 36-40.

40 BOA HAT 10/341, 8 Zilhicce 1197/4 Kasım 1783.
41 BOA HAT 26/1262, 17 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784.
42 BOA HAT 26/1262, 17 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784, BOA HAT 26/1262 D, 1 Rebiülahir 1198/23 

Şubat 1784.
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larında bir miktar arazi ile civardaki bazı kalelerin Avusturya tarafına 
bırakılması durumunda serhat bölgesindeki eşkiyalık hareketlerinin 
son bulacağı iddia edilmektedir. Abdullah Paşa ise bu iddiaları Avustur-
ya’nın Osmanlı’ya yönelik kötü niyetinin bir tezahürü olarak yorum-
lamaktadır.43 Bâb-ı Ȃli Abdullah Paşa’ya gönderdiği emirle bu konuda 
hazırlıklı olması uyarısını yaptıktan sonra halkın galeyana gelmesini ve 
vaktinden önce müdahale etmesini önlemek için Paşa’nın bu bilgiler-
den bîhabermiş gibi davranmasını ve hazırlıkların gizlilikle gerçekleş-
mesini özellikle istemiştir.44 

Bosna hem Habsburg İmparatorluğu ile hem de Venedik Dalmaç-
ya’sıyla sınır bölgesi olduğu için dikkatle takip edilmesi gereken bir 
coğrafyaydı. Kapudanlık sistemi ilk defa 1558’de Gradişka’da, güçlü 
bir askeri tahkim oluşturmak üzere tesis edildi. XVII. yüzyılda kapu-
danlıkların sayısı 29’a ulaştı ve takip eden dönemde de bu artış devam 
etti.45 Kapudanlık başlangıçta müstakil bir birimken, zaman içerisinde 
Bosna’da yeniçeri örgütlenmesinin bir parçası haline getirildiği ve yer-
likulu yeniçerileri adı altında kapudanlık için çalışan bir askeri sınıfın 
oluşturulduğu görülmektedir.46 Sınır bölgesinin korunmasında önemli 
bir role sahip bölge kapudanlarının, kontrolleri altındaki kale ve palan-
kalarda askerleri sürekli denetlemeleri ve serhat kurallarına uygunsuz 
herhangi bir hareket olduğunda bu durumu Bosna valilerine bildirme-
leri gerekmekteydi. Ancak birkaç yıldan beri İstroşca-i Atik kapudan-
lığında kapudan ile emri altındaki ağalar arasında bir düşmanlık hâsıl 
olup birbirleriyle uğraşmaktan askeri ihmal eder duruma gelmişler ve 
askerler de başıboş kalmaları neticesinde bazen sınırın karşı tarafına 
bazen de kendi bölgelerindeki gayrimüslim halka saldırarak yağma ve 
talan yapmaya başlamışlardı. Abdullah Paşa merkeze gönderdiği rapor-
da olaylara son vermek için bölgeye müdahale ettiğini ve bu müda-
haleden rahatsız olanlar kendisi hakkında şikâyette bulunurlarsa ger-
çeği şimdiden açıklamak istediğini belirtmektedir.47 Bosna’nın serhat 
bölgesinde yaşanan bu çatışmalar Avusturya’yı hayli rahatsız etmiş ve 
Avusturya Devleti hem Travnik’e elçi gönderip rahatsızlığını bildirmiş 

43 BOA HAT 26/1262, 17 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784.
44 BOA HAT 26/1262 B, 1 Rebiülahir 1198/10 Mart 1784.
45 Hamdija Kreševljaković, Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Svjetlost, Saraybosna, 1980, s. 15-17.
46 Fatma Sel Turhan, Eski Düzen Adına Osmanlı Bosna’sında İsyan (1826-1836), Küre Yayınları, İstanbul, 

2013, s. 69-72.
47 BOA HAT 16/711, 17 Şevval 1195/6 Ekim 1781.
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hem de sefiri vasıtasıyla durumu İstanbul’a aktarmıştır.48 Osmanlı ve 
Habsburg imparatorlukları arasındaki sınırın çok esnek oluşu karşılıklı 
akınlara sebep olmuştur. Serhat bölgesi olarak adlandırılan sınır hattı, 
iki imparatorluğun bölgeyi elinde tutma ve korumada karşılaştığı güç-
lüklere bağlı olarak zaman zaman el değiştirmiştir. Bölgedeki seyrek 
iskânı ortadan kaldırmak ve güçlü bir nüfus yapısı oluşturmak için ge-
rek Osmanlı Devleti gerekse Avusturya’nın bu bölgede demografik ha-
reketliliği desteklemesi, bu tarz akınların artmasına sebep olmuştur.49

Abdullah Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği bir tahrirata göre Avus-
turya bölgesinden üç yüz kişilik bir grup sulh şartlarını delerek Bosna 
tarafına geçmiş ve bölgedeki beş-altı eve saldırıp halkı ve hayvanlarını 
alıp götürmüşlerdir. Serhat bölgesinin Avusturya tarafında askerlerin 
toplanmakta olduğu da Novi Kapudanı Bahtiyar Bey tarafından Abdul-
lah Paşa’ya iletilmiştir. Abdullah Paşa olayı Bâb-ı Ȃli’ye nakletmiş ve 
Avusturya tarafından gelecek herhangi bir saldırıya karşı bölgedeki ka-
lelere zahire ve mühimmat ikmali yaptığını bildirmiştir. Bâb-ı Ȃli’den 
Belgrad, Vidin ve Ada Muhafızları ile Eflak ve Boğdan Voyvodalarına 
uyarılar yapılarak tetikte olmaları ve herhangi bir haber aldıklarında 
hemen merkeze iletmeleri istenmiştir. Abdullah Paşa’nın ilaveten ak-
tardığına göre, bu dönemde Avusturya’nın Hırvat bölgesi Loşca’dan on 
yedi kapudan, başlarında bölge idarecisinin oğlu olduğu halde yedi bin 
askerle hudut bölgesini yarım saat geçerek Bosna Kalelerinden Bojin 
civarında konaklamışlardır. O gece bir grup Avusturya askeri de sınırı 
geçip bölgeye gelince, şiddetli yağan yağmur yüzünden karşılaştıkları 
grubu Osmanlı askeri sanıp iki grup bir hayli çarpışmışlardır. Ancak 
ortalık ağardıktan sonra birbirleriyle savaştıklarını anlayan gruplarda 
hayli asker ölmüş veya yaralanmış ve gruplar da bozguna uğramış bir 
şekilde geriye dönmüşlerdir. Çetin Kalesi sınırında üç dört bin Avus-
turya askerinin olduğu; ancak Gradişka’dan İzvornik Kapudanlığına ve 
yine Gradişka’dan Dubiçe, Kozarçe ve Bihke Kapudanlıklarına kadar 
olan bölgede herhangi bir Avusturya askerine rastlanmadığı bilgisi İs-
tanbul’a ulaştırılınca Babıali tarafından “su uyur düşman uyumaz” de-
yimi hatırlatılarak, bölge halkının sürekli tetikte olmaları ve herhangi 
bir saldırı durumunda hemen müdafaaya geçmeleri emredilmiştir.50

48 Kerima Filan s. 164, Molla Mustafa, Varak 41a.
49 Barbara Jelavich, History of the Balkans, Eighteenth and Nineteenth Centuries, Cilt I, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1983, pp. 145-148; Ahmed S. Aličić, Pokret za Autonomiju Bosne od 
1831 do 1832 Godine, Orijentalni Institut u Sarajevu, Saraybosna, 1996, s. 143.

50 BOA AE.SABH.I 12/1050, tarihsiz.
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5. Abdullah Paşa’nın Vefatı ve Sonrasında Yaşananlar
Abdullah Paşa’nın vefatı günü vilayet sarayının yatak odasında bu-

lunan paşaya ait kıymetli mal ve eşyalar mabeyn odasına nakledilerek 
hem mabeyn hem de hazine odası mühürlenmiş ve odaların muhafazası 
için şahıslar görevlendirilmiştir. Ancak bu tedbirlerin yeterli olmadı-
ğını, gerek Bosna’yı gerekse Bâb-ı Ȃli’yi uzun süre meşgul edecek ve 
çok sayıda yazışmaya sebep olacak bir hırsızlık olayının yaşanmasın-
dan anlıyoruz. Hırsızlık olayını soruşturmak ve Abdullah Paşa’nın mu-
hallefâtını tespit edip İstanbul’a nakletmek üzere bölgeye bir görevlinin 
gönderilmesine karar verilmiş ve bir dizi isim arasından, hem bölgede 
daha önce mübaşirlik yapması hem de mali işlerden anlayan, dirayet-
li bir şahıs olması sebebiyle Kapıcıbaşı Çayırzade İbrahim Ağa ismi 
öne çıkmıştır.51 Çayırzade İbrahim Ağa Travnik’e vardıktan sonra gerek 
gizli gerekse açıktan yaptığı araştırmalar neticesinde Travnik Voyvoda-
sı Hüseyin ve oğlu Mustafa ile saray tamiratçısı olan ve aynı zaman-
da ticaretle uğraşan Macar asıllı Çavuş Nikola’nın bu işten sorumlu 
olduğunu merkeze bildirmiştir. Çayırzade İbrahim Ağa hırsızlığın söz 
konusu şahıslarca yapıldığının kesin olduğunu belirtmekte ve çalınan 
mallara ilişkin hazırladığı belge ile Nikola’nın itirafını İstanbul’a sun-
maktadır.52 

Zanlılardan Travnik Voyvodası Hüseyin Ağa odaların muhafaza-
sından sorumlu şahıslar arasındadır. Voyvodalar taşrada görev yapan 
ve vergi toplayan şahıslardı. XV. ve XVI. yüzyılda eyalet yöneticileri-
nin bizzat yapmadığı durumlarda onlara ait has gelirleri toplamak üze-
re atadığı vekil görevlilerdi ve subaşı olarak da adlandırılmaktaydılar. 
İltizam sisteminin ortaya çıkmasından itibaren Anadolu ve Rumeli’de-
ki büyük aşiretlerin vergilerini iltizam şeklinde toplamayı üzerine alan 
mültezimler de voyvoda olarak anılmaktaydı.53 Çayırzade İbrahim Ağa 
soruşturmalar neticesinde Abdullah Paşa’nın ölümünden yirmi gün 
sonra, üç zanlının akşam vakti sarayın yanındaki Yalı Köşkü’nün sara-
ya komşu odasından üç tahtayı söküp mabeyn odasına bir giriş açtığını 
ve hırsızlığın bu şekilde gerçekleştiğini belirtmiştir.54 Belgelere göre 
zanlılar mabeyn odasındaki ahşap beyaz bir sandığı kırıp içerisindeki 

51 BOA TS.MA.e 803/50, tarihsiz, BOA TS.MA.e 803/57, tarihsiz.
52 BOA C.DH 299/14912, 16 Receb 1199/25 Mayıs 1785.
53 Özlem Başarır, “Muhallefât Kayıtları Işığında XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Taşra Görevlilerinden 

Diyarbekir Voyvodalarının Terekeleri”, Belleten, Cilt LXXX, Sayı 287, Nisan 2016, s. 60; Yücel 
Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s. 207.

54 BOA C.ML 461/18728, 12 Ramazan 1199/19 Temmuz 1785.
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miktarı tam olarak belli olmayan altınlar ile iki adet saat, bir mercan 
tesbih, bir mücevher bıçak, bir ahşap kaplamalı zümrüt mühür, bir dört 
köşe küçük mühür ve elli-altmış adet altını çalmışlardır. Sandığın için-
de keçeyle kaplı bir başka küçük sandıktaki beş bin yaldız altını ile bin 
yüz doksan bir adet Macar altını da çalınanlar arasındadır.55 Söylenenle-
re göre, Travnik Kalesi’ne kapatılan zanlılardan Voyvoda Hüseyin, tica-
retle uğraşan Yahudi bir komşusuna altı vukıyye üç yüz dirhem yaldız 
altını ve üç yüz dirhem bahşiş altınından başka bir mücevher bıçak ile 
bir saati hırsızlık olayından üç gün sonra sattığını itiraf etmiştir. Keza 
bu satıştan haberdar olan Abraham isimli bir başka Yahudi de sorgula-
masında olaya şahit olduğunu ifade etmiştir.56 

Bâb-ı Ȃli söz konusu zanlıların ʻcebrʼ, ʻtazyikʼ, ʻtehditʼ ve ‘tahvif’ 
yollarıyla yani zorlama, baskı ve korkutma metotlarını devreye sokarak 
sorgulanmalarını ve bu suretle ele geçirilen malların hepsinin İstanbul’a 
gönderilmesini talep etmektedir. Bu işin güvenli bir şekilde gerçekleş-
mesi için Abdullah Paşa’nın ölümünden sonra Bosna’ya vali olarak ata-
nan Zihni İsmail Paşa’nın Travnik’e ulaşması ve işinin başına geçmesi 
gerekli görülmektedir. Keza İsmail Paşa’ya yazılan fermanda çalınan 
mallardan kimsede bir zerre kalmadığına emin olunduktan sonra hiçbir 
dedikoduya sebep vermeyecek şekilde malların toplanıp kaydedilerek 
İstanbul’a gönderilmesi emredilmiştir.57 Çayırzade İbrahim Ağa uzun 
bir müddettir Bosna’da olduğu için çok masraf ettiğini ve artık dönmek 
istediğini bildirdiğinde İstanbul’daki yetkililer, her ne kadar üç zanlı 
sorgulamalarında hırsızlığı itiraf etmişlerse de Voyvoda Hüseyin’in 
bölge eşrafından bazılarıyla yakın ilişkide olması hasebiyle bir karışık-
lık çıkması ihtimaline karşı İbrahim Ağa’nın, Abdullah Paşa’nın yerine 
atanan Zihni İsmail Paşa da kısa bir süre sonra vefat ettiği için yeni vali 
Moralı Ahmed Paşa gelinceye kadar bölgede kalması gerektiğini söy-
lemişlerdir.58 Bu ısrarın ardında, valinin ölümünden sonra bölgede baş 
gösteren karışıklığın etkili olduğu söylenebilir. Bu karışıklığın büyüyüp 
ihtilale dönüşmesi ve yeni valinin bölgeye gidememesi söz konusu olur, 

55 BOA C.DH 299/14912, 16 Receb 1199/25 Mayıs 1785. Çalınanlara dair en detaylı açıklama bu belgeye 
aittir. Başka bazı belgelerde çalınanların, kadife bir sandık içerisindeki bir beyaz kesede miktarı 
bilinmeyen altınla, bir mücevher bıçak, bir saat ve bir başka sandıktaki bir miktar bahşiş altını olduğu 
söylenmektedir. BOA C.ML 461/18728, 12 Ramazan 1199/19 Temmuz 1785, BOA C.ML 602/24838, 
5 Şevval 1199/11 Ağustos 1785, BOA AE.SABH.I 99/799, 15 Receb 1200/16 Ocak 1786. 

56 BOA C.DH 299/14912, 16 Receb 1199/25 Mayıs 1785, BOA C.ML 461/18728, 12 Ramazan 1199/19 
Temmuz 1785.

57 BOA C.DH 299/14912, 16 Receb 1199/25 Mayıs 1785.
58 BOA C.ML 461/18728, 3 Şevval 1199/9 Ağustos 1785.
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Abdullah Paşa’nın muhallefâtı da bu şartlar altında bölgeden çıkarılır-
sa, durumun daha büyük karışıklıklara sebep olacağı belirtilmektedir.59 
Karışıklığın geniş çaplı bir ihtilale dönüşmediği, konunun başka belge-
lerde karşımıza çıkmamasından tahmin edilebilir. Zihni İsmail Paşa’nın 
vefatıyla yeni atanan vali Moralı Ahmed Paşa’ya da Abdullah Paşa’nın 
çalınan mallarının ve muhallefâtının en ufak bir zarara uğramaksızın 
İstanbul’a gönderilmesi yönündeki ferman yinelenmiştir.60 

Ahmed Paşa’nın da Bosna Valiliği hayli kısa sürmüştür. Adet ol-
duğu üzere Moralı Ahmed Paşa Travnik’e geçmeden önce Saray şehri-
ne gelmişken azil haberi bölgeye ulaşmış ve Selanik Valisi Selim Sırrı 
Paşa Bosna’ya atanmıştır. Selim Sırrı Paşa da âdet olduğu üzere önce 
Saray’a gelmiş, daha sonra valilik merkezi Travnik’e geçmiştir.61 Se-
lim Sırrı Paşa zamanında Abdullah Paşa’nın çalınan mallarıyla ilgili 
yazışmalar devam etmiştir. Öyle anlaşılmaktadır ki, hapse atılan dört 
zanlı Saraybosna ve Brod kadılarını aracı kılarak Çayırzade İbrahim 
Ağa İstanbul’a döndükten sonra konuyu takip için atanan Abdülfettah 
isimli şahsa İstanbul’a iletmesi için bir ilam vermeyi başarmışlardır. 
Zanlıların iddiası kendilerine iftira atıldığı ve asıl suçluların Abdullah 
Paşa vefat ettikten sonra yerine kaymakam olarak atanan, paşanın aynı 
zamanda damadı olan Kapıcıbaşı Ahmed Ağa ile hazinedarı Mustafa 
Ağa ve miftah ağası olduğu şeklindedir.62 Zanlılardan Nikola’nın Sa-
raybosna ve Brod kadılarına aktardığına göre Kapıcıbaşı Ahmed Ağa 
Nikola’yı hapsedip sekiz gün eziyet etmiş ve her gün bin değnek attır-
mak suretiyle korkutarak yalan ifade verdirmiştir. Nikola’ya göre Voy-
voda Hüseyin ve oğlu Mustafa da aynı durumda ifade vermiştir. Nikola 
ilaveten hırsızlık olayından üç gün önce viladet sarayının yatak oda-
sında bir yangın çıktığını, yangını söndürmeye gelenlere Ahmed Ağa 
ile hazinedar ağa ve miftah ağasının engel olduklarını ve aslında bu 
sırada malların onlar tarafından çalınıp suçun kendi üstlerine atıldığı-
nı iddia etmektedir.63 Bu iddialara karşılık Bâb-ı Ȃli’ce, aslında Çayır-
zade İbrahim Ağa tarafından araştırmaların tüm detaylarıyla yapıldığı 
ve şimdi bu iddiaların gündeme gelmesinin zanlılara yardım etmeye 

59 BOA AE.SABH.I 223/14734, 5 Ramazan 1199, 12 Temmuz 1785.
60 BOA C.ML 602/24838, 5 Şevval 1199/11 Ağustos 1785.
61 Kerima Filan, age, s. 176, Molla Mustafa, Mecmua, Varak 45b.
62 BOA AE.SABH.I 99/6799, 15 Receb 1200/16 Ocak 1786. Kapıcıbaşı Ahmed Ağa’nın vali gelinceye 

kadar Bosna’ya kaymakam olarak atanmasına dair bkz. BOA C.DH 339/16905, 19 Cemaziyelevvel 
1199/30 Mart 1785.

63 BOA AE.SABH.I 108/7361, 28 Cemaziyelahir 1200/28 Nisan 1786.
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yönelik olduğu belirtilmekte; ancak konunun bir kere de yeni vali Se-
lim Sırrı Paşa tarafından araştırılması istenmektedir.64 Araştırmaların 
nasıl neticelendiğini ne yazık ki bilmiyoruz. Ancak Abdullah Paşa’nın 
muhallefâtındaki altın ve paraların, Çayırzade İbrahim Ağa tarafından 
tespiti gerçekleştirilen çalınan miktarla örtüştüğü görülmekte ve çalı-
nan eşya ve paraların bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık yeniden 
yargılamayı gerektirecek bir durumdan bahsedilmemesi ve bu yönde 
bir yazışmanın olmaması bu iddiaların asılsız olabileceğini düşündür-
mektedir. Tabii, devletin ısrarlı takibini gören Ahmed Ağa’nın çalınan 
malları ortaya çıkarması ve suçun zanlılar üzerinde kalmasını sağla-
ması da ihtimal dâhilindedir. Mallarına devlet tarafından el konulacak 
kişilerin muhallefâtının yakınları tarafından kaçırılmasına dair örnekler 
söz konusudur. Mesela Bursa’da 1789 yılında Çukacı Seyyid Hacı İs-
mail öldüğünde oğlu ve damadı, “muhallefâta miriden taarruz olunur” 
düşüncesiyle Çukacının sahip olduğu para sandıklarını şehirde bir baş-
ka konağa saklamış ve kalan sandıkları da göstermelik bir şekilde mü-
hürleyerek Seyyid Hacı İsmail’in mühürlü sandıklardaki kadar bir mal 
varlığına sahip olduğunu iddia etmişlerdir.65 

Abdullah Paşa’nın bir kısım eşyası ile mücevheratı Bosna civa-
rında satılmış, kalan eşyaları ve parası İbrahim Ağa tarafından İstan-
bul’a getirilmiştir. Bir defter kaydı oluşturularak mal ve eşyalar Hazi-
ne-i Hümayun kethüdasına teslim edilmiş ve onun tarafından Topkapı 
Sarayı’na nakledilmiştir.66 İbrahim Ağa ayrıca her ay yapmış olduğu 
masrafları da bir defter haline getirerek Bâb-ı Ȃli’ye sunmuştur. Olduk-
ça detaylı hazırlanmış bu defter kayıtları Rebiülahir 1199/Şubat-Mart 
1785 tarihinden başlamakta ve Şaban 1195/Haziran-Temmuz 1785’e 
kadar olan dönemi kapsamaktadır. Rebiülahir/Şubat-Mart ile başlayan 
harcama kayıtlarında toplam yirmi kişilik eşek, katır ve at seyislerine, 
devecilere, sucu ve nalbanta ve ayrı bir kalem olarak bütün malların 
güvenliğinden sorumlu otuz adet görevliye verilen yiyecek ve yevmiye 
bahaları ile hayvanlara verilen yem bahası hesaplanarak toplam har-
camanın 2.549 guruş, 60 para olduğu belirtilmiştir. Aynı kalemlerin 
Cemaziyelevvel 1199/ Mart-Nisan 1785 ayı masrafları 5.322,5 guruş, 
4 para olarak hesaplanmıştır. Cemaziyelahir 1199/Nisan-Mayıs 1785 
döneminde meblağ 9.538 guruş, 10 paraya çıkmıştır. Bu ayda Bosna’da 

64 BOA AE.SABH.I 99/6799, 15 Receb 1200/16 Ocak 1786.
65 Nilüfer Alkan Günay, “Müsaderenin Sosyal ve Ekonomik Bir Analizi: 18.Yüzyıl Sonlarında Bursa’da 
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satılmayan muhallefâtın İstanbul’a nakil işlemleri başladığı için hamal 
masrafları devreye girmiş; ayrıca harem ağalarına da aylıkları verilmiş-
tir. Receb 1199/Mayıs-Haziran 1785 dönemi için İbrahim Ağa 11.771,5 
guruşluk bir masraf kaydı sunmuştur. Şaban 1199/Haziran-Temmuz 
1785 dönemi masraf kaydı ise 14.298,5 guruştur. Son iki ay İstanbul’a 
nakil yolunda yapılan harcamaları kapsamaktadır. Bu dönemde güven-
lik görevlileri sayısı arttırılmış; ayrıca semer tamiratı gibi bazı yeni ka-
lemler de hesaplamalara eklenmiştir.67

İbrahim Ağa’ya Abdullah Paşa’nın kimseye bir borcunun olup ol-
madığı sorulmuş; İbrahim Ağa cevaben Paşa’nın kapı kethüdası dışında 
kimseye borcunun olmadığını, tam tersi bölge halkından bazılarında, 
toplamda yüz bin guruştan fazla alacağının olduğunu belirtmiştir. İbra-
him Ağa valilik uhdesindeki hayvanlar ile muhafızların masraflarının 
ve valiliğe ait diğer masrafların 14.291,5 guruş ve 18 paraya ulaştığı-
nı, bunun 9.106,5 guruşunun Abdullah Paşa’nın bölgede satılan malla-
rından karşılandığını, kalanının ise İstanbul’a getirdiği meblağdan ta-
mamlandığını belirterek meblağın eksik olmasının sebebini söz konusu 
masraflara bağlamıştır. İbrahim Ağa bunu izah için de başmuhasebe-
nin bu şekildeki masrafların muhallefâttan karşılanageldiği şeklindeki 
açıklamasını zikretmektedir.68 Öyle anlaşılmaktadır ki İbrahim Ağa’nın 
dönüşünden sonra bölge halkında kalan alacaklar için Çukadar Abdül-
fettah isimli bir şahıs bölgeye gönderilmiş ve söz konusu şahıs araştır-
maları neticesinde Abdullah Paşa’ya bölge halkının toplamda 50.018 
guruş borcu olduğunu tespit etmiştir. Abdülfettah, bunun bir kısmının 
çok kısa bir süre görevde bulunan Bosna Valisi Ahmed Paşa tarafından 
tahsil edildiğini belirtmiş ve kalan 41.785,5 guruşluk miktarın tahsili 
için de başmuhasebeye defterini sunmuştur.69 Abdullah Paşa’nın eski 
hazinedarı İzzet Osman isimli şahıs bir arzuhal ile defterdara başvu-
rarak Paşa’nın gerek İstanbul’da bulunduğu, gerekse Sivas, Karahisar 
ve Anadolu’nun bazı bölgelerine görev icabı gittiği dönemden kalma, 
yol masrafı olarak 10.300 guruşluk bir borcunun olduğunu belirtmiş-
tir. Eski hazinedarın iddiasına göre Paşa borcunu ödemeden vefat etti-
ği için muhallefâtından bu paranın ödenmesi talep edilmektedir. Konu 
Çayırzade İbrahim Ağa’ya sorulduğunda İbrahim Ağa böyle bir borçtan 
haberi olmadığını belirtmiş ve iddiayı Abdullah Paşa’nın o dönem ket-

67 BOA C.ML 461/18728, 17 Ramazan 1199/24 Temmuz 1785.
68 BOA C.ML 461/18728, 3 Şevval 1199/9 Ağustos 1785, BOA D.BŞM.MHF 75/35, 18 Şevval 1199/24 
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hüdalığını yapan Kapıcıbaşı Ali Ağa ile Miftah Ağası Osman Ağa’ya 
sorduğunda toplam 2.495 guruştan ibaret bir borcu tasdik ettiklerini, 
ancak bunun üzerindeki borçtan haberlerinin olmadığını söylemiştir. 
Sadrazamın defterdara gönderdiği notta ise söz konusu iddianın bir se-
nedi olmadığı belirtilerek böyle iddialara kesinlikle itibar edilmemesi 
ve ret ile cevap verilmesi belirtilmiştir.70

Kapıcıbaşı İbrahim Ağa’nın bölgede geçirdiği süre içerisinde ilgi-
lendiği diğer bir konu da Abdullah Paşa’ya ait cephanelikteki on sandık 
mühimmatın tespitlerinin yapılıp bunların Travnik Kalesi dizdarı vası-
tasıyla kale içerisine aktarılmasıdır. Keza İbrahim Ağa’nın inisiyatifiy-
le Abdullah Paşa’ya ait çadır takımlarından Bosna’da satılmayanlar da 
İstanbul’a gönderilmek üzere önce Üsküb’e ve sonra Selanik’e nakle-
dilmiştir.71 Selanik’ten gemiye yüklenen çadırlar İstanbul’a geldikten 
sonra mehterhaneye teslim edilmiştir.72 Abdullah Paşa’ya ait develer de 
İstanbul’a teslim edilen mallar arasındadır, Paşanın sadece üç devesi 
Bosna’da satılmıştır. Satılmayan develer Edirne’nin Havsa kazasına 
geldiğinde iki deve bir kaza sonucu telef olmuştur. Geri kalan yirmi üç 
deve İstanbul’a ulaştırıldıktan sonra damgalanarak hazinece zabtolun-
muştur.73 Abdullah Paşa’nın İstanbul’a getirilen mallarının bir kalemi 
de katırlardan oluşmaktadır. Yetmiş beş adedi semerli ve beş adedi se-
mersiz olmak üzere toplam seksen adet katır İstanbul’a nakledildikten 
sonra damgalanmış ve miri malı olarak kaydedilmiştir.74 

6. Abdullah Paşa’nın Muhallefâtı
“Geride kalan, geriye bırakılan” anlamlarına gelen Arapça muhal-

lef kelimesinin çoğulu olan muhallefât kavramı, tereke ve metrûkât 
kelimeleriyle de eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.75 Osmanlı hukuk 
siteminde vezirler, devlet erkânı, tanınmış kişiler ve zenginlerin malları 
ölümlerinden sonra ve bazen henüz hayatta iken devlet adına zaptedi-
lirdi. Müsadere adı verilen bu uygulamaya konu olan mal varlığı mu-
hallefât olarak adlandırılmaktaydı.76 Önceleri devlet malını zimmetine 

70 BOA D.BŞM.MHF 75/35, 13 Rebiülevvel 1199/24 Ocak 1785.
71 BOA C.ML 461/18728, 21 Ramazan 1199/28 Temmuz 1785.
72 BOA AE.SABH.I 69/4820, 8 Şevval 1199/14 Ağustos 1785, BOA AE.SABH.I 151/10170, 16 Ramazan 

1199/23 Temmuz 1785. 
73 BOA D.BŞM.MHF 75/16, 3 Ramazan 1199/10 Temmuz 1785, BOA AE.SABH.I 265/17877, 1 Şaban 

1199/9 Haziran 1785.
74 BOA C.SM 16 Ramazan 1199/23 Temmuz 1785.
75 Tahsin Özcan, “Muhallefat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 30, 2005, s. 406. 
76 Tarık Özçelik, “Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı”, History Studies, Cilt 5, Sayı 1, Ocak 
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geçirenler, ihanet edenler ve asilerin cezalandırılması sırasında uygu-
lanan bir yöntem olan müsaderenin kapsamı XVII. ve özellikle XVIII. 
yüzyılda genişletilerek servet sahibi kişilerin ölümünün hemen ardın-
dan servetlerine el konulması şeklinde uygulanmıştır.77 Bazen de kişi-
nin servet sahibi olduğu duyumu alındığında servetin sadece devlet ile 
münasebet neticesinde sağlanabileceği öngörüsüyle bir suç isnat edilip 
ardından mallar müsadere edilir veya kişinin devlete olan borçlarının 
tahsil edilebilmesi için müsadere yoluna gidilirdi.78 Müsadere süreci 
müsadereye konu olan kişinin ölmesi, öldürülmesi ya da firar etmesi 
üzerine, eğer kişi merkezde ise hemen, taşrada ise durumun İstanbul’a 
haber verilmesinden sonra, padişah fermanı ile başlamaktaydı. Merkez-
den, bütün süreci takip edip eşya ve malların tespit ve tahrir işini ger-
çekleştirecek bir mübaşir atanmakta ve mübaşirler genellikle dergâh-ı 
ali kapıcıbaşıları arasından seçilmekteydi.79 

Daha önce belirtildiği üzere Silahdar Abdullah Paşa’nın muhal-
lefâtını tespit edip bölgede satılabilenleri satmak, geri kalanını da İs-
tanbul’a nakletmek üzere Kapıcıbaşı Çayırzade İbrahim Ağa Travnik’e 
gönderilmiştir.80 İbrahim Ağa, Abdullah Paşa’nın damadı olan Bosna 
Kaymakamı Ahmed Ağa, Bosna Defterdarı ve divan üyelerinin hazır 
bulunduğu bir ortamda Paşanın mal ve eşyalarının satışını gerçekleştir-
miş ve satılan her eşyayı satış fiyatıyla kayda geçirmiştir. Muhallefâtta 
bulunan eşya ve mallar genelde düzensiz bir şekilde sıralanmıştır; an-
cak bazı kalemlerde başlıklar atılarak tasnifin yapıldığı görülmektedir. 
Bu kalemler kürkler, tüfekler, at koşumları ve atlar ile kitap ve risale-
lerdir. Bu kalemler müstakil bir şekilde başlıklandırılarak zikredilmiş; 
ancak her bir kalemin bitişinden sonra yeni bir başlık atılmadan karışık 
sıralamaya devam edilmiştir. Bosnakâri kılıç, Cezayirkâri piştov, Mar-
dinkâri peşkir, Beckâri tabak örneklerinde olduğu gibi bazı malzemeler 
üretildiği yerle anılarak kaydedilmiştir. Birçok mamul ürün, üretildiği 
malzeme ile zikredilmiştir: Sim vasat tepsi, pirinç hoşaf iskemlesi, ka-
dife çavuş şalvarı bu tür tanımlamaya örnek olarak verilebilir. Bazen 
aynı türde ürünler alt alta sıralansa da farklı bir başlık açılmamış ve 

2013, s. 288.
77 Cahit Telci, “Osmanlı Devletinde 18. Yüzyılda Muhallefat ve Müsâdere Süreci”, Tarih İncelemeleri 

Dergisi,” Cilt XXII, Sayı 2, Aralık 2007, s. 147.
78 Cahit Telci, “Muhassılın Serveti: Aydın Muhassılı Abdülbaki Paşa’nın 25 Temmuz 1697 (6 Muharrem 

1109) Tarihli Muhallefatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 2, Aralık 2011, s. 551. 
79 Tarık Özçelik, age, s. 289. 
80 BOA TS.MA.e 803/50, tarihsiz, BOA TS.MA.e 803/57, tarihsiz.
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muhallefâtın bir başka yerinde bu tür ürünler aralara serpiştirilmiştir. 
Muhallefâttaki ürünlerin neredeyse hepsi fiyatıyla belirtilmiştir; fiyatı 
olmayan birkaç ürün veya ürün kalemi vardır. Fiyat olmayan ürünlerin 
başında kitaplar gelmektedir ve kitaplar ayrı bir bahisle ele alındığı için 
fiyat kaydının unutulması mümkün görünmemektedir. Büyük bir ihti-
malle kitap ve risaleler satışa tâbi tutulmamıştır. Bir miktar kâğıt ve ka-
lem ile sagîr sandık içinde hırdavat, kitaplar dışında fiyatı belirtilmeyen 
iki üründür. Bu ürünler satılmamış olabileceği gibi, fiyatlarının yazımı 
unutulmuş da olabilir.81 

Abdullah Paşa’nın sandıklar içerisinde önemli miktarda para ve al-
tını olduğu görülmektedir. Bir sandık içerisinde 5.000 guruşluk yaldız 
altını ve 1.191 guruşluk Macar altını bulunmaktadır. Bunların çalınan 
altınlar olduğu, miktarların aynı olmasından tahmin edilebilir. Bir baş-
ka sandıkta 1.262,5 guruşluk beyaz akçe mevcuttur. Lacivert kadife 
kaplı üçüncü bir sandık içerisinde ise 7.472 guruşluk yaldız altını ile 40 
guruşluk Macar altını vardır. Abdullah Paşa’nın muhallefâtında elmas, 
yakut, zümrüt, inci, lâl gibi değerli taşların yanı sıra, eşyalara işlenmiş 
şekilde mücevherler de bulunmaktadır. Müstakil taş olarak kaydedilen 
inci 293 guruş, elmas 174 guruş, bir hurde elmas 49 guruş,82 iki hurde 
elmas 14 guruştan toplam 28 guruş, bir yakut 2 guruş, küçük ve büyük 
zümrüt 10 guruş, bir hurde zümrüt 28 guruş, bir başka hurde zümrüt 2 
guruş, bir hurde lâl 35 guruş, bir diğer hurde lâl 4 guruş ve bir müstakil 
lâl 2 guruştan satılmıştır. Osmanlı Devleti’nde bu tür taşlar mücevherat 
olarak kullanıldığı gibi tedavi amaçlı da taşınmaktaydı. Mesela zümrü-
dün kötülükleri uzaklaştırdığına ve görme bozukluklarına iyi geldiğine 
inanılmaktaydı.83 

Eşyalara işlenmiş mücevher kısmında ise biri altın köstekli, diğeri 
kendisi altın olan iki mücevherli hançer, bir büyük zümrüt ve bir yakut 
yüzük, bir adet okçuların sağ elin başparmağına taktıkları atış yüzüğü 
olan zihgir,84 biri pirinç olmak üzere iki adet mühür yüzük, bir hançer 

81 BOA C.ML 558/22906, 15 Receb 1199/24 Mayıs 1785. Muhallefât değerlendirmesi bu arşiv belgesine 
dayanılarak yapıldığından, başka bir belge belirtilmediği durumlarda referans söz konusu belgeye 
aittir. Farklı bir belge söz konusu ise bu durum dipnotta gösterilmiştir.

82 Hurde, “ufak, küçük” anlamında bir kelimedir. Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, İkdam Matbaası, 
Dersaadet, 1317, s. 852. 

83 Yusuf Sağır, “Vâlide Turhan Sultanın Muhallefâtı”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı 20, Bahar 
2016, s. 271.

84 Özer Küpeli, “IV. Murad’ın Torunu Fatma Hanım Sultan’ın Muhallefatı”, Cihannüma Tarih ve Coğrafya 
Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Aralık 2016, s. 164. 
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kösteği bulunmaktadır. Beş adet de saat mevcuttur: Bir mücevherli altın 
saat, bir mücevherli Farisî saat, bir İngilizkâri saat, bir büyük saat ve bir 
çekmece saati. Kılıfıyla birlikte bir adet hotoz vardır. Mücevher veya 
herhangi bir madenden yapılıp başa takılan bir tür sorguç olan çelenk-
ten iki tane vardır ve ikisi de gümüşten yapılmıştır. Satış fiyatlarının 
yüksekliği başka mücevherler de bulundurduklarını akla getirmektedir. 
Biri 288 guruştan, diğeri 56 guruştan satılmıştır. Ayrıca bir adet yılan 
panzehiri bulunmaktadır. Aslı zehirden koruyucu anlamındaki pâdzehr 
olan ve incelediğimiz muhallefâtta da bu şekilde geçen kavram, özellik-
le yılan sokmalarında suyu içilen bir maddenin, çoğunlukla bir yüzük 
veya kolye içerisinde saklanarak muhafaza edilmesini ifade etmekte-
dir.85 Muhallefâtta panzehirin ne şekilde muhafaza edildiği belirtilme-
miştir. Muhallefâtta ayrıca bir adet de niteliği belirtilmemiş panzehir 
mevcuttur.

Abdullah Paşa’nın muhallefâtında çok sayıda silah mevcuttur; si-
lahların başında da tüfekler gelmektedir. On dördü şişhane, dokuzu ka-
val, biri filinta, biri haryene ve biri rüzgarî olmak üzere yirmi sekiz adet 
tüfek mevcuttur. Ayrıca hepsi de birer guruştan satılmış olan farklı türde 
altı adet kılıç vardır. Biri İstanbul, biri Cezayir ve dördü İngiliz yapı-
mı altı adet piştov ile yedi adet bir tür muhafazalık olan piştov kuburu 
mevcuttur. İkisi altın yatağan bıçağı, üçü gümüş yaldızlı yatağan bıçağı 
ve biri beyaz kabzalı bıçak olmak üzere altı adet bıçak da muhallefât 
arasındadır. Diğer silahlar, kaç adet olduğu belirtilmeyen ama birden 
fazla olduğu anlaşılan, harbe olarak adlandırılan kısa mızrak veya sün-
gü86, ikişer adet, pala nevinden bir silah olan gaddâre,87 iki adet balta, 
yay ve mızrak ile iki adet mızrak ucundaki sivri bölüm olan temren, 
yine bir tür balta olan iki adet teber ve bir adet külünktür. Teberlerden 
birisinin fiyatı 1 guruş olarak kaydedilmişken mahlut teber 427 guruş 
olarak kaydedilmiştir. Karışık anlamına gelen mahlut kelimesinden 
bu kayıda çok sayıda teberin dahil edildiği veya teberle birlikte başka 
ürünlerin de kayda dahil edildiği yorumunu çıkarabiliriz. Muhallefâtta, 
birinde kolçak olarak adlandırılan, bileğe takılan bir tür örme eldiven 
de olan iki adet demir örmeli zırh, bir adet dizlik ve altı tane de topuz 
vardır. Birer tane şiş, falçata, kalkan, gümüş palaska, kasatura (paluş), 

85 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt 2, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1993, s. 752.

86 Şemseddin Sâmi, Kâmûs-i Türkî, İkdam Matbaası, Dersaadet, 1317, s. 802.
87 Mehmet Zeki Pakalın, age, Cilt 1, s. 640.
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bir tür fişenklik olan pirinç çapraz ve hişt olarak adlandırılan kalın ve 
kısa el mızrağı88 vardır.

Mutfak eşyaları muhallefâttaki bir diğer kalemi oluşturmaktadır. 
Farklı şekillerdeki bakır mutfak eşyaları toplu olarak kaydedilmiş ve 
tamamı 523 guruşa satılmıştır. İki adet sürahi, kahve ibriğinden, çay 
ve abdest ibriğine sekiz adet ibrik, gümüş, tombak gibi farklı türde altı 
adet leğen, bir güğüm, kahvaltı tabağından peynir tabağına farklı türde 
on bir adet tabak, yoğurt kasesinden hoşaf kasesine farklı boyutta sekiz 
kase, ikisi kristal, biri Saksonya yapımı üç bardak, Beckâri bir kavanoz, 
biri gümüş, biri tunç, öbürü el havanı olmak üzere üç adet havan, üçü 
nargile şişesi olmak üzere altı adet şişe, kimi sırma, kimi mercan, kimi 
altın kaplı yedi adet yemek kaşığı, üç adet hoşaf kaşığı, bir adet macun 
kaşığı ve bir adet soğuk kaşığı olmak üzere toplam on üç adet kaşık, 
ikisi şamdan sofrası olmak üzere altı adet sofra, bir tencere, iki sahan, 
farklı boyutlarda ve işlevlerde sekiz adet tepsi, bir adet maşrapa, üç 
adet matara, bir kepçe, bir Beckâri fincan, bir tombak zarflı fincan, bir 
mücevher altın zarflı fincan, bir fincan örtüsü, biri gümüş, biri altından 
sade iki fincan zarfı ve iki adet tuzluk muhallefâttaki mutfak eşyalarıdır.

Muhallefâtın diğer bir kalemini de ev eşyaları oluşturmaktadır. Peş-
kirler altı adettir. Bunlar bir Mardinkâri peşkir, bir Mardinkâri kahve 
peşkiri, bir beyaz şal kahve peşkiri, bir renkli kahve peşkiri ve enseli-
ğiyle birlikte iki adet berber peşkiridir. Bir tür peştemal olan futalar beş 
adettir. Bunlar, üç Mardinkâri futa, bir Mardinkâri kahve futası ile bir 
sade futadan oluşmaktadır. Üçü işlemeli, birisi çiçekli beş adet bohça 
vardır. Bir tür işlemeli bez olan makramadan89 dokuz adet mevcuttur. 
Bunlar; bir omuz makraması, iki adet şerbet makraması, iki adet işle-
meli gülsuyu makraması, üç adet yemek makraması ve bir adet abdest 
makramasıdır. Bir tür örtü veya perde olan gaşiyeden on sekiz adet var-
dır; çoğu çukadan olmakla birlikte aralarında kadife olanlar da vardır. 
Farklı türlerde örtü için kullanılan puşideye dair altı kayıt mevcuttur. 
Bunlar destar puşidesinden ocak puşidesine, sarık puşidesinden fincan 
puşidesine değişik kullanım alanlarına sahiptir; bir adet de destar kaydı 
vardır. Dokuz adet yastık ile bazısı köşe minderi olmak üzere sekiz adet 
minder bulunmaktadır, iki adet de makat90 vardır. Bir büyük, iki küçük, 

88 Age, s. 844.
89 Makrama, kenarı işlemeli başörtüsü, destmal, havlu ve peşkir gibi çeşitli maksatlarla kullanılan, işlemeli 

ve sırmalı kalın ipliklerden dokunmuş örtülerdir. Mehmet Zeki Pakalın, age, Cilt 2, s. 393.
90 Makat, üstüne oturulacak yerlere, genellikle de minder üzerine çeşitli kumaşlardan yapılmış örtülerdir. 

Mehmet Zeki Pakalın, age, Cilt 2, s. 393.
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bir siyah kadife ve bir kaval dürbünü olmak üzere beş adet dürbün, altı 
adet seccade, dört adet perde, üç adet bir tür ince perde veya örtü olan 
zâr, iki adet tartı, bir şemsiye, bir güneşlik, bir askı, bir avize, bir büyük 
ayna, dört adet iskemle, biri gümüşten iki adet makas, bir makaslık, üç 
adet fanus, bir ustura ile gümüş ustura kılıfı, bir adet tulumba, iki adet 
cirit oynamaya yarayan bir tür eğik sopa olan çevgân, bir adet âsâ, biri 
gümüşlü öbürü çavuş çevgânı olmak üzere iki adet baston, biri 17 gu-
ruştan, öbürü 13 guruştan satılan iki adet kilim, üç adet sabun, üç adet 
işlemeli havlu, bir miktar mum, bir yağ kandili, bir şamdan sofrası ile 
bir şamdan, ev eşyaları bahsinde zikredilebilecek ürünlerdir. 

Abdullah Paşa’nın muhallefâtında farklı türlerde kutu, kese ve san-
dık ve çekmeceler mevcuttur. Bir sedefli tombak kutu, bir kaplumba-
ğa derili tombak kutu, bir yakut taşlı sim kutu, iki adet enfiye kutusu 
mevcutlar arasındadır. İçerisinde taraklarıyla iki tarak kesesi ve atlas, 
kadife, şal gibi farklı kumaşlardan üretilmiş çok sayıda tütün kesesi 
mevcuttur. Sandıkların para ve altın saklamak üzere kullanıldığı gö-
rülmektedir. Muhallefâtta farklı çeşitlerde çadırlar da mevcuttur. Kanat 
ve baba adı verilen parçalarıyla birlikte Halebkâri bir büyük çadır, yine 
Halebkâri bir yatak çadırı, iki kubbe çadırı, bir mutfak çadırı, bir ayak-
yolu çadırı, bir kahve çadırı ile bir adet çadır örtmesi ve bir adet direk 
örtmesi çadır bahsinde zikredilebilecek malzemelerdir.

Giyim kuşamda kürkler önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı top-
lumunda kürk kullanımında XVIII. yüzyılda büyük artış görülmüştür.91 
Kürklere olan bu rağbet soğuk kış şartlarından korunmak kadar belli bir 
sosyal zümreye aidiyetin göstergesi olmakla da açıklanabilir.92 Muhal-
lefâtta samurdan vaşağa, biniş kürkten yenli kürke farklı türlerde otuz 
altı adet kürk tespit edilmiştir; bir tane de kürk kabı kaydı vardır. Kürk-
lerin her birinin bir guruştan satıldığı görülmektedir. Abdullah Paşa’nın 
vefat tarihine yakın bir dönemde, 1791 yılında malları müsadere edilen 
Turgutlu Voyvodası Seyfizade Seyyid Halil Ağa’nın yirmi yedi parça-
lık kürklerine toplam 1.097 guruşluk bir kıymet biçildiği düşünülürse,93 
Paşanın 36 parçalık kürkleri için 36 guruş alınması, söz konusu satışın 
değerinin çok altına yapıldığı ve malların kim, ne teklif ettiyse o fiyata 

91 Cahit Telci, “Turgutlu Voyvodası Seyfi-Zade Es-Seyyid Halil Ağa’nın 1791 Senesinde Müsadere Edilen 
Muhallefatı”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XXII, Sayı 1, Temmuz 2007, s. 180.

92 Cahit Telci, “Canik Muhassılı Vezir Elhac Ali Paşa’nın 1779 Tarihli Muhallefât Defterleri”, Türk Dünyası 
İncelemeleri Dergisi, Sayı IV, İzmir 2000, s. 163.

93 Cahit Telci, “Turgutlu Voyvodası Seyfi-Zade Es-Seyyid Halil Ağa’nın 1791 Senesinde Müsadere Edilen 
Muhallefatı”, s. 182.
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satıldığı izlenimi vermektedir. Yedi adet kaftan, farklı kumaş ve renk-
lerde on sekiz entari, altısı çuka biniş, ikisi şâli biniş olmak üzere sekiz 
adet biniş, kadife, çuka, atlas gibi farklı kumaşlardan imal edilmiş on 
dokuz adet kesme, üç adet şalvar, üç adet gümüş kuşak, farklı renkler-
de üç adet ferace, bir kalpak, bir cepken, bir adet kalçaya kadar çıkan 
bir tür çorap olan kalçin, iki adet fes, iki adet gömlek, iki adet gecelik, 
biri Cezayir ihramı,94 öteki elvan ihram olmak üzere iki adet ihram, 
bir adet cübbemsi bir üst elbisesi olan dolama, beş adet zincirden veya 
halkadan yapılmış bir tür örme yelek olan cebe, iki adet kaput, iki adet 
içlik, iki adet çuka çakşır ve çakşır uçkuru, bir gümüş gözlük kılıfı, bir 
adet kemer, bir yelpaze, iki adet çizme, bir adet yemeni, bir adet nalın 
muhallefâttaki giyim kuşam eşyalarıdır. Muhallefâtta ipek, Çin ipeği, 
kadife, atlas, şal, keçe gibi farklı türlerde kumaş parçaları da mevcuttur. 
İnce ve renkli yün ipliği ile işlenen bir çeşit kumaş olan çereke ile altın 
veya gümüş telle dokunmuş bir çeşit kıymetli kumaş olan serâserden de 
parçalar vardır. 

Muhallefâtta kitaplar ayrı bir bahis olarak ele alınmış ve her biri-
nin karşısına kaç cilt olduğu belirtilmiştir. Ancak sadece bir Mecmua-
nın karşısına 43 guruş olduğu yazılmıştır, diğerlerinde fiyat yoktur. Bu 
mecmua dışında diğer kitaplar muhtemelen satılmamıştır. Kitap bah-
sinde 40 ayrı kitabın zikredildiğini, bazılarının birkaç cilt olması se-
bebiyle toplam 45 cildin olduğunu ve tek cilt olanların yanına “1 cild” 
şeklinde not düşüldüğünü görmekteyiz. Fiyatı belirtilen Mecmua ile 
Zübdetü’l-Kelam isimli iki kitabın karşısına ise herhangi bir cilt notu 
eklenmemiştir. Birden fazla cilde sahip olan iki kitap söz konusudur: 
Üç cilt olarak kaydedilen Tarih-i Nâimâ ile altı cilt olarak kaydedilen 
Kütüb-i Tıb. Tarih-i Hindi, Tevarih-i Taberi, Fethü’l-Azam Mekke ve 
Medine Tevarihi, Tarih-i Nâimâ, Solakzade Tarihi, Bosna Tarihi ve Su-
bhi Tarihi kayıttaki İslam ve Osmanlı Tarihine dair kitaplardır. Kitap-
ların önemli bölümünü dini eserler oluşturmaktadır. Enam-ı Şerif, Ha-
dis-i Erbain, İbâdât, Usulü’l-Hikem, Türki Fıkh-ı Ekber Tercümesi gibi 
eserler bu kapsamda zikredilebilir. Listede Abdülhalim Fetavası, Fe-
tavâ-yı Adliye, Kanun-ı Cedid, Behcetü’l-Fetava, Fetava-yı Ali Efendi 
gibi hukukla ilgili eserler ve Hadika-i Selatin, Kaside-i Bürde, Şerh-i 
Baharistan, Şehname-i Farisi gibi edebiyatla ilgili eserler de mevcuttur. 

94 Cezayir ihramları bir tür örtü olup kışın yorganların üzerine örtmek yazın da mesire yerlerine sermek için 
kullanılırdı. Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, (Haz. Kazım Arısan, Duygu Arısan 
Günay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002, s. 115, 118.
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Muhallefâtta biri 2 guruştan, diğeri 1 guruştan satılan iki adet Kurân-ı 
Kerim vardır; ancak bunlar kitaplar bahsinde zikredilmemiştir. Muhal-
lefâtta biri bayraklı iki sancak ile bir tuğ ve bir yörük bayrağı vardır; 
bir vezir beratı da 1 guruştan satılmıştır. Bir miktar yazı malzemesi de 
muhallefâtta mevcuttur. Bunlar, bir gümüş İngilizkâri sagîr ve iki simli 
divit olmak üzere toplam dört divit, altı adet hokka, bir kalemtıraş ile 
bir miktar kağıt ve kalemdir.

Abdullah Paşa’nın muhallefâtının bir bölümünü de atlar ve at ko-
şum takımları oluşturmaktadır ve ayrı bir bahis olarak ele alınmıştır. 
Farklı türlerde koşum atları ve yük atları mevcuttur. Al yağız esb, doru 
esb, gümüş kuyruk esb, kır esb gibi farklı cins ve renklerdeki koşum 
atları toplam on beş adettir. Bu atların hepsinin birer guruştan satıldığı 
görülmektedir. Araba ve yük atlarının toplamı ise on bir adettir. Doru 
bargir, kır bargir gibi isimlerle anılmış yük atlarının biri 2 guruştan di-
ğerleri 1 guruştan satılmıştır. Saka bargirleri de mevcuttur; ancak sayı 
belirtilmemiştir. Saka bargirleri toplam 4 guruşa alıcı bulmuştur. Bir 
adet posta beygiri de 12 guruşa satılmıştır. Semeriyle bir deve 87 gu-
ruşa, semersiz iki deveden biri 27 guruşa, öbürü 18 guruşa satılmıştır. 
Yaldızlı zincir saçaklı, sarı saçaklı çifte bezeli gibi farklı renk ve tür-
lerde ve gemleri ile birlikte toplam on dokuz adet kemerli at takımı ile 
on adet gemsiz, kemerli at takımı söz konusudur; altı çift de üzengi 
vardır. Biri saka semeri olmak üzere toplam iki semer, bir saka su kabı, 
bir at arabası küfesi, saka bargirleriyle beraber anıldığı için sakalara ait 
olacağını tahmin edebileceğimiz bir musluk, eğer altına konulan teğelti 
denilen keçe ile birlikte iki adet eğer bu bahisle ilgili diğer ürünlerdir. 

Muhallefâtta güzel kokular kapsamında öd ve anber zikredilmek-
tedir. Öd 100 guruştan, anber 60 guruştan satılmıştır. Güzel kokuları 
muhafaza için kullanılan iki buhurdan ve gülsuyu için kullanılan üç gü-
labdan mevcuttur. Tütün içmeye yarayan dokuz adet çubuk, iki nargile, 
bir marpuç, bir duhan tablası, bir duhan lülesi, iki adet enfiye kutusu ve 
çok sayıda duhan kesesi, muhallefâttaki tütün malzemeleridir. 

Muhallefâtta sadece bir köle kaydı mevcuttur ve bu kayıt tavaşi 
(hadım edilmiş) harem ağaları olarak geçmektedir. Kayıt çoğul olmak-
la birlikte bu bahse sadece 3 guruşluk bir fiyat düşülmüştür. Abdullah 
Paşa malikane tipi olan95 Yenişehir mukataasının yarısına sahiptir ve 

95 Malikane tipi toprak sistemi ve vergi uygulaması hakkında bkz. Özlem Başarır, 18.Yüzyılda Malikane 
Uygulaması ve Diyarbekir Voyvodalığı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.
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vefatından sonra sahip olduğu hisse müzayede yolu ile 105.000 guruşa 
satılmıştır.96 

7. Sonuç
Aralık 1780’den Şubat 1785’e kadar Bosna Valiliği yaptığı süre bo-

yunca Silahdar Abdullah Paşa’nın uğraşmak zorunda kaldığı meseleler, 
XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisinde bulunduğu zor 
şartları yansıtır niteliktedir. Bölgedeki eşkiyalık faaliyetlerinden, İş-
kodra’daki Buşati ailesinin bir üyesi olan İskenderiye Mutasarrıfı Mah-
mud Paşa’nın artan gücüne ve bundan kaynaklı bölgesel çekişmelere 
kadar bu dönemin en önemli meselesi olan adem-i merkeziyetçiliğin 
yarattığı sorunlar, Abdullah Paşa’nın uğraşmak zorunda olduğu mesele-
lerin başında gelmiştir. Bosna’yı etkisi altına alan büyük veba salgını da 
bu dönemin şartlarını hayli ağırlaştırmıştır. Bosna eyaletinin Habsburg 
İmparatorluğu ile sınır bölgesi olması, özellikle Avusturya baskılarının 
arttığı bu dönemde bölgenin tahkimini ve askeri mühimmatın tekmilini 
gerektirmekteydi. Bu sebeple valiliği müddetince Abdullah Paşa’nın, 
bölge kalelerinin güçlendirilmesini ve askeri mühimmatın yeterli mik-
tarda stoklanmasını sağlayacak bir dizi çalışma gerçekleştiğini görmek-
teyiz. Artan Avusturya baskıları sınırın bu bölgesinin yakından takip 
edilmesini gerekli kıldığı için Abdullah Paşa’nın gerek casuslar gerek-
se bölge kapudanları vasıtasıyla Avusturya’daki hareketliliği devamlı 
kontrol etmesi söz konusuydu. 

Abdullah Paşa’nın ani ölümü sonrası valilik sarayında gerçekleşen 
hırsızlık olayını Bâb-ı Ȃli’nin sıkı takibi, Paşanın zenginliğiyle alakalı 
olduğu kadar, bu dönemde devletin içine düştüğü ekonomik sıkıntıları 
aşmak için bir yöntem olarak, devletle ilgili işler yapan şahısların ölü-
mü neticesinde muhallefâtlarına el konulması uygulamasıyla da yakın-
dan alakalıdır. Abdullah Paşa’nın sahip olduğu mal ve eşyalar, bu dö-
nemde hayatını devlet kademelerinde farklı görevler yaparak geçirmiş 
ve valilik makamına ulaşmış bir şahsın ekonomik gücü hakkında iyi bir 
örnek sunmaktadır.

96 BOA AE.SABH.I 271/18234, 5 Cemaziyelevvel 1199/16 Mart 1785. 
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Taşkent Defteri
(Cümle Yayınları, Ankara, 2016, 472 sayfa) 

Nurçin YILDIZ DUMAN1

Faruk Uysal’ın Taşkent Defteri isimli kitabından yakın zamanda haberdar 
oldum. Kitapla ilgili bir değerlendirme yazısı yazmam teklif edildiğinde hiç 
düşünmeden kabul ettim. Çünkü Taşkent Defteri şimdiye kadar bir TİKA 
Koordinatörü tarafından yazılan ilk anı kitabı olma özelliği taşıyor. 

Eskimeyen bir yöntem olan kalkınma yardımları Türkiye’nin içinden 
geçmekte olduğu sürece en iyi karşılık gelen işbirliği modelidir. Çünkü bu 
model diğer ülke ve topluluklarla çok kanallı ilişkiler kurmada olağanüstü bir 
kuşatıcılığa sahiptir. Bundan dolayı kalkınma yardımları son yıllarda Türk 
dış politikasının yaslandığı önemli bir sacayağı konumuna yükselmiştir. 
Bununla birlikte ironik olarak diplomasinin sınırlı alanı ile karşılaştırıldığında 
kalkınma işbirliğinin eğitim, sağlık, su ve sanitasyon, idari ve sivil altyapılar, 
tarım, ekonomi, çevre vb. olmak üzere sayısız alanda var olmak için en 
kullanışlı araçlardan biridir, Bu bakımdan TİKA Koordinatörleri tarafından 
bizzat mimarı oldukları bu sürecin kayda dökülmesinin hatırat yazmanın 
çok ötesinde anlamları olacağı muhakkaktır. Hatta bunu milli bir sorumluluk 
olarak nitelendirmek hiç de mübalağa olmaz. Hemen her sektörde projeler 
gerçekleştiren TİKA Koordinatörleri bir bakıma ülkemizin bütün bu 
alanlarda elçisi konumundadır. Dolayısıyla Koordinatörler tarafından ortaya 
konulacak bilgi ve vizyonun ülkemizin önünü daha da açacağı çok açıktır. 

Faruk Uysal’ın Özbekistan notlarının yer aldığı kitabı bir öncü olarak 
değerlendirmek gerekir. Uysal, Nisan 2004-Haziran 2006 döneminde TİKA 
Koordinatörü olarak Özbekistan’da görev yaparken günlük şeklinde notlar 
tutmuş, 2016 yılında bu notlar Cümle Yayınları tarafından Taşkent Defteri 
adıyla kitap olarak basılmıştır.  

1 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, n.yildiz@tika.gov.tr
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Taşkent Defteri şekil olarak kısa ve ilgi çekici başlıklardan oluşuyor. Bu 
da kitabın keyifle okunmasını sağlıyor. Sadece başlıklara göz atmakla bile 
Taşkent’e Özbekistan’a dair fikir edinmek mümkün gözüküyor. Bu arada 
sadece başlıkların yer aldığı kısmın toplam 6 sayfaya yayıldığını da hemen 
kaydedelim. 

Kitabı birçok açıdan tarihe düşülmüş önemli bir kayıt olarak 
değerlendirmek gerekiyor. Zira bağımsızlığın ilk yıllarında Özbekistan 
örneğinden yola çıkarak Orta Asya ülkelerinin durumuna ışık tutuyor. 
Aslında Faruk Uysal’ın izlenimleri üzerinden bu dönem Türkiye açısından 
genel bir keşfetme süreci olarak da tanımlanabilir. 

Kitapta Faruk Uysal’ın TİKA Koordinatörü olarak bulunduğu zaman 
diliminde TİKA’nın projelerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Bu projeler 
incelendiğinde Türkoloji projelerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir. 
TİKA’nın 1992 yılında Türk Cumhuriyetleri ile bağları güçlendirmek amacıyla 
kurulduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkçenin desteklenmesine 
yönelik projelerin bizatihi TİKA’nın kuruluş amacı ile bağlantılı olduğu 
söylenebilir. Bu amaçla TİKA tarafından yürütülen Türkoloji çalışmaları 
kapsamında farklı ülkelerde onlarca proje hayata geçirilmiştir. 

Faruk Uysal’ın notları geçmişten günümüze yaşanagelen sorunları 
da ifşa etmektedir. Özellikle projelerle bağlantılı olarak ortaya çıkan 
sorunları okurken ikili ilişkileri geliştirmek mi zor yoksa bu ülkede proje 
gerçekleştirmek mi diye kısa bir kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Mesela eğitim 
amacıyla Türkiye’ye gönderilmesi düşünülen bir adayın babasından dolayı 
proje akim kalır (s.253). Bir başka örnekte Türkiye’den Taşkent gümrüğüne 
gelen kitaplar konusunda yaşanan sorunlar anlatılmaktadır (s.321). Yine 
kadınların kurduğu bir sivil toplum kuruluşu olan Mohlarayım Merkezi 
ile işbirliği sorgulamalara maruz kalmıştır (s.371). UNDP ile işbirliğinde 
Karakalpakistan’a yönelik bir proje bağlamında başkent Nukus’a ziyarete 
izin verilmemiştir. Yazar bu duruma “yaptığım şeyler Özbek yetkililer 
tarafından takdir edilmeyecekse ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine 
değil de bozulmasına yol açacaksa bana ne Karakalpakistan’ın başkentine 
270 km uzaktaki bir köyden!...” (s.323) diyerek isyan etmiştir.   

Bütün bu bilgiler bize TİKA Koordinatörlüğünün ne kadar kritik bir 
görev olduğunu gösteriyor. Zira gelişmekte olan ülkelerde çıplak gözle 
görülmesi zor dengeler ve hesaplaşmalar sözkonusu olabiliyor. Bunun 
yanında en önemli mesele iktidarı korumak olduğunda bütün devlet erki 
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bu doğrultuda yapılandırılmış olabiliyor. Bu durumda kraldan fazla kralcı 
savunmacı reflekslerle karşılaşmak olağan hale geliyor. Bunun yanında 
aktörlerin devlet nezdindeki konumlarına ilişkin farklı algılamalar da söz 
konusu olabiliyor. Ancak buna ilişkin şeffaflık olmadığı için bu durum 
pozisyon belirlemeyi zorlaştırıyor. Bundan dolayı koordinatörlerin 
bilgiye dayanan ama sezgileri de kuvvetli, farklı diyalog kanalları arayan 
ve kurabilen, psikolojik olarak çabuk pes etmeyen ancak yeni durumlara 
kolaylıkla adapte olabilen ‘bilgeler’ olması gerekiyor.

Görev yapılan ülkede önemli bir konuyu fark edip sahiplenmek ve onu 
proje haline getirmek de kuşkusuz başarılı bir Koordinatörün vasıfları arasında 
yer alıyor. Bunu Taşkent Defteri’nde Göktürk sikkelerinin serencamını 
okurken daha iyi anlıyoruz. Hikâye Faruk Uysal’ın Dr. Gaybullah Babayar 
ile tanışması ile başlıyor. Kendisi Göktürkler üzerine kişisel merakı olan 
biridir ve bu konuda akademik çalışmalar da yapmaktadır. Dr. Babayar 
sohbet sırasında Orta Asya’nın her yerinde Göktürkler döneminde 
‘darp’ olunan paralar bulunduğunu ve bunlardan kendisinde de olduğunu 
söyler (s.239). Bunun üzerine Faruk Uysal Göktürkler dönemiyle ve bu 
döneme ait sikkelerle yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlar. En sonunda 
konu proje haline getirilir. Buna göre Dr. Babayar tarafından Özbekistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya Federasyonunda bulunan 
sikkeler, fotoğraflanarak tespit edilecektir. TİKA Başkanlığı tarafından da 
proje onaylanır ve çalışmalara başlanır. Bu çalışma 2007 yılında Göktürk 
Sikkeleri Kataloğu adıyla TİKA tarafından kitap haline getirilip yayınlanır. 
Bu bize şahsi ilgi, merak, takip ve sahiplenmenin kurumlar ve ülkeler için 
nasıl önemli kazanımlara dönüşebileceğini göstermektedir. Özellikle de 
Özbekistan’ın müşterekler temelinde birlikte hareket etme konusunda 
gösterdiği tereddütler dikkate alındığında bizatihi Özbek bir araştırmacıya 
ortak tarih ile ilgili böyle bir çalışma için destek olunması kayda değerdir. 

Faruk Uysal kişisel hobi ve desteklerini de somut çıktılara dönüştürmekte 
başarılıdır. Öncelikle kendisinin şair olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 
Kitabın girişinde verilen tanıtım yazısına göre şiirleri muhtelif dergilerde 
yayınlanmıştır. Bunun yanında iki şiir kitabı ile bir şiir kitabı çevirisi 
bulunmaktadır. Taşkent’te görev yaptığı sırada bir gün şair Faruk Uysal’ın 
yolu genç bir Özbek şair olan Abdullatif Abdullaev ile kesişir. Taşkent 
Defteri’nde “Abdullatif’le” adını taşıyan başlıklardan anladığımız kadarıyla 
daha sonra iki şair sürekli olarak biraraya gelir. Bu sürekliliği sağlayan da 
Faruk Uysal’ın Özbekçeye tercüme etmesi için Abdullatif’e her seferinde 
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bir Türk şairinin 15’er şiirini vermesidir. Bu şairler Nazım Hikmet, Necip 
Fazıl, Cahit Sıtkı, Orhan Veli, Fazıl Hüsnü, Attila İlhan, Cemal Süreya, Sezai 
Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel’dir. Sosyalizmin etkili olduğu bütün 
ülkelerde olduğu gibi Özbekistan’da da Türk şairler arasında neredeyse 
sadece Nazım Hikmet’in adı bilinmektedir. Dolayısıyla Faruk Uysal’ın 
farklı dünya görüşlerine sahip şairlerin şiirlerini tercüme ettirmesi önemlidir. 
Bir bakıma çağdaş Türk şiiri antolojisi olan bu çalışma daha sonra TİKA’nın 
desteğiyle On Şairden Onar Şiir adıyla kitap olarak yayınlanmıştır. 

Taşkent Defteri’nde insan portreleri yanında tarih, kültür, edebiyat, 
sanat, doğa, siyaset, ekonomi ve şehre dair bilgiler içiçe yer alıyor. Mesela 
kitaptan Taşkent’te bir Ali Şir Nevai Müzesi bulunduğunu öğreniyoruz. 
Müzede bulunan eserler arasında Nevai’nin kendisine ait “Zincire Vurulmuş 
Aslan” minyatürü de yer alıyormuş. Ülkemizde batıdaki müzelerle işbirliği 
yapılıyor. Bu sayede önemli ressamların tablolarını görme fırsatı buluyoruz. 
Keşke diğer ülkelerle de böyle alışverişler yapılabilse ve buna TİKA 
aracılık etse! Taşkent Defteri’nde insan portrelerine de yer verilmiş.  Mesela 
Sovyetler Birliği döneminde “Sibernetiğin Babası” olarak tanımlanan Vasil 
Kabulov’un Özbekistan’da nasıl ihtiyaç duyulmayan bir bilim adamı haline 
geldiğini derin bir hüzünle öğreniyoruz.

Kitaptaki bilgiler okuyucu için Özbekistan’a dair ilginç keşifler 
yapma imkânı da sunuyor. Mesela tarihi bir kent olan Taşkent’te tarihi eser 
bulunmaması 1966 yılında yaşanan depremden kaynaklanıyormuş (s.40). 
Yine bir yerde pazardan kirazın değneğe sarılı olarak satın alındığını ve 
bunun aynı zamanda eski bir Anadolu geleneği olduğunu öğreniyoruz (s.39). 
Muhtemelen göçlerle Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen bu kültür Anadolu’da 
zamanla unutuldu, Orta Asya’da ise hala yaşamaya devam ediyor. Bir başka 
yerde kebabın preslenmiş taş kömüründe pişirildiğini öğreniyoruz. Hatta bu 
durum mideden uzun süre kömür kokusu gelmesine yol açıyormuş (s.71). 
Kitaptan o dönemde Coca Cola’nın Özbekistan’da satışının yasak olduğunu 
da öğreniyoruz. Hatta bir Türk marketinde denetim yapılırken beş kasa Cola 
bulunmuş ve yasak mal satmaktan dolayı yaklaşık 17 bin dolar para cezası 
kesilmiş (s.87).  Özbekistan’da mercimeğin bilinmediğini öğreniyoruz (s.176-
177). Özbeklerin hem selam verirken hem de alırken “Esselamu Aleykum” 
demelerine de şaşırıyoruz (s.45). Kitapta kelimelerin farklı kullanımına dair 
örneklere de yer verilmiş. Mesela Özbekçe’de bütün isimler -lar çoğul eki 
ile kullanılıyor. Buna göre “meyveler” “meyvalar” oluyor. “Haberler” yerine 
“ahbaratlar” kullanılıyor. (s.61). Böylece hepimizin aşina olduğu kelimelerin 
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farklı coğrafyalardaki değişim ve dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Değişen ve 
dönüşen sadece dil değildir. Taşkent’te Kore kökenli ama adı Nataşa olan 
Ortodoks inancına mensup bir emlakçı ile tanışıyoruz (s.212). Emlakçı 
Nataşa gibi daha binlercesinin olduğunu hayretle öğreniyoruz. Bu insanların 
elem verici hikâyesi iki satıra sığmayacak kadar büyük.  

Kitapta birçok fotoğrafa yer verilmiş. Fotoğraflar çoğunlukla Taşkent ve 
Semerkant ile Buhara, Hive ve Şehrisebz’den tarihi eserlere ait görüntüleri 
içeriyor. Bunun yanında Kostruba’ya ait muhtelif içerikte fotoğraflar ile 
Çarvak’ta piramit oteller, Kızıl Kum Çölü, Pazar’dan insan manzaralarının 
yer aldığı fotoğraflar da mevcut. Özbek şair Gafur Gulam ve Nazım Hikmet’e 
ait 1958 tarihli bir fotoğraf ise iki ülkeden iki ünlü şair arasında sosyalizm 
üzerinden kurulan yakın dostluğa tanıklık ediyor. Kitapta insan portreleri ile 
yazarın kendisine ait pozlar da bulunuyor. Bunun yanında Taşkent’te TİKA 
Ofisi ile TİKA tarafından gerçekleştirilen projelere ilişkin fotoğraflara da yer 
verilmiş. Siyah-beyaz olduğu için görüntüler çok net olmasa da genel olarak 
fotoğrafların kitaba kısmi bir zenginlik kazandırdığı söylenebilir.

Diğer taraftan bu keşfetme sürecinin olağanüstü zor koşullarda cereyan 
ettiğini kitaptan bir kere daha anlıyoruz. Zira o yıllarda TİKA tarafından 
araba olarak 89 model kiralık Murat 124 kullanılmaktadır (s.53). TİKA 
temsilciliği ise Faruk Uysal tarafından “TİKA bir teknik yardım kuruluşu 
ama mevcut ofisiyle Taşkent’te kendisi yardıma muhtaç bir görünüm arz 
ediyordu” (s.47) diye tanımlanan bir yerdir. Faruk Uysal’ın ilk işlerinden biri, 
ofisi modern bir ticaret merkezine taşımak olacaktır. Bu satırlar Türkiye’ye 
dair ilgi çekici bir okuma yapmamıza da fırsat veriyor. Her şeyden önce 
cesur bir ülkeyiz, bu açık. Beklemeyi sevmiyoruz. İçinde iddia barındıran 
bir tevazuya sahibiz. Birlikte büyümeye inanıyoruz. Ancak bu şekilde 
büyük olunacağını biliyoruz. Neticede bugün TİKA’nın 56 ülkede birçoğu 
kendisine ait modern binalarda 58 ofisi bulunuyor. Başka söze gerek var mı?

Yazarın kalemi aynı zamanda entelektüel bir birikimi da yansıtıyor. 
Kitapta birden bire karşınıza kuşatıcı analiz ve yorumlar ile yapılandırılmış 
edebi cümleler çıkabiliyor. Mesela bir yerde Kırım Tatarları üzerinden 
Sovyetler Birliği coğrafyasının aslında sürgün halklar coğrafyası olduğu 
gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiveriyoruz (s.359). Yazar, bir yerde iki ülke 
arasındaki yakın bağlara işaret ederken Türkiye’de birçok insanın isminin 
Timur, birçok insanın soy isminin Özbek olduğunu, Taşkent adında 
köylerimizin kasabalarımızın olduğunu, İstanbul’daki Özbek tekkesinin 
yüzyıllarca manevi hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu (s.137) belirtiyor. 
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Tek tek bunlar hepimizin bildiği şeyler. Ancak bu bilgilerin toplu olarak 
verilmesi yazarın farkındalığını gösteriyor ve insanda garip bir şaşırma 
etkisi yaratıyor.

 “Özbekçe ve Yeni Özbek Alfabesi” başlıklı bölümde ise Sovyetler 
döneminde Özbekçe ve Türkçe arasına da demirden bir perde çekildiğini 
öğreniyoruz. Yazar bu durumu üç cümleyle özetliyor: “Ruslar, Kiril alfabesini 
Özbekçeye uyarlarken, Taşkent şivesini esas almışlar. Taşkent şivesi de 
Farsçaya yakın ve Türkiye Türkçesine uzak bir şive. Örneğin buradaki 
önemli şivelerden biri olan Harizm şivesi, bizim Türkçemize daha yakın” 
(s.61). Diğer taraftan edebi Özbekçenin ise Türkçeye daha yakın olduğunu 
öğreniyoruz (s.36). Bu durum muhtemelen Sovyetler döneminde günlük 
konuşma dilinin Rusçanın etkisine maruz kalmasından kaynaklanıyor. 

Sonuç olarak kitapta Özbekistan’a dair buna benzer daha birçok bilgiye 
yer veriliyor. Farklı bir ülkeye dair genel bilgi, gözlem, anı ve izlenimlerin 
yer aldığı günlük formatında yazılan 472 sayfalık bir kitaba ilişkin 
değerlendirme yazmak çok kolay değildir. Zaten bu yazının amacı kitap 
tanıtımından daha ötesini hedefliyor: Şahsen Taşkent Defteri’nin yazarını 
tanımıyorum. Bu kitap sayesinde ‘düşünen’ bir insanın dünyasını tanıma 
imkânı buldum. Bu bakımdan kitap oldukça ufuk açıcıdır. Ancak benim için 
Taşkent Defteri’ni değerli kılan, kitabın TİKA Koordinatörlüğü yapmış biri 
tarafından yazılmış olmasıdır. Yaşadığımız zamana “bilgi çağı” diyoruz. 
Bilginin yolu ise okumak ve yazmaktan geçiyor. Hafızasını kaybeden 
insanların trajik hayatlarına hepimiz esef ediyoruz. Kurumlar sözkonusu 
olduğu zaman hafıza kaybı gibi ifadeler sanırım biraz soyut kalıyor. Yani 
bunun ne demek olduğunu tam olarak kavrayamıyoruz. Hâlbuki hafıza 
neredeyse var olmanın kendisidir. TİKA gibi yurtdışına yönelik çalışmalar 
yapan bir kurumun hafızası ise ancak dışardan bir bakışla tamamlanabilir. 
Buna yönelik olarak resmi içerikli birçok rapor ve bilgi notu hazırlanıyor. 
Birçok haber yayınlanıyor. Ancak gayr-ı resmi düzeyde bilgi paylaşımı sınırlı 
kalıyor. Umalım ki Faruk Uysal’ın Taşkent Defteri Herat’tan Priştine’ye, 
Beyrut’tan Bakü’ye kadar uzanan coğrafyada nice defterlerin yazılması için 
ilham kaynağı olsun.
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Yayın İlkeleri

1. Avrasya Etüdleri Dergisi öncelikle TİKA’nın çalışmalarını yürüt-
tüğü coğrafya ile ilgili siyaset, dış politika, toplumsal sorunlar, ekonomi, 
kültür, dil, din, milliyetler, çevre, medya ve askeri konularda makale, in-
celeme ve kitap tahlillerini yayımlar. Dergi, güncel uluslararası normlar ve 
bölgesel konular üzerine vurgu yapan, tanımlayıcı olmaktan ziyade anali-
tik ve özgün çalışmaları tercih eder. Dergide Türkçe ve İngilizce makale-
lere yer verilir.

2. Makaleler 12 punto, Arial / Times New Roman yazım karakterinde, 
tek aralıkla yazılmalıdır. 

3. Makaleler için standart bir uzunluk olmamakla birlikte son notlarla 
beraber kelime sayısı 6.000 -9.000 arası tercih edilmektedir.

4. Makalelerde yer alacak bütün diyagramlar, tablolar ve grafikler dü-
zenli olarak numaralandırılmalıdır.

5. Makalenin başında makalenin adı, yazar(lar)ının ad(lar)ı, çalıştıkla-
rı yeri gösteren bilgi, elektronik ve posta adresleri, telefonları, TC kimlik 
ve banka hesap numaraları bulunan bir kapak sayfası olmalıdır. 

6. Metnin başında, makalenin, Türkçe ve İngilizce olarak, adı, özü ve 
anahtar kelimeleri yer almalıdır.

7. Dipnot standardı:
Dipnotlar, sayfa altında numara sıralı dipnotlama sistemiyle yapılma-

lıdır. Dipnotlar, bilgisayarda “ekle” komutuyla verilmeli ve 8 punto büyük-
lüğünde olmalıdır. Dipnotta verilen makaleler tırnak içinde, kitaplar italik 
yazılmalıdır. Kitapların, makalelerin ve dokümanların başlıkları orijinal 
metne uygun olmalıdır. Yabancı dilde yayımlanmış çalışmalarda bağlaçlar 
ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Kaynaklar, ilk kullanım-
da tam künye halinde (yayınevi, basım yeri, basım tarihi dahil), izleyen 
dipnotlarda ‘Age, s…’ şeklinde verilmelidir. Sonraki kullanımlarında tam 
künye verilebileceği gibi sadece yazar ve kaynak adı ile sayfa numarası da 
kullanılabilir. İnternetten ulaşılan kaynaklarda erişim tarihi bulunmalıdır. 
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Kitaplar için örnek:
1 Ergün Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1990, s. 20.

Makaleler için örnek:
1 Güngör Turan, “10 Yıllık Süreç İçinde Türkmenistan’ın İnsan Kaynakları Gelişiminde Yaşanan Sorunlar 

ve 2002 Yılı İçin Olasılıklar”, Avrasya Etüdleri, No. 18 (Yaz 2001, Özel Sayı), s. 141.

İnternetten indirilen kaynaklar için örnek:
1 Enver Bozkurt, “Uluslararası Hukuk Bakımından Yeni Devletlerin Ortaya Çıkışı”, 21.2.2008, http://

www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=600; erişim: 26.3.2008.

8. Kaynakça standardı: 
Yararlanılan kaynakların listesi “Kaynakça” başlığı altında makalenin 

sonuna eklenmelidir. Kaynakça, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak 
düzenlenmelidir. Birden çok yazar bulunması halinde birinci yazarın so-
yadı esas alınmalı, diğer yazarlar ise (adı soyadı) biçiminde yazılmalıdır. 
Yazar adları açık olmalıdır.

Kitaplar için örnek:
Özbudun, Ergün. Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 1990.
Çalış, Şaban, Birol Akgün ve Önder Kutlu. Uluslararası Örgütler ve 

Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006.  
Holbrooke, Richard. Bir Savaşı Bitirmek, (çev: Belkıs Çorakçı Dişbudak), 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.
Makaleler için örnek:

Turan, Güngör. “10 Yıllık Süreç İçinde Türkmenistan’ın İnsan Kaynakları 
Gelişiminde Yaşanan Sorunlar ve 2002 Yılı İçin Olasılıklar”, Avrasya 
Etüdleri, 19, (Yaz 2001, Özel Sayı), s. 141 -162. 

Aydın, Mustafa. “Kafkasya ve Orta Asya’yla İlişkiler”, (Ed. Baskın Oran), 
Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 
Yorumlar, Cilt II, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001, s. 366-439.

Kaiser, Robert and Elena Nikiforova. “Borderland Spaces of Identification 
and Dis/location: Multiscalar Narratives and Enactments of Seto 
Identity and Place in the Estonian-Russian Borderlands,” Ethnic and 
Racial Studies, Vol. 29, No. 5, September 2006, pp. 928-958.
İnternetten indirilen kaynaklar için örnek:

Bozkurt, Enver. “Uluslararası Hukuk Bakımından Yeni Devletlerin 
Ortaya Çıkışı”, 21.2.2008, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.
php?id=600; erişim: 26.3.2008.
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9. Gönderilecek makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın-
lanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

10. Belirtilen formatta gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye 
alınmaz; gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın geri iade 
edilmez.

11. Makaleler iki basılı nüsha halinde ve bir CD ile birlikte  
TİKA (Avrasya Etüdleri Editörlüğü) GMK Bulvarı No:140    
Çankaya-Ankara posta adresine veya avrasyaetudleri@tika.gov.tr 
elektronik adresine gönderilmelidir.

12. Avrasya Etüdleri Dergisi hakemli bir dergidir. Yayın Kurulu ha-
kemlerin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlama ya da yayımla-
mama hakkına sahiptir. Yayın Kurulu, dergide yayımlanacak makalelerin 
TİKA yayın politikası ile çelişmesi durumunda, yazılarda yazarın görüşleri 
de dikkate alınarak düzeltme ya da çıkarma yapmaya yetkilidir.

13. Yazı sahiplerine TİKA Yayın Yönetmeliği’nin 9. maddesine uygun 
olarak belirlenecek telif ücreti, derginin yayınından sonra ödenir.

14. Bu dergide yayımlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şar-
tıyla iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.
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Editorial Principles
1. “Eurasian Studies” Journal primarily composed of articles, reviews 

and analysis on politics, foreign policies, social problems, economy, 
culture, language, religion, nationality, environment and military topics 
covering the TİKA’s landscape of interests. While focusing on recent 
international norms and regional subjects, Journal prefers analytical and 
authentic works rather than being descriptive. 

2. Articles must be written in 12 points, with Arial / Times New Roman 
fonts, single line spacing. 

3. Though there is not an exact standard for the length, articles around 
6000 to 9000 words (including postscripts) are preferred. 

4. All diagrams, tables and graphics in an article must be organized 
and numbered in a proper manner. 

5. Sender must provide a cover page in the beginning of the article, 
including details like; the title of the text, name(s) of the authors, information 
about the places they are working for, mail and e-mail addresses, phone 
number, ID number and bank accounts. 

6. There must be an abstract, the title of the text and keywords in 
English and Turkish in the beginning of the text. 

7. Post scripting: 

Post scripting should be created electronically in numbered form with 
direct references at the end of the page through the use of “Add” function 
in Microsoft Word and must be in size of 10pts. The articles provided in 
this section must be written in quoted form in italics. Names of the books, 
articles and documents must be relevant to the original text. In texts written 
in foreign languages, connectors and abbreviations must be consistent. 
References must be written in full form when they are mentioned for the 
first time (including Publication, Place of Publication, and Publication 
Date), then following postscripts it can be referred as “ibid, p…” As it can 
be referenced in full form each time, further use of same material can also 
just include author, title, and page number. Internet-based references must 
be provided with the dates of retrieval.
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Example Reference of a Book: 
David M. Kotz and Fred Weir, Revolution From Above: the Demise of the 

Soviet System, London, Rout ledge, 1997. 

Example Reference of an Article: 
Thomas G. Weiss, “The Illusion of UN Security Council Reform”, The 

Washington Quarterly, Vol. 26, No. 4, Autumn 2003, p.150. 

Example Reference of an Internet Resource: 
Akira Uegaki, “Russian Federation’s Foreign Economic Relations”, March 

2001, http://www.esri.go.jp/en/tie/russia/russia5-e.pdf; accessed: 
14.8.2009. 

8. Referencing standards: 
An alphabetical surname ordered “References” section must be 

included in the end of the text. If there are multiple authors, first of the 
authors surname must be considered, the rest of the authors must be written 
in (Name Surname) form. Author names must be clear. 

9. Sent articles can’t be published before, or sent to be published to 
other publications. 

10. Articles in other forms than clearly stated here will not be evaluated 
and published, and no matter it is published or not, articles cannot be 
returned. 

11. Articles must be sent to e-mail addresses: avrasyaetudleri@tika.
gov.tr 

12. Eurasian Studies is a refereed journal. Publication committee has 
rights to publish or unpublished a text, considering the ideas of referees. 
Publication committee is authorised to revise the texts, in the light of 
author’s information if the articles is not compatible with the TİKA’s 
publication policies. 

13. Authors of the texts are paid accordingly to the TİKA’s Publication 
Regulations Article 9, after the publication of the journal. 

14. The articles and texts in this journal can be cited and/or quoted, as 
long as they are correctly referenced.


