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Sunuş

Uzaktaki Yakın Komşu Çin
Çin dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi değil sadece. Aynı zamanda, geleceğin 
dünyasını şekillendirebilecek güçler arasında adı en çok zikir edilen bir ülke. 
Ekonomisi sürekli gelişiyor, on yılda bir iktisadî varlığı ikiye katlanıyor. 

Dünya Çin’in gelişmesini hayretle ve belki de dehşetle izliyor. Mao’nun 
komünist Çin’i, kapitalizmin kuralları içinde dünyaya meydan okuyacak bir 
ekonomik gelişme gösteriyor. Komünizmin sembolleri pek sık olmasa da hâlâ 
görülebiliyor. Mao’nun resmi Çin parasının üstünde durmaya devam ediyor. 
Urumçi’de göremediğimiz heykellerinden biri Türk-İslam medeniyetinin doğu 
kalesi Kaşgar’da devasa boyutlarda karşımıza çıkıyor. 

Dünya siyasetinde Çin istese de istemese de var. Bu konum, onun dünya 
siyasetini takip etmesini zorunlu hale getiriyor. Son yıllara kadar dünyaya 
aldırmaz nazarlarla bakar görünen Çin’in artık eskisi kadar bu tavrını 
sürdüremeyeceği anlaşılıyor. 

Sovyet-Rus bloğu çözüldüğünde, paralel bir gelişme Çin’den de beklendi. 
Beklenen olmadı ama Çin de olduğu gibi kalmadı. 1989’da patlak veren 
Tiananmen Meydanı olayları hatırlardadır. Bu meydanda ortaya çıkan 
sivil protestolar tanklarla bastırıldı. O günden bu güne benzer olaylar Çin 
anakarasında yaşanmazken 14 Mart 2008’de Tibet’in başkenti Lhasa’da, 5 
Temmuz 2009’da Ürümçi’de daha kanlı bir şekilde yaşanmıştır. Artık komünist 
Çin otoriter ve milliyetçi kapitalizm yolunda hızla ilerliyor. 

Sovyet bloğunun çözülmesinden sonra ortaya atılan “Medeniyetler 
çatışması” tezi, İslâm dünyası ile konfüçyan dünyanın Batı’ya karşı bir blok 
oluşturması fikri üzerine bina edilmişti. Belki de Batı siyaseti, bir süre bu 
yakınlaşmayı önlemek üzerine kuruldu. 

Çin Batı’yı tedirgin etmeden siyasetini hayata geçirmeye çalışıyor olabilir 
mi? Ülkemizde Çin’le ilgili haberler ekseriya ülkenin batısındaki Doğu 
Türkistan’daki uygulamalar ve bu uygulamalara karşı ortaya çıkan tepkiler 
dolayısıyla gündemimize giriyor. Son yıllarda özellikle belli bir kesimin 
ülkemizde Çin resmi söylemleri ile propagandasını yapmaya başlaması da 
dikkat çekici.

Çin’in batısındaki Uygur Özerk Bölgesi, günümüzde her bakımdan ülkenin 
en az gelişmiş bölgesi. Geniş bir coğrafyada az bir nüfus. Müslümanların büyük 
çoğunluk teşkil ettiği bölgede, zorunlu iskân siyaseti ile yarıya yakın Çinli 
nüfus yerleştirilmiş durumda. Müslümanlar resmi verilere göre yine çoğunluk, 
ama bu çoğunluk halinin yeni “Modernleşme” hamleleri ile bertaraf edilmeye 
başlandığı görülmektedir. 

Urumçi, yani ÇKP dönemi Şinciang Uygur bölgesinin başkenti (bölgenin 
tarihsel başkenti Kaşgardır),  herhangi bir dünya şehri. Bu şehirde Türklerin ve 
Döngenlerin yoğun yaşadıkları bazı yerlerde camiler var. Elbette onunla rekabet 
edebilecek başka dinî yapı yok. Çünkü Çin artık dinî kurumlar üzerinden kimlik 



ortaya koymuyor. Belki o Çin tarzı modernizmle kendini kabullendirmek 
istiyor. Modernizm, büyük binalarla, geniş caddelerle Urumçi’yi kendine 
ram ettikçe, Urumçi’nin bilerek, görünürlük sağlamak için iki katlı yapılmış 
camileri, bu camilerin mimarî açıdan fonksiyonel olmayan yüksek kubbeleri 
ve minareleri şehrin manzarasında eski durumunu koruyamıyor. Modernliğe 
kazanılan her şehir alanı, camileri sınırlıyor ve görünürlüğünü etkiliyor. Bazı 
yeni modern yerleşim birimlerinde yoğun Müslüman nüfusa rağmen yeni 
mescidler yapılmaması bu tarz “modernlik”le açıklanabilir belki.

Urumçi’den sonra Kaşgar’da aynı tarz bir şehir planlamasının yürürlüğe 
konulduğu anlaşılıyor. Tasarlanan şehir, eski Kaşgar’ı, tamamen yok etmiyor. 
Fakat artık kimlik belirtici bir unsur olmaktan çıkarılıyor. 

Çin’in Batı’ya doğru coğrafî bir atılım yapması, Türkleri (ve İslâm 
dünyasını) yakından ilgilendiriyor. Çünkü Uygur bölgesi bu atılımın üssü 
olmak durumunda. Komşuları Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, 
Kırgızistan ve Kazakistan olan bir bölgeden söz ediyoruz. Çin’in Orta Asya (veya 
Batı Türkistan) hamlesi bu ülkelerle birlikte, uzaktaki yakın ülke Türkiye’yi de 
ilgilendiriyor. 

Çin’in Uygur bölgesine, Kaşgar’a yatırımı, bu bölgeyi orta Asya Türk 
cumhuriyetleri nezdinde bir câzibe merkezi yapmaya yönelik olabilir mi? 
“Böyle olması kaçınılmaz”, diyebiliriz. Kaşgar ve civarındaki kültürel-manevî 
miras bütün Türk dünyasını yakından ilgilendiriyor. Bu aynı zamanda İslâm 
dünyasının da ilgisini hak eden bir miras elbette. 

Çin’in Doğu Türkistan’ı câzibe merkezi yapma hamlesi iki türlü olabilir. 
Birincisi, sadece modernlik üzerinden yapılır ve geleneksel kültür çeşnisi 
kabilinden kullanılır ve sadece şekil olarak değerlendirilebilir. İkincisi ise, 
bölgenin Türk ve Müslüman halkına hareket alanı açarak çok daha etkileyici 
bir hamle yapılabilir. 

Görünen o ki günümüzde birinci türden bir hamle ile karşı karşıyayız. 
Bu hamlenin kısa vadeli ve başarısızlığa mahkûm bir siyaset olduğunu 
söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türk Dünyası başta olmak üzere İslâm dünyası ile 
özellikle enerji, hammadde ve pazar açısından iyi ilişkiler geliştirmek zorunda 
olan Çin için işbu birinci hamlenin yanlış olduğu, ikinci türden hamlenin daha 
mantıklı ve kalıcı olacağı aşikârdır.

İslamiyet öncesi Türk tarihinin Çin olmaksızın anlatılması mümkün değil. 
Eski komşuluk ilişkilerinin pek lehte seyretmediğini Orhun yazıtlarında Bilge 
Kağan’ın ifadelerinden çıkarabiliyoruz. Bu güçlü yerleşik medeniyete karşı 
İslâm fetihlerinin Türkistan’a ulaşmasına kadar verdiğimiz cevapların çok da 
müessir olmadığı anlaşılabiliyor. 

Türklerin Batı’ya doğru seyreden yürüyüşü Avrupa ortalarına kadar sürdü. 
Bu kadar geniş coğrafyada var olabilmek kolay iş değil. Türkiye batı kanadını 
kaybetmiş olarak 21. yüzyılda bir güç olmaya doğru yürürken, dünya gücü 
Çin hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu söylenemez. Bu noksanı bir nebze 
olsun giderebilmek maksadıyla bu sayımızı Çin’e tahsis ettik. Abdürreşid Celil 
Karluk’un editörlüğünde hazırlanan bu sayımızdaki değerli akademisyen ve 
araştırmacıların yazılarının ilgiyle okunacağını umuyoruz. 

D. Mehmet Doğan
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Çin Halk Cumhuriyeti’nde Dinî 
Yapı ve Müslüman Milliyetler

Religion Structures and Muslim Nationalities in the 
People Republic of China

Abdürreşit C. KARLUK*

Öz

Çin Halk Cumhuriyeti, çok uluslu ve çok inançlı Mançu Çing imparatorluğunun 
ana sınırları üzerinde kurulmuş bir sosyalist halk cumhuriyetidir. ÇKP yönetimi 
sosyalist ideolojisine uygun olarak ülkedeki etnik, kültürel ve dini farklılıkları ka-
bul ettiğini yasalarıyla belirtmiştir. Fakat Çin bürokrasi geleneği farklılıkların 
genelde Çin dili ve kültürü eksenin erimesini sağlar. Günümüzde Çin’de 56 mil-
liyet ve çok çeşitli dini inanç grupları olduğu bilinse de ülkedeki tek partili rejim 
farklılıkların sürekli yaşayarak gelişmesini politik uygulamaları ile kısıtlamaya 
başlamıştır. Son yıllarda uygulamaya koyduğu tek dillilik ve tek kültürlülük po-
litikaları ile ülkedeki farklılıkların Çin kültürü içinde erimesi sürecini hızlandır-
mıştır.

Bu makalede Çin Halk Cumhuriyetindeki dini yapı üzerinde durularak, Çin’de 
Müslümanlık ve Çin’deki 10 Müslüman milliyet hakkında genel bilgiler verilecek-
tir. Ayrıca, Çin’deki Müslüman milliyetlerin kültürlerini yaşatma sürecinde kar-
şılaştıkları sorunlara da değinilecektir.

Anahtar Kelime: Çin, Dinler, Müslüman Milletler, Azınlık, İslamiyet.

Abstract

The People’s Republic of China is a socialist people’s republic founded on the main 
borders of the multi-national and multi-faith Manchu Qing empire. The administ-
ration of CCP has stated in its laws that it accepts ethnic, cultural and religious 
differences in the country in accordance with its socialist ideology. But the tradi-
tion of the Chinese bureaucracy in generally provides the melt down of differences 
in the axis of Chinese language and culture. Today, it is known that there are 56 

*  Prof. Dr.,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji 
Bölümü Öğretim üyesi, ackarluk@ybu.edu.tr  

Gönderi Tarihi: 25.03.2017 / Kabul Tarihi: 20.04.2017
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nationalities and various religious belief groups in China, but the single party 
regime in the country has begun to restrict the development of differences by con-
tinuous living with its political practices. The monolinguals and monoculturally 
policy that it has put forth in recent years have accelerated the process of dissemi-
nation of differences in the country into Chinese culture.

İn this article, it would be given general information about 10 Muslim nationa-
lities who believe in Islam by focusing on the religious structure of the People’s 
Republic of China. However, it would be addressed the problems encountered by 
the Muslim nationalities in the process of protecting their cultures in China.

Key Words: China, Religions, Muslim Nationalities, Minority, İslam

Giriş

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) coğrafi olarak Asya kıtasının doğusunda 
bulunan kadim Çin medeniyetinin ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı topraklar 
üzerinde kurulmuş, günümüzde Çin tarzı sosyalist ideoloji ile yönetilen bir 
ülkedir. Günümüzde Çin, dünyada öncelikle Batı’ya ve bütün dünyaya ucuz 
mal üreten, fakat Batı’nın lüks tüketim ürünlerini de tüketen, Batı’ya çok 
sayıda turist ve uluslararası öğrenci gönderen ülke olarak da bilinir. Aynı 
zamanda Çin, Asya ve Afrika’dan çok sayıda hammadde alan, bu bölgelere 
en çok sanayi ürünleri satan, en çok altyapı ihalelerini üstlenen ülke olarak 
da bilinmektedir. Başta Afrika kıtası olmak üzere Türkistan cumhuriyetleri 
üzerindeki emellerinden ötürü yeni sömürgecilik kavramları ile 
sıfatlanmaya başladığı1 ise bilinen bir diğer önemli noktadır.

Uzun süren yarı sömürge ve yarı feodal süreci kanlı savaşlarla 
sonlandıran Çinliler, 1949 yılında Çin Komünist Partisinin (ÇKP) efsanevi 
lideri Mao Zedong’un önderliğinde milliyetçi Çinlileri mağlubiyete 
uğratarak Çin Anakarasına hâkim olmuştur. Sosyalist rejim, Mao’un 
ölümüne (1976) dek ülkede çeşitli devrimleri gerçekleştirerek aslından 
çok farklılaşan yeni bir toplumun temellerini atmıştır. Mao’un ölümünden 
sonra ÇKP lideri olarak sahneye çıkacak olan Deng Şiaoping, Çin’i bahsi 
geçen temeller üzerinden yeni bir döneme hazırlamıştır.

ÇKP, Deng Şiaoping önderliğinde 1979 yılında “Reform ve Dışa 
Açılma” politikası ve stratejisini uygulamaya koyarak ülkenin kıyı ve sahil 
bölgelerinde kademeli/bölgesel kalkınma programlarını ihtiyatlı fakat 
cesur adımlarla uygulamaya koymuştur2. Bu program Çin’deki Azınlık 
milliyet ile egemen milliyet konumundaki Han Çinlileri arasında daha 
sonraları ortaya çıkacak olan başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel, 
eğitim ve diğer alanlardaki keskin kutuplaşmanın tohumunu da atmış 

1  Lumumba-Kasongo ve Tukumbi, “China-Africa relations: A neo-imperialism or a neo-colonialism? A 
reflection”, African and Asian Studies, 2011, 10.2-3: ss.234-266.

2  Abdürreşit Celil, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sosyo-Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Reformlar”, 
Kök Araştırmaları, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmaları, Cilt I, Sayı III, 2001, Ankara. ss. 265-283.
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bulunuyordu. Özellikle Çin’deki azınlık statüsündeki milliyetlerin yoğun 
olarak yaşadığı orta ve batı bölgeler bu süreçte göz ardı edilmiş veya 
kalkınmada öncelik tanınmamıştır3.

ÇHC anayasasının giriş bölümünde “Çin Halk Cumhuriyeti, ülkedeki 
bütün milliyetlerin ortaklaşa katılımı ile inşa edilen çok milliyetli ülkedir/
中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家”şeklinde 
belirtildiği gibi Çin ülkesi çok milliyetli ülkedir4. Çin’de resmi olarak 
(yasalarca) kabul edilmiş 56 farklı milliyet vardır5. Çoğunluk konumundaki 
baskın grup Han milliyeti hariç 55 milliyet azınlık olarak kabul edilmiştir6 .

Çin’de bir topluluğun bağımsız bir milliyet olabilmesi için belirlenmiş 
veya ÇKP yönetimi tarafından kabul edilmiş önemli ölçütler bulunmaktadır. 
Buna göre Milliyet kavramın Çince’deki karşılığı olan Minzu/民族7 aslında 
Stalin tarafından tanımlanmış bir terimdir. İşbu tanımlamaya göre, Çin’de 
belirli bir grubun bağımsız milliyet olabilmesi için “dört ortak özelliğe” 
sahip olması gerekiyordu. Stalin tarafından yapılmış bu tanımlamaya 
göre8, bir grubun ayrı bir milliyet olabilmesi için ortak bir iletişim diline, 

3  Quan Yi (全毅), “Çin deneyimi ve Çin Modeli zerine/论中国经验与中国模式”, Fujian Forumu/福建论

坛, 2011/1.
4  http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm, Erişim: 17.03.2017
5  Wai Yip Ho, “Mobilizing the Muslim Minority for China’s Development: Hui Muslims, Ethnic Relations 

and Sino-Arab Connections”, Journal of Comparative Asian Development, 2012, 12:1, ss. 87.
6  Gu Youshı ve Luo Shujie (顾有识 ve 罗树杰), Çin Etnografyası/中国民族志, Heilongjiang Yayınevi/ 黑

龙江人民出版社, 2003, ss.2.
7  İngilizcedeki “Nation” veya “Nationality” kavramlarının karşılığı olarak kullanılan “Minzu/民族” 

kavramı 2000’lı yıllardan sonra Çin düşünce dünyasında özellikle azınlıklar sosyolojisi ve milliyetler 
ilişkileri uzmanlarınca tartışmaya açılmıştır. Bu durum aslında küreselleşme sürecindeki etkileşimler 
ve baskın grubun kültürel asimilasyonlarına karşı seslerini yükseltmeye başlayan Uygur, Tibetli ve 
Moğol benzeri tarihsel köklerinde devlet kurmuş milliyetlerin anayasa ve özerk bölge yasalarınca 
tanınmış fakat bir türlü verilmemiş haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde dile getirmeye 
başlaması ile yakından ilişkilidir. Elbette soğuk savaş sonrasında gelişen konjonktür ve SSCB’nin 
parçalanması durumu Çinli uzmanların ve siyasetçilerin bu durumdan ders çıkartmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu bağlamda Çin’deki azınlıkların “Minzu/民族” değil, “Zu qun-族群” yani etnik grup olarak 
tanımlanmasının ülke çıkarları açısından doğru olacağı özellikle devletin milliyetler politikasında 
etkili olan aydınlarca savunulmuştur.  Bu bağlamda Pekin Üniversitesi sosyoloji bölümünün Döngen 
kökenli öğretim üyesi Ma Rong’un (马戎) görüşlerinin ağır bastığı ve ciddiye alındığı bilinmektedir. 
Ma Rong, Çin’de kullanılan “Milliyet/Minzu-Nationality” kavramının politik içeriği ve hak iddiası 
taşıdığını, kendisinin önerdiği “Etnik Grup/Zu qun” kavramının ise sadece kültürel özellik içerdiğini, 
siyasi varlık ve özellik taşımadığını ileri sürmüştür. Ona göre, Çin’deki azınlıkları “Milliyet-Nationality” 
olarak değil “etnik grup” olarak adlandırmak en azından iki yönden yararlıdır: 1) Uluslararası kurumlar 
ara etkileşimde kolaylık sağlar. 2) Milliyetlerin politik bilincinin zayıflatılmasına, milliyetler çatışması 
ve etnik bölücülüğün yaratacağı yurtiçi politik istikrarsızlığı önler (彭红艳/Peng Hongyan, 孙秋云/
Sun Qiuyun, 2005: 22-26). Ma Rong’un görüşleri ülkedeki politik hassasiyetleri yüksek olan kurum 
kuruluşlar tarafından ciddiye alınmış ve Ma Rong tarafından önerilen “Zu qun” kavramının İngilizcesi 
olan “ethnic group” Minzu kavramının İngilizcesi olan “Nationality”ye tercih edilmiştir.  Ma Rong’un 
ilgili görüşleri için şu kaynaklara bakılabilir: “Çin’in Azınlıklar Sosyolojisi Araştırması Üzerinde” /
论中国的民族社会学研究, Pekin Üniversitesi Dergisi /北京大学学报, 38卷, 第5期 /38.Cilt, 2001/5;  
“Milliyetler İlişkisini Anlamanın Yeni Düşüncesi — Azınlıklar Sorunun “Siyasisizleştirmesi”/理解民

族关系的新思路—少数民族问题的“去政治化” , Pekin Üniversitesi Dergisi /北京大学学报,第41卷第六

期/41.Cilt, 2004/6. s. 122-133; Etnik Sosyoloji—Sosyolojideki Etnik Gruplar İlişkisi Araştırmaları/
民族社会学—社会学的族群关系研究, Pekin Üniversitesi Yayınevi/北京大学出版社, 2004, Pekin.

8  Stalin/斯大林, Maksizm ve Milliyetçilik/马克思主义和民族主义, Stalin Koleksiyonu/斯大林全集, II. 
Cilt/第二卷, Merkezi Tercüme Dairesi  Neşriyatı/中央编译出版社, 1913, ss.294.
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yoğun olarak birlikte yaşadığı ortak mekâna /coğrafyaya, ortak iktisadî 
yaşama ve ortak kültür temelinde teşkil etmiş olan ortak psikolojik 
özelliklere sahip olması gerekiyordu. Bu özellikler içinde dil en önemli 
özellik olarak kendini göstermiştir. Fakat Çin’de Döngenlerin ayrı bir 
milliyet olarak belirlenmesinde dil özelliğinden ziyade dini kimliğinin daha 
fazla dikkate alındığı görülmüştür. Elbette, milliyetleri belirleme sürecinde 
işbu tanımlamaya tamamen uyulduğu söylenemez.

Çin’in resmî istatistik verilerine göre ülke nüfusunun %10’unu teşkil 
eden azınlıkların yaşadığı bölgeler, ülke toplam yüz ölçümünün %65’e 
yakınını teşkil etmekte ve Çin literatüründe “Azınlık Milliyetler Bölgeleri” 
olarak adlandırılmaktadır9. Bu bölgeler kültürel, dini ve etnik farklılıkların 
rengarenk olduğu bölgelerdir. Aynı zamanda Han Çinli bölgesinden 
yapılan yoğun Çinli göçü ile birlikte işbu farklılıkların hızla azaldığı veya 
yok olduğu sürecin de birlikte yaşanıldığı, Tibet ve Uygur Türk bölgelerinde 
baskın olan yerli kültürlerin bu sürece karşı direnmesi ile etnik ve dini 
çatışmaların da yaşanıldığı bölgelerdir. 

ÇHC’de Dini Yapı

ÇHC, bir Asya imparatorluğu olan Mançu-Çing imparatorluğunun ana 
sınırları üzerinde kurulmuştur. Bundan dolayı, sınırları içinde çok sayıda 
gayri Çinli milliyet ve topluluklar bulunmaktaydı. Mevcut topraklarının 
neredeyse 2/3’sinde Çinli olmayan, çok farklı inanç ve kültürlere sahip 
milliyetler yaşamaktadır. ÇHC’de din işlerinden sorumlu resmi kurum 
olan Devlet Din İşleri İdaresinin (国家宗教事务局) resmi ağ sayfasındaki 
“Çin’de Dini Durum/中国宗教概况” belgesinde aşağıdaki bilgiler yer 
almaktadır10:

“Çin, çok (dini) inançlı ülkedir. Çin’deki inanç sahiplerinin inandığı 
dinler şunlardan ibarettir: Budizm, Taoizm, İslam dini, Katolik dini ve 
Hristiyan dinidir. Çin’de vatandaşların kendi inancını seçmek, belirtmek 
ve dini kimliğini ifade etmek özgürlüğü vardır. İstatistikler Çin’de mevcut 
dine inananların sayılarının 100 milyon kişiden fazla olduğunu, resmî 
olarak izin verilen ibadet mekânlarının 139 bin civarında olduğunu, din 
görevlilerinin sayılarının ise 360 bin kişi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 
5500 dini kuruluş mevcuttur, bu grupların din görevlisi yetiştirmek üzere 
kurduğu resmi dini okullarının sayıları 100 civarındadır”.

Fakat 2014 yılına ait “2014 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nun 
Çin bölümünde11 verilen bilgiler ise şu şekildedir: 

9 Abdureşit Jelil Karluk, “Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Milliyetlerin Dağılımı ve Etno-Demografik Özel-
likleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009 Güz (11), ss.67.

10 Çin Din İşleri İdaresi Resmi Ağ Sayfası, Çin’de Dini Durum/ 中国宗教概况http://www.sara.gov.cn/
zwgk/17839.htm, Erişim: 06.3.2017.

11 2014年国际宗教自由报告http://chinese.usembassy-china.org.cn/irf2014.html, Erişim: 06.3.2017.
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“ABD hükumetinin istatistiklerine göre, Çin’in toplam nüfusu 1,4 
milyar (Temmuz 2014 tahmini) civarındadır. Ekim 2013 tarihinde Çin’in 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine verdiği raporunda, Çin 
Hükumeti Çin’de 100 milyon küsur dine inanların olduğunu, 360 bin 
din görevlisi, 140 bin ibadet mekânları ve 5500 dini kuruluşun olduğunu 
belirtmiştir. Dine inanların sayısı hakkında rakamlar birbirinden 
farklıdır. Çin’in Huadong Pedagoji Üniversitesi tarafından 2007 yılında 
yapılan bir araştırmada, 16 yaşından büyük Çin vatandaşlarının 
%31,4’nün, yani 300 milyondan fazla insanın dine inandığını ortaya 
koymuştur. Aynı araştırma Çin’deki Budist, Taoist ve yerel inançlara 
sahip inanların sayısının tahmini olarak 200 milyon olduğunu yazmıştır. 
Çin’in resmi makamları Müslümanların sayısını 21 milyon olarak 
verirken gayri resmi rakamlar ise 50 milyon olarak vermektedir. Ayrıca, 
devlet tarafından 1999 yılında yasaklanan Falun tarikatı mensuplarının 
sayılarının ise 70 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.” 

ÇKP sahip olduğu ideolojisi gereği dine bakışı ve tavrı Marksist 
olmakla birlikte geleneklerinden gelen güvenlik algısından dolayı dinlere 
hep mesafeli, zaman zaman hasmane ve tehditkâr şekilde olmuştur. ÇKP 
döneminde devletin bütün eğitim kurumlarında ateizm eğitimi verilmekte, 
hatta başta Uygur Türk bölgesi olmak üzere azınlık bölgelerinde yaygın 
olan inançların eğitimi ve aktarımı olabildiğince kısıtlanmaktadır. Bundan 
dolayı Çin’de dini gruplar ve inanlar ile ilgili resmi istatistiği verilerin 
güvenilirliği hep sorgulanmıştır.

Çin Devlet Din İşleri İdaresinin verdiği Resmi Bilgilere göre Çin’de 
yaşayan dinlerle ilgili resmi bilgiler aşağıdaki gibidir:

Budizm: Çin’deki beş büyük din içinde tarihi nispeten uzun, etkisi 
nispeten derin olan dindir. Çin’de 2000 yıllık geçmişi olan Budizm’in Çin’e 
tam olarak ne zaman ve nasıl girdiği bilinmiyor. Hindistan’dan geldiği 
kesin olarak bilinir.

Çin’deki Budizm yayılma ve yerleşme sürecinde üç ana kola ayrılmıştır: 
Han Çinlileri arasında yaygın olan ve ibadet dili genellikle Çince olan Çin 
Budizm’i; Tibetlilerin milletçe inandığı ve ibadet dilinin Tibetçe olduğu 
Moğollar, Sarı Uygurlar ve Diğer Kuzey milliyetlerinin inandığı Tibet 
Budizm’i ve Güney Çin’de özellikle Yunnan eyaletindeki Dai, Bulang, 
Achang ve Wa milliyetleri arasında yaygın olan Güney Budizm’idir.

Çin Budizm’i: Budizm, Çin’e girdikten sonra Çinliler arasında 
yayılma imkânı bulmuştur. Özellikle, Güney-Kuzey Sülaleler döneminde 
(420-581) hızla yayılmış, Sui Sülalesi (581-618) ve Tang Sülalesi (618-
907) döneminde zirveye ulaşmıştır. Song (960-1279) ve Yuan (1271-1368) 
dönemlerinde Budizm ile Çin kültürü çatışmadan kaynaşmaya yönelmiş 
ve tedricen Çin tarzı Budizm’i şekillendirmiştir. Böylelikle Çin Budizm’inin 
merkezi de Çin’e taşınmış oldu. Çin’de Budizm Tang öncesinde genellikle 
yayılma ve gelişme aşamasında bulunduysa, Song döneminden itibaren 
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özellikle Ming (1368-1644) ve Çing (1644-1911) dönemlerinde zayıflama 
ve yerel inançlar, Konfüçyanizm ve Taoizm ile uzlaşma yönünde gelişme 
seyretmiştir.

Günümüzde Çin Budizm’ine ait 10 binlerce tapınak, 50,000 civarında 
rahip ve rahibe din görevlisi vardır. 

Tibet Budizm’i: Çin Budizm’inden sonra en geniş alan ve kitlelere 
ulaşmış olan bir Buda dini mezhebidir. Budizm 7.yüzyılda Çin’den ve 
Hindistan’dan olmak üzere iki yoldan Tibet’e girmiştir. Budizm, Tibet’e 
girdikten sonra bölgenin özel coğrafi konumu ve yerel kültürün de etkisiyle 
zamanla yerel özelliği olan bölgesel milli bir dine dönüşmüştür. Daha 
sonraki gelişme evresinde Nyingma/宁玛派(eski adıyla kızıl din), Sakya/
萨迦派 (Yaygın adıyla Çiçek Din), Gelug/噶举派(Yaygın adıyla Ak din) 
gibi mezheplere ayrılmıştır. Tibet bölgesinin dışında özellikle Moğollar 
arasında yayılmıştır. 18. Yüzyılda gelişme ve yayılmanın zirvesine çıkmıştır. 

Günümüzde, Tibet Budizm’inin yayıldığı bölgeler başta bütün Tibet 
bölgesi olmak üzere, Sıchuan, Yunnan ve Gansu Eyaletinin önemli bir 
bölümü, Çinghai (Köknur) eyaletinin büyük bir bölümü, İç Moğolistan, 
Uygur Özerk Bölgesindeki Moğolların yaşadığı bölgeler; Moğolistan, 
Rusya’nın Buryat Özerk Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ile Nepal, Butan 
gibi ülke ve bölgelerde yaygındır.  

Çin’de Tibet Budizm’ine inan milliyetler şunlardır: Tibetli, Moğol, 
Tu, Sarı Uygur, Menba, Luoba, Çiang, Şibe, Nu ve Naşi milliyetleridir. 
Günümüzde Çin’de toplam 3000 küsur Tibet Budizm’i tapınağı, 140 bin 
Rahip ve rahibe din görevlisi, 2000 Buda/tulku vardır. 

Güney Budizm’i: Güney Theravada Budizm’i veya Pali Dilliler 
Budizm’i olarak da adlandırılır. Diğer adıyla Hinayana Budizm’idir. 6. 
Yüzyılda günümüzdeki Yunnan eyaletine bağlı Şi Shuangbanna bölgesine 
girmiştir. Bu bölgede yaşayan yerel milletlerin inançları ile kaynaşarak 
şekillenmiştir.

Budizm’in bu mezhebine günümüzde Çin’in Yunnan eyaletine bağlı 
ŞiShuangbanna Dai (Milliyeti) özerk oblastı, Dehong Dai-Jingpo özerk 
oblastında yaşayan çoğu azınlık milliyet mensupları ile Sımao, Lincang, 
Baoshan bölgelerindeki Dai, Bulang, Achang ve Wa milliyetlerinin 
büyük çoğunluğu bu mezhebe tapmaktadırlar. Günümüzde bu mezhebe 
tapanların toplam nüfusları tahminen bir milyon 300 binden fazla olup 
toplam 1700 tapınağı, 2000’den fazla rahip ve 6000’e yakın Sramaṇerası 
bulunmaktadır. 

Taoizm: Çin’in yerli dinidir, 2. Yüzyılda şekillenmiş olup 1700 yıllık 
tarihi vardır. Taoizm çok geniş içerikleri olan, Çin’in eski ruhlara tapınma 
temelinde Çinlilerin efsanevi atası Huang12 Aksakal’ın düşüncelerine 

12  Huang di/黄帝(doğrudan tercümesi: Sarı İmparator), Çinlilere göre Huaxia olarak adlandırılan Çin 
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dayanılarak Güz-İlk Bahar (M. Ö. 770- M.Ö. 476) ve Muharip Beylikler 
(M.Ö. 476-M.Ö. 221) döneminde gelişen ölümsüzlük, simya gibi inançlarla 
birleşerek şekillenmiştir. Taoistler için Laozı dinin kurucusu, Daodejing/
道德经13 ise esas kitabıdır. 

Çin’de yerel bir inanç olarak Taoizm, Doğu Han Sülalesinin (25-220) 
sonlarına doğru bir inanç sistemi olarak ortaya çıktıktan sonra özellikle 
Han Çinliler arasında yaygınlaşmıştır. Kuzey-Güney Sülaleler döneminde 
(960-1279) geçirdiği birçok reformlardan sonra Budizm ile eşit düzeyde 
Çin dini olarak belirmiştir. Daha sonraki süreçte kimi yöneticiler Budizm’e 
ağırlık vermiş, kimisi ise Taoizm’e önem vermiştir. Örneğin Tang ve Song 
döneminde Taoizm yönetici sınıfın önem verdiği din olmuş ve gelişerek 
çeşitli mezhepleri oluşturmuştur. Ming Sülalesi döneminde ise Taoizm 
gerilemeye yüz tutmuştur. Çing dönemine gelindiğinde yönetici sınıfı 
oluşturan Mançular Tibet Budizm’ine ilgi göstermiş ve Taoizm’e yönelik 
kısıtlayıcı tedbirleri almasıyla sürekli gerilemiş ve halk katında varlığını 
sürdüren din olarak kalması durumu ortaya çıkmıştır. ÇKP öncesi Taoizm 
Çin’deki en zayıf dine dönüşmüşken, 1980 sonrasında hızla devlet desteği 
ile tekrar güçlenmeye başladığı görülmüştür.

Günümüzde, Taoistlerin 9000 tapınağı ve 50 binden fazla din 
görevlileri bulunmaktadır. Taoistler Çin hariç Tayvan, Hongkong, Makao 
gibi bölgelerde çok güçlüdürler. Ayrıca, Avrupa, Amerika, Afrika ve 
Avusturalya gibi Çinlilerin yaşadığı bütün kıta veya ülkelerde Taoizm farklı 
şekillerde yaşatılmaktadır.

İslamiyet: Çin’in İslamiyet ile sahabeler döneminde tanıştığı bilinir. 
Fakat İslamiyet’in nüfusça kalabalık olması ve Çin’de statü kazanması 
ancak Moğolların Çin’i fethetmesi ile mümkün olmuştur. Günümüz 
Çin sınırları içinde kalan Uygur bölgesinde kurulmuş olan Karahanlılar 
devletinde İslamiyet yayılmış ve 10. yüzyılda devlet dini olmuştur.

Günümüzde ÇHC sınırları içindeki Müslümanlar Tacikler hariç tamamı 
Sünni olup onlar Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve Salur olmak üzere 
Türk kökenli Müslümanlar Hui/Döngen, Dongşiang, Bao’an olmak üzere 
Çin dilli Müslümanlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusları resmi olarak 

milletinin atasıdır. MÖ 2697~2599 tarihleri arasında yaşadığına inanılır. Huang Aksakal, yaşadığı dö-
nemde Çinlileri takvim, astronomi, Yin, Yang, 12 burç, yazı yazma, resim çizme, kitap yazma, müzik, 
çalgı aleti, tıp, ilaç, ibadet, düğün, cenaze, tabut, mezar, sunak, mabet, falcılık gibi konularda eğitmiş-
tir. Günümüzde çoğu Taoist rahibin sarı renkli elbise giymesinin nedeni de kendilerinin Huang-di’nin 
takipçisi olarak görmelerindendir. 

13  Dao-de Jing (道德经), Türkçe kaynaklarda Tao Te King veya Tao Te Ching, Yol ve Erdem Kitabı, 
Yol ve Faziletler Kitabı gibi adlarla anılır, Lao-zi’nin yazdığı sanılan bir kitaptır. Bütün kitap Dao/
Yol bölümü ve De/Erdem bölümü diye ikiye ayrılmış, Dao bölümünde 37 başlık, De bölümünde 44 
başlık, toplam 81 başlık olan bir kitaptır. Bu kitabı gerçekten Lao-zi’nin yazıp yazmadığı konusunda 
Çinli araştırmacılar arasında fikir birliği yoktur. Detaylı Bilgi için bakınız: Bumeryem Abdulkerim, 
Çin Kaynaklarına Göre Taoizm, Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2011, Ankara. 
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21 milyondan fazladır. Şinciang Uygur Özerk Bölgesi (ŞUÖB)14, Ningşia 
Hui/Döngen Özerk Bölgesinin hemen hemen tamamı, Gansu, Çinghai, 
Yunnan, Shandong eyaletlerinin önemli bölgelerinde Müslümanlar 
yaşamaktadırlar. Çin genelinde İslami eğitim ve öğretim yapan 10 fakülte 
bulunmaktadır.

Katolik Dini15: Tang döneminde Çin’e girdiği bilinir. Fakat en çok 
yaygınlaştığı dönem ise Moğol dönemidir. Moğolların egemenliğe son 
veren Ming sülalesi Çin’deki Katolik dinini de silmiştir. 16. Yüzyıldan 
sonra Batı sömürgeciliğine paralel olarak Katolik dini tekrar Çin’e girmeye 
başlamıştır. Özellikle, Afyon Savaşlarından sonra Çin’in yarı sömürge 
ülkeye dönüşmesiyle Katolik misyonerlerin çalışmaları ile yayılma imkânı 
bulmuştur.

Misyonerlerin kurdukları okul, hastane ve yetimhaneler sayesinde 
Katolik olan Çinlilerin sayıları hızla çoğalmıştır. 1840-1949 yılları arasında 
sayı giderek artmış ve 3 milyon kişiye ulaşmıştır. Çin Katolik cemiyeti ve 
din görevlilerinin Batılı güçler tarafından sürekli kullanıldığı görülmüştür. 
ÇKP iktidarı sonrasında Katoliklerin yönetim ile ciddi sorunlar yaşadığı 
biliniyor.

Çin Katoliklerinin 97 bölgesi, 60 küsur Piskopos, 2000 küsur rahip ve 
5000 rahibesi vardır. 5 milyon 500 bin inanları ve 6000’e yakın kilisesi, 8 
dini okulu vardır.

Hristiyan dini: 19. yüzyılda Çin’e İngilizler tarafından sokulmuştur. 
Sömürgecilik döneminde girdiğinden dolayı başlangıçta “Ecnebi dini/
洋教” olarak isimlendirilmiş ve 1949 yılına gelindiğinde sadece 700 bin 
inananı vardı. 1980 sonrasındaki “Reform ve Açılma” sürecinde hızla 
çoğalmaya başlamıştır.

Günümüzde Protestan dinine inananların toplam sayıları 23 milyonu 
geçmiştir. Kilise ve faaliyet mekânlarının sayısı 50 bin civarındadır. 4000 
Papaz, 37 bin din görevlisi, 150 bin gönüllü çalışanı vardır. Çin genelinde 
toplam 20 adet din fakültesi veya enstitüsü olup Hristiyanlığı sistemli bir 
şekilde öğretmektedir.

Yukarıda resmî kurumlar tarafından verilen bilgiler Çin’de beş büyük 
dinin bulunduğunu göstermektedir. Bu beş büyük din haricinde çeşitli 

14  Çincesi Xinjiang/新疆：genel olarak “新=yeni 疆=hudut” anlamını taşıyor ise de Çincenin yazı özel-
liklerinden hareket edenler işbu yer adının gayri resmî olarak “silah gücü ile ele geçirilen yeni toprak” 
anlamını sakladığını dile getirirler. İşbu yer adı 1884’te Çinlilerce resmi olarak kullanılmaya başlan-
dıysa da bölgenin esas yerli ahalisi olan Türkler tarafından yaygın ve zorunlu olarak kullanılmaya baş-
lanması ancak ÇKP dönemi (1955) sonrasında mümkün olmuştur. Çince olmasından dolayı, Çinceye 
vakıf olmayan bir Türk genellikle bozuk (örn.: Şıncang) telaffuz ederler. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Türkiye Cumhuriyetindeki başarılı diplomatik ve psikolojik girişimleri sonucunda, daha önceleri ge-
nellikle “Doğu Türkistan” olarak adlandırılan işbu bölge adı için artık “SİNCAN” söyleminin yaygın-
laştırıldığı bilinmektedir. Daha geniş açıklamalar için bakınız: Erkin Türkler, “Sincan: Çin’in başarılı 
algı operasyonu”, Türk Yurdu, Sayı 331, Mart 2015, ss. 27-28.

15  Çin’de Katoliklik bir mezhep olmasına karşın Katolik dini anlamına gelen “天主教/Tianzhu Jiao” şek-
linde isimlendirilir. 
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doğa dinleri ve birbirinden değişik yerel inançlar da bulunmaktadır. Resmi 
bilgilerden de anlaşılacağı üzere, İslamiyet hariç diğer dinlerin özellikle 
eğitim-öğretim kurumlarının göreceli olarak fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 1: Çin Halk Cumhuriyetindeki Yaygın Dinler

Şekil 1’deki haritada Çin’de yaygın olan dinler farklı renkler ile 
işaretlenmiş olup ülkenin Kuzey ve Batısında İslamiyet, Güneybatısı ile orta 
ve Güneyinde Budizm, Kuzeydoğu ile Ortadoğu’sunda Hristiyanlığın yaygın 
olduğu göze çarpar. Küreselleşme süreci ile birlikte Çin’de hızla yayılan 
din ise Hristiyanlık olmuştur. Batı’nın popüler kültürü ile birlikte Çin’de 
yayılma fırsatı bulan Hristiyanlık özellikle Koreli ve Batılı misyonerlerin 
başta İngilizce eğitim kurumları olmak üzere çeşitli inisiyatifler kanalıyla 
yayıldığı görülmüştür. Buna ilave olarak Batılı büyük ülke liderlerinin Çin 
ziyaretlerinde Hristiyan kiliselerini ziyaret etmesi de Çin’deki misyonerlik 
açısından önem arz etmiştir.

Çizelge 1’de görüldüğü gibi Çin’deki azınlıkların dinî inançları, 
konuştukları dil ve kullandıkları yazılar birbirinden çeşitlidir ve farklıdır. 
İslâm, Hıristiyanlık, Budizm gibi büyük dinlerin yanı sıra Şamanizm ve 
diğer doğa dinlerin de bulunduğu görülmektedir.

Ülkenin batısında yaşayan Türk kökenli milliyetler ile Döngenlerin 
İslamiyet’i tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Buna göre, Uygur, Döngen, 
Kazak, Kırgız, Tatar, Tacik, Özbek, Salur, Bao’an, Dongşiang olmak üzere 
10 azınlık statüsündeki milliyet İslam dinine inanmaktadır. Budda dinine 
inanan milliyetler başta Tibetliler ve Moğollar olmak üzere Dağur, Tu, 
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Menba, Luoba, Achang, Dai gibi milliyetlerden oluşmaktadır. Onların 
büyük çoğunluğu Tibet Budizm’ine taparken az bir kısmı ise Budizm’in 
değişik mezheplerine tapmaktadırlar. Hristiyanlık (Katolik ve Protestan 
olmak üzere) Rus, Koreli, Miao, Yi, Lagu, Dulong, Jıngpo, Nu, Naşi gibi 
milliyetlerin ya tamamı ya da bir kısmında yaygındır. Hristiyanlık daha 
çok sömürgecilik dönemlerinde Çin’e girmiş olmasına rağmen günümüzde 
de azınlık bölgelerinde (Müslüman bölgeler dâhil) Hristiyan misyonerlerin 
çok güçlü ve verimli çalıştığı bilinmektedir. Şamanizm özellikle Altayistik 
milletler arasında yaygındır. Buna göre, Şibe, Evenke, Elunçun, Dağur, Sarı 
Uygur gibi milliyetlerin bir kısmı veya mutlak çoğunluğu Şamanist inancına 
sahiptirler. Şamanist inanca sahip olan milliyetlerin mutlak çoğunluğu 
Çin’deki sınıflandırmaya göre, tamamına yakını kuzey milliyetleri veya 
göçebedirler.

Çizelge 1: Azınlıkların Dağıldıkları Bölgeler, Kullandıkları Dil-Yazıları 
ve Dinî İnançları16

Milliyetler Dağıldıkları Bölgeler Kullandıkları Dil ve Yazı Dinî İnancı

Zhuang Guang şi, Yunnan, Guangdong Zhuang dili-yazısı, Çin dili ve 
yazısı 

Mançu Liaoning, Hebei, Heilongjiang, Jilin, 
İç Moğolistan Bei jing

Çin dili ve yazısı Az bir kısmı 
Şamanist

Döngen Ningşia, Gansu, Henan, Şinciang, 
Çinghai, Yunnan Hebei, Shandong, 
Anhui, Liaoning, Beijing, 
Moğolistan, Tianjin, Hei longjiang, 
Shanşi, Guizhou Jilin, Jiangsu, 
Sichuan

Çin dili ve yazısı İslam dini

Miao Guizhou, Hunan, Yunnan, Sıchuan, 
Guangşi, Hubei, Hainan

Miao dili ve yazısı Katolik, 
Hristiyan

Uygur Şinciang, Hunan Uygur Türkçesi ve yazısı İslam dini

Moğol İç Moğ., Liaoning, Jilin, 
Heilongjiang, Şinciang, Çinghai, 
Gansu

Moğol dili ve yazısı Tibet Budizm’i

Tibet Tibet, Sıchuan, Çinghai, Gansu, Tibet dili ve yazısı Tibet Budizm’i

Yi Yunnan, Sıchuan, Guizhou Yi dili ve yazısı Tao, Hristiyan, 
Katolik

Buyi Gui zhou, Yun nan Buyi dili ve yazısı, Çin dili ve 
yazısı

Koreli Ji lin, Hei longjiang Ji lin, İç 
Moğolistan, Bei jing

Kore dili ve yazısı Budizm, 
Hristiyan 

Dong Guizhou, Hunan, Hubei, Guang şi Dong dili ve yazısı

Yao Guang şi, Hu nan, Yun nan, Guang 
dong, Guizhou

Yao dili, Çin Yazısı

16  Wu Shımin (吴士民), Milliyetler Teorisi ve Milliyetler Politikası民族理论和民族政策, Çin Sosyal Bi-
limler Yayınevi/中国社会科学出版社, 1985, ss.196-204.
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Bai Yun nan, Gui zhou, Hu nan Bai dili, Çin yazısı Tao, Budizm, 
Hristiyan., 
Katolik

Tujia Hu nan, Hu bei, Sı chuan, Gui zhou Tujia dili, çoğunluk Çin dili 
ve yazısı

 Az bir kısmı 
Katolik 

Hani Yun nan Hani dili ve yazısı

Kazak Şinciang, Gan su Kazak Türkçesi ve yazısı İslam dini

Dai Yun nan Tai dili ve yazısı Budizm

Li Hai nan, Gui zhou Li dili ve yazısı

Lisu Yun nan, Sı chuan Lisu dili ve yazısı Hıristiyan, 
Katolik

Wa Yun nan Va dili ve yazısı

She Fujian, Zhejiang, Jiangşi, Guandong She dili, Çin yazısı

Gaoshan Tai wan, Fu jian Gaoshan dili

Lagu Yun nan Lagu dili ve yazısı Hıristiyan, 
Katolik

Shui Gui zhou, Guang şi Shuy dili 

Dongşiang Gan su, Şinciang Dongşianca ve Çin Yazısı İslâm Din

Naşi Yun nan Naşi dili ve yazısı Budizm, 
Hristiyan

Jingpo Yun nan Jingpo dili ve yazısı Hristiyan, 
Katolik

Kırgız Şinciang Kırgız Türkçesi ve yazısı İslam dini

Tu Çing hai, Gansu Tu dili, Çin yazısı Tibet Budizm’i

Dağur İç Moğolistan, Hei longjiang Dağur dili, Moğol ve Çin yazısı  Bir kısmı 
Şamanist

Mulao Guang şi Mulao dili, Çin yazısı

Çiang Sı chuan Çiang dili, Çin dili, yazısı

Bulang Yun nan Bulang dili, Tai dili ve yazısı Budizm

Salur Çing hai, Gan su Salur Türkçesi, Çin yazısı İslam dini

Maonan Guang şi Maonan dili, Çin yazısı

Gelao Gui zhou Gelao dili, Çin yazısı 

Şibe Liao ning, Şinciang Şibe dili ve yazısı, Çin dili ve 
yazısı

Şamanizm 

Achang Yun nan Achang dili, Çin yazısı Budizm 

Pumi Yun nan Pumi dili, Çin yazısı Tibet Budizm’i

Tajik Şinciang Tacik dili, Uygurca Türkçesi 
ve yazısı

İslam dini

Nu Yun nan Nu dili, Çin yazısı Hristiyan., 
Katolik, Tibet 
Budizm’i

Özbek Şinciang Uygurca ve Kazakça, Özbek 
yazısı

İslam dini

Rus Şinciang, Hei longjiang Rus dili ve yazısı Ortodoks
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Ewenke İç Moğolistan Ewenke dili, Moğolca, Çince 
ve yazısı

Şaman, Bud., 
Ortodoks

De’ang Yunnan De’ang dili, Çin dili ve yazısı 

Bao’an Gansu Bao’an dili, Çin yazısı İslam dini

Sarı 
Uygur 

Gansu Doğu ve Batı Sarı Uygurca, Çin 
dili ve yazısı 

Tibet Budizm’i

Jing Guangşi Jing dili, Çin yazısı

Tatar Şinciang Tatarca, Uygurca ve Kazakça İslam dini

Dulong Yunnan Dulong dili Hıristiyan, 
Katolik

Elunchun Hei longjiang, İç Moğolistan Elunçun dili, Çin yazısı Şamanizm

Heci Hei longjiang Heji dili, Çin dili ve yazısı Şamanizm

Menba Tibet Menba dili, Tibet dili ve yazısı Tibet Budizm’i

Loba Tibet Loba dili

Jino Yunnan Jino dili

Çin’de İslamiyet ve Müslümanlık 

Çin’deki resmi görüş17 ve İslamiyet araştırmaları yapan en önemli Döngen 
kökenli bilim adamlarından Bai Shouyi’ye’ye göre18, Üçüncü halife Hz. 
Osman tarafından Çin’e gönderilen elçiler heyetinin 25 Ağustos 651 
tarihinde (dönemin Çin başkenti) Chang’an’a ulaşması ve Tang imparatoru 
ile görüşmesiyle Arap-Çin ilişkilerinin köprüsü inşa edilmiştir. Bu tarihten 
itibaren Arap Müslümanların deniz ve kara yollarını kullanarak Çin’e 
ticaret için gelmeye başlaması ve kimilerinin kalıcı olarak ikamet etmesiyle 
Çin’de Müslümanlık yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Tang ve Song sülaleri 

17  Çin’de din işlerinden sorumlu Çin Devlet Din İşleri İdaresi (中国国家宗教局) hükumet ve devletin 
din politikaları ve resmi söylemlerini geliştiren veya geliştirilen politikaları uygulayan, tavsiye eden 
kurumdur. Bu kuruma bağlı Çin İslam Dini Cemiyeti (中国伊斯兰教协会) ülke sınırları içindeki 
Müslüman toplumlar ile ilgili resmi işlerin yürütüldüğü kurumdur. İşbu kurum Temmuz 1952 tarihinde 
Burhan Şehidi, Seyfettin Azizi gibi Türk kökenli üst düzey Uygur politikacılar tarafından kurulmasına 
rağmen, daha sonraki süreçte kurumun kadrolarının tamamına yakını Döngenlerden oluşmuştur. 
Çin’in İslam politikasının belirlenmesinde, ülke içi ve dışındaki Müslüman toplumlarla olan resmi 
ilişkilerde Döngenler hem nicelik hem nitelik bakımın baskın ve belirleyici olmuşlardır. Oysa ülke 
sınırları içindeki Türk ve Döngen nüfusu kıyaslandığında Türk kökenlilerin daha fazla olduğu görülür. 
Fakat temsil edilme yönünde ise Türk kökenliler Çin’deki Müslümanlık sınıflandırılmasında daha az 
“güvenilir” ve daha “az Çinli” olmasından ötürü (Wai, 2012: 93) Döngenlerin tamamen gölgesinde 
kalmıştır. İşbu kurumun resmi ağ sayfasında (http://www.chinaislam.net.cn)  kurumun mevcut 
yöneticileri hakkında resmi bilgi verilmiş olup Cemiyet Başkanı Döngendir ve 20 kişilik başkan 
yardımcıları içinde sadece 5 kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılmaktadır. İşbu ağ sayfasında Çin’in 
resmi söylemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada atıfta bulunduğumuz ünlü Döngen aydını 
Bai Shouyi’ye/白寿彝 ait olan “Çinli Müslümanların Tarihi Katkısı” başlıklı makalesinin ana metni hiç 
referans gösterilmeksizin işbu ağ sayfada verilmiştir. Diğer bir deyişle, Bai Shouyi’nin makalesi resmi 
söylemi temsil etmiştir. Bakınız: Çinli Müslümanların Tarihi Katkısı/中国穆斯林的历史贡献, http://
www.chinaislam.net.cn/cms/whyj/yslgk/201205/21-56.html, Erişim: 20.03.2017.

18  Bai Shouyi (白寿彝), “Çinli Müslümanların Tarihi Katkısı/中国穆斯林的历史贡献”, Döngen Edebiya-
tı/回族文学，2007/4, ss.65.
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döneminde Çin’e ticaret, sefaret ve misyonerlik için gelen Arap, Fars 
kökenli Müslümanların Çin’in Guangzhou/Kanton, Çuanzhou, Yangzhou, 
Chang’an ve Kaifeng şehirlerinde kalıcı ikametgâhlar teşkil etmeye 
başladığı, bazı Çinlilerin de İslam dinini kabul ettiği tarihi kaynaklardan 
anlaşılmaktadır. Bu farklı kitle Çinlilerce “Fanke/番客” yani “Muhacir” 
olarak adlandırılmıştır. İşbu Muhacirler daha sonra yerlilerle kaynaşınca 
yerli halkın bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır19. 

Çin’de Moğollar dönemi olarak bilinen Yuan sülalesi döneminde 
İslamiyet’in daha geniş alanlara yayılma ve genişleme fırsatı olmuştur. 
Cengizhan’ın Türk-Moğol orduları 1279 yılında Güney Song devletini yok 
ederek Çin’i fethetmesi akabinde Kubilay Han idaresinde Çin tarihinde 
Yuan sülalesi olarak adlandırılan dönem resmen başlamıştır20. Kubilay 
Han idare ettiği sınırlar içindeki insanları dört tabakaya ayırmıştır. 
Buna göre dört tabakalı tebaa sistemi sırasıyla Moğollar, Renkliler, Han 
Çinliler ve Güneylilerden oluşmuştur21. Bu tabakalı sistemin en tepesinde 
Moğollar, ikinci tabakasında Renkliler (Çin literatüründe “Semuren/色目
人” olarak adlandırılmış olan bu insanlar başta Uygurlar olmak üzere 
Türkistanlılar, Ortadoğulular ve Doğu Avrupalılar ile Tibetlilerden 
oluşuyordu), üçüncü tabakada Han Çinlileri (Kidanlar/Kara Hitaylar-契
丹, Jurjanlar-女真 ve Kuzey Çinlileri), dördüncü tabakada ise Güney Song 
devletinde yaşayan Çinliler vardı22. 

Moğolların sınıflandırmasında ikinci tabakada bulunan Renklilerin 
büyük çoğunluğunu Müslüman Türkler ve Arap-Fars benzeri Müslüman 
halkların oluşturduğu, Moğollar ile birlikte Çin’i idare ettiği bilinmektedir. 
Bundan dolayı Müslüman grupların Yuan sülalesi döneminde çok geniş 
haklara sahip olduğu, İslamiyet’in bu dönemde (Çin’de) iyice kök saldığı 
biliniyor 23. 

Moğolların Çin’deki yönetimine son veren (1368) Han Çinlilerce kurulan 
Ming hanedanlığı döneminde, kurucu unsur olan Han Çinliler kontrol ettiği 
sınırlar içindeki farklılıklara karşı hoşgörüsüz siyaset güderek ülkesinin 
sosyo-kültürel açıdan homojen (Han Çinli) yapıya dönüşmesi için istikrarlı 
uygulamalara başvurmuştur. Bundan dolayı Müslümanlar, Çin’e “Yabancı 
millet-外族” ve Moğolların işbirlikçisi şeklinde etiketlenmiştir. Çinliler 
etnik ve kültürel farkın ortadan kaldırılması için asimilasyoncu şoven 

19  Hu Zhenhua (胡振华), Çin İslami Milli kültürleri/中国伊斯兰教民族文化, Merkezi Milliyetler Üniver-
sitesi Dergisi/中央民族大学学报, 2002 /5, ss.42.

20  Quan Chunhua (全春花),  Yuan Sülalesinin “Dört Tabaka Sistemi” üzerine /元朝“四等人制”概论, Shi-
jiqiao/世纪桥, 2008/8, ss.70.

21  Qi Liang (启良),  Çin Medeniyet Tarihi/中国文明史(II/下) , Kanton/广州: Huazcheng Neşriyatı/花城

出版社, 2001, ss.315.
22  Song Lian (宋濂), Yuan Tarihi/元史, Pekin Çin Kitap İdaresi Neşri/北京：中华书局，１９７６, ss.45.
23  Ma Qicheng (马启成), Döngen Tarihi ve Kültürel hem Etnolojik Araştırmalar/回族历史与文化暨民族

学研究, Merkezi Milliyetler Üniversitesi Yayınevi/中央民族大学出版社, 2006, ss.241.
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politika gütmüştür. Ming Hanedanın meşhur padişahı Zhu Yuanzhang/
朱元璋 1372 yılında yayımlamış olduğu fermanında şu hususlara yer 
vermiştir: “Moğol Renklileri Çin’de yaşıyorlar, Çinliler ile evlenmelerine 
müsaade edilir, kendi milliyeti/türündekilerle karşılıklı evlenmeleri men 
edilmiştir/ 蒙古色目人现居中国 , 许与中国人结婚姻 , 不许与本类自相嫁
娶”24. Ayrıca, Müslümanların kendi dillerinde konuşmaları, kendi yazısının 
kullanmaları ve kendi dini ve milli kıyafetlerini giymeleri, İslami ad ve 
soyadlarını kullanmaları külliyen yasaklanmıştı.25

Ming döneminde başlayan Müslüman milletlere yönelik Çinlileştirme 
süreci daha sonraki süreçlerde çeşitli şekillerde devam etmiş ve nihayetinde 
genel adı “Huihui-回回” olan Çin dili ve yazısını benimsemiş, Çinliler 
gibi ad ve soyadı kullanan, İslam inancını farklı düzeylerde korumuş bir 
kitle Çin’de oluşmuştur26. Osmanlı tebaası iken 1878 yılında Mançu Çing 
orduları tarafından tamamen işgal edilen Türkistan’ın doğusu (1884 
yılında) “Xinjiang-Şinciang” adıyla politik ve coğrafi olarak Çin’e resmen 
bağlanması sonucu Çin’de iki çeşit Müslümanlık ortaya çıkmıştır. Bu 
iki tür Müslümanlığın ilki, Çin dili ve kültürünün baskın olduğu “Çin/iç 
Müslümanlığı”dır ve yaklaşık yedi asırlık süreç içinde oluşmuştur. İkincisi 
ise Türkistan Müslümanlığı veya Çin’deki resmi söylem itibariyle “Şinciang 
Müslümanlığı”dır27. Çin Müslümanlığı aslında Ming dönemindeki 
asimilasyoncu uygulamalar sonucunda kendi dili ve kültüründen vaz 
geçerek Çinlileşmek durumunda kalan Türk, Arap ve Fars kökenli 
Müslümanların kendi aralarında ve çevresindeki Çinlilerle kaynaşması 
sonucunda zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz Çin literatüründe 
Çin’deki Müslüman milletler araştırmasında yaygın olarak “Çin 
Müslümanlığı-内地穆斯林28” veya “Çin seddi içi Müslümanlık- 关内穆斯

24 Orijinal tarihi belge için bakınız: Büyük Ming Kanunları/大明律, &. Cilt/卷律, “Moğol Renklillerin 
Evlilik Maddeleri/蒙古色目人婚姻條”, Ayrıca bakınız: Zhou Jianxin (周建新), Döngenlerin 
Oluşumunda Karışık Evlilikler/回族形成发展过程中的族际族内通婚, Merkezi Milliyetler üniversitesi 
Dergisi/中央民族大学学报, 2001/3, ss.54

25  Daha geniş bilgi için bakınız: Ma Mingda (马明达),  Zhu Yuanzhang’ın Renklilere Ayrımcılığı/朱元璋

歧視色目人, Döngen Araştırmaları/回族研究,  2006/1.
26  Günümüzdeki Hui/Döngen milliyetinin oluşumu ve kökenleri hakkında daha geniş bilgileri için şu 

kaynaklara müracaat edilebilir: Ma Qicheng (马启成), 回族历史与文化暨民族学研究,  中央民族大学出

版社,  2006年; Yang Wanquan (杨万全), 回族族源探讨, 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 1985/2, 
ss.19-31. Gladney, D. (1987). Muslim Tombs and Ethnic Folklore: Charters for Hui Identity. The 
Journal of Asian Studies, 46(3), ss.495-532. 

 Ha Zhengli (哈正利), “Döngenlerin Etnik Menşe Rivayetlerinin Temel Yapıları zerine/论回族族源传说

的基本结构”,  Edebiyat-Tarih-Felsefe/文史哲, 2006/2.
27  Ma Qicheng, A.g.e, ss:236.
28  Çin literatüründe ve günlük konuşma dilinde sıklıkla telaffuz edilen “Neidi/内地” kavramı çok değişik 

anlam ve mana yüklemeleri vardır. Doğrudan tercümesi “İç bölge/yer” anlamına gelse de çoğu zaman 
Çin Seddi içinde kalan esas Çin’i kast eder. Uygur, Tibet ve Moğolistan hatta Mançurya bölgelerine 
nazaran söylenir. Çin’in kültürel sınırlarına henüz dahil olmamış bölgeler “Neidi/内地” dışında kalır. 
Aslında işbu makalemizde geçen “Neidi/内地” kavramının karşılığı Kültürel Çin’dir. Batı literatüründe 
genellikle “İç Çin-İnner China” şeklinde tercüme edilir. Bundan dolayı makalemizde “Neidi/内地” için 
“İç Çin” demek yerine doğrudan Çin demeyi uygun bulduk. Çünkü kavramın kontekstteki anlamı 
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林” kavramları sıklıkla kullanılmaktadır. Çin’in politik ve coğrafi sınırlarına 
1884 sonrasında eklemlenen Türkistan’ın doğusundaki Müslümanlık için 
“Şinciang Müslümanlığı- 新疆穆斯林” veya “Çin Seddi dışı Müslümanlık
关外穆斯林” kavramlarını kullanırlar29. Bazen de “Çin İslamiyet’i-内地伊
斯兰教”, “Çin Seddi içi İslamiyet-关内伊斯兰教”, “Şinciang İslamiyet’i-新
疆伊斯兰教” ve “Çin Seddi dışı İslamiyet关外伊斯兰教” gibi kavramlar da 
kullanılır.

Bu ayırıma göre, Çin seddi sınırları içinde kalan Çin dili ve kültürünü 
tamamen özümsemiş, Çince konuşup, Çince düşünen ve Çin kültüründen 
beslenen başta Döngenler olmak üzere, Moğol kökenli milliyetlerden 
Bao’an ve Dongşianglar ile Türk kökenli Salurlar “Çin Müslümanları”nı 
oluştururken Çin Seddi dışında kalan Müslüman milliyetler ise başta en 
kalabalık olan Uygur Türkleri olmak üzere, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar 
Türkleri ile Taciklerden oluşmaktadır. 

Çin’de Müslüman Milliyetler

Çin’deki Müslümanlar ÇKP’nin benimsediği Marksist Milliyet anlayışı ile 
Çin tarzı ötekilere bakış temelinde parçalanarak30 farklı milliyet adları ile 
10 gruba veya milliyete ayrılmıştır. Buna göre Çin yasalarınca tanınmış 
Müslüman milliyetler nüfus yoğunluğu sırasına göre şunlardan ibarettir: 
Döngen, Uygur, Kazak, Kırgız, Dongşiang, Salur, Tacik, Özbek, Bao’an ve 
Tatar milliyetleridir. 

“Kültürel Çin”i kastetmektedir. Çin medeniyeti geleneğine bakıldığında “Çinlilik” aslında bir nevi 
“kültürel Çinli”leşmeye atıfta bulunur.

29  Ding Hong (丁宏) ve Zhang Guojie (张国杰), 20. Yüzyılda Çin Müslümanları /百年中国穆斯林, 宁夏

人民出版社, 2002, ss: 1-2.
30  Aslında ÇKP hem Rusların milliyetleri belirleme geleneğine sadık kalmış hem de kendi realitesine 

uygun olarak bazı yenilikleri eklemiştir. Örneğin, Türk dilli halkların tanınmasında tamamen Rus 
sınıflandırmasını olduğu gibi kabul etmiş ve aynı dil ve kültürü paylaşan Türkleri Uygur, Kazak, Kırgız, 
Özbek, Tatar gibi adlar ile ayrı ayrı milletlere ayırmıştır. Diğer taraftan bazı grupların kendilerini ayrı 
millet olarak görmesini resmi olarak kabul etmemiş ve zoraki belirli bir milliyete tabi kılınmıştır. 1953 
yılında Çin’de yapılan ilk nüfus sayımında 400’den fazla birbirinden farklı milliyetler kaydedilmiştir. 
Fakat yönetim bunların sadece 41’ini ilk olarak tanımıştır (Song-Chen/宋-陈, 2001: 248). 1964 nüfus 
sayımına 53 farklı milliyet dâhil edilmişken 1982, 1990 ve 2000 sayımlarında ise 56 farklı milliyet 
resmi olarak tanınmış ve nüfusları sayılmıştır. Geri kalan 350’ye yakın farklı grubun durumu 
ya belirsizdir ya da çoktan başta Han Çinliler olmak üzere başka milletlere dâhil edilmiştir. 2000 
sayımlarına göre, 734,438 kişi hâlâ kimliksizdir ve tanınmayı beklemektedir (Yue& Sheng, 2013: 684-
685). 
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Şekil 2: Çin’de Yaşayan Müslüman Milliyetlerin Nüfusu ve Yaşadıkları 
Bölgeler31

Milliyetler Yaşadığı Bölgeler 2000 2010

Döngen (Hui zu-回族)

Ningşia (%19), Gansu (%12), 
Henan (%9.7), Şinciang(%8.6), 
Çinghai (%7.7), Yunnan (%6.6) 
Hebei (%5.5), Shandong (%5.1) 
Bu sekiz eyalet/özerk bölgede 
Döngenlerin %74’ü yaşıyorlar.

9,816,805 10,586,087

Uygur (Weiwu’er zu-维吾尔) Şinciang (%99.4) 8,399,393 10,069,346

Kazak (Hasake zu-哈萨克族) Şinciang (%99.6) 1,250,458 1,462,588

Dongşiang  (Dongşiang zu-
东乡族)

Gansu (%87.9),

Şinciang (%10)

513,805 621500

Kırgız  (Ke’erkezi zu-柯尔克
孜族)

Şinciang (%98.7) 160,823 186,708

Salur  (Sala zu-撒拉族) Çinghai (%83.3)

Gansu (%11.3)

Şinciang (%3.6)

104,503 130,607

Tacik  (Tajike zu-塔吉克族) Şinciang (%96.3) 41,028 51,069

Bao’an  (Bao’an zu-保安族) Gansu (%91.9)

Çinghai (%3.8)

Şinciang (%3.5)

16,505 20,074

Özbek (Wuzibieke zu-塔吉
克族)

Şinciang (%97.8) 12,370 10,569

Tatar   (Tata’er zu-塔塔儿族) Şinciang (%92) 4,890 3,556

Toplam Nüfusu 20,320,580 23,142,104

Şekil 2’de görüldüğü gibi Müslüman milletlerin mutlak çoğunluğu 
(%74,2) Çin’in Kuzeybatısında bulunan Ningşia Döngen Özerk Bölgesi, 
Gansu eyalet, Çinghai eyaleti ve Şinciang Uygur Özerk Bölgesinde 
yaşıyorlar. Çin’de Müslüman nüfusun en yoğun olduğu bölge Uygur Özerk 
Bölgesidir. 2000 nüfus sayımına göre Çin’de yaşayan Müslüman nüfusun 
yaklaşık %53 ‘ü Uygur Özerk Bölgesinde yaşamaktadır (Meng 2004: 80-
81). 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre, Çin’deki Müslümanların 
toplam sayısı 20,320,580 kişi olup, azınlık milliyetler toplamının %19,5’ini 

31  2000 ve 2010 yılında yapılmış Nüfus Sayım İstatistiki verilerinde yararlanılarak tarafımızca 
oluşturulmuştur. Online resmi veri: Çin İstatistik Dairesi resmi ağ sayfası: Çin 2010 Nüfus Sayımı 
İstatistik Verileri/中国2010年人口普查资料http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.
htm, Erişim: 01.03.2017.10
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oluştururken, ülke toplam nüfusundaki oranı ise tahminen %1,65’ini 
teşkil etmiştir. 2010 yılında ülke genelinde yapılan resmi nüfus sayımında 
Müslümanların toplam nüfusu 23 milyonu geçmiştir. Son sayımda Uygur 
nüfusunun artışı Döngen nüfusunun yıllık ortalama artışının çok üstünde 
olması dikkat çekicidir. 

Şekil 3: Her 100 Kişi İçinde Yüksek Okul Üzeri Eğitim Görenlerin Oranı 
ve Ülkedeki 56 Milliyet İçindeki Sıralaması32

Tatar Özbek Döngen Kazak Kırgız Uygur Tacik Salur Bao’an Dongşiang

Kişi sayısı 12.94 9.55 3.71 3.70 2.86 2.45 1.99 1.43 1.34 0.32

Sıralaması 1 5 15 16 21 23 29 35 37 56

Şekil 3’te Çin’deki Müslüman milliyetlerin eğitim seviyeleri hakkında 
bazı bilgiler verilmiştir. İşbu tablodan da görüleceği üzere toplam sayıları 
çok fazla olmayan fakat kentlerde yaşayan Tatar ve Özbek Türklerinin 
eğitim seviyelerinin ortalamanın çok fazla üstünde olduğu görülürken, 
Bao’an, Salur ve Dongşiang milliyetlerinde bu durumun tam tersi halde 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedenleri ise büyük olasılıkla Bao’an, 
Salur ve Dongşiang milliyetlerinin kendilerine ait dilleri olmakla birlikte 
eğitim kurumlarının tamamen Çince olması, daha çok kırsal ve geri kalmış 
bölgelerde yaşıyor olması gibi somut nedenlerdir. Döngenler, Kazaklar 
ve Kırgızların durumlarının Çin’deki ortalamanın üstünde olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Şekil 4: 2010 Yılındaki Nüfus Sayımına Göre 6 Yaş Üstü Müslümanların 
Eğitim Durumları33

Milliyetler 6 Yaş üstü 
nüfus

İlkokul Lise Üniversite Lisansüstü

Döngen                    9,684,824 3,451,225 1,240,522 371,555 30,222

Uygur               8,911,219 3,705,107 586,636 178,129 4,566

Kazak                         1,305,071 473,830 159,961 34,739 963

Dongşiang      551,196 357,318 17,049 3,926 132

Kırgız               165,498 75,643 16,131 3443 95

Salur                         113,873 58,679 6,051 2,287 93

Tacik                        45,716 22,758 4,137 519 15

Bao’an                 17,517 10,442 1,202 291 10

32  Meng Hang (孟航), “Çin’deki Müslüman Nüfusun Dağılım Durumu Üzerine İnceleme/中国穆斯林人

口分布格局浅析”,　Kuzeybatı Milliyetler Araştırmaları/西北民族研究, 2004/4, ss.95.
33  Online resmi veri: Çin İstatistik Dairesi resmi ağ sayfası: Çin 2010 Nüfus Sayımı İstatistik Verileri/中

国2010年人口普查资料http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm, Erişim: 01.03.2017.
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Özbek             9,596 2,809 1,692 919 44

Tatar                    3,244 710 643 433 19

Şekil 4’te, 2010 yılında Çin genelinde yapılan 6. Ulusal Nüfus Sayımında 
elde edilen Müslüman milliyetlerin eğitim durumları ile ilgili veriler 
bulunmaktadır. Bu veriler dikkatlice incelendiğinde Müslüman nüfusun 
eğitim durumlarının çok iyi olmadığı ortaya çıkacaktır.  Özellikle toplam 
nüfusları hemen hemen aynı seviyede olan Döngenler ile Uygur Türkleri 
arasındaki fark çarpıcı şekilde dikkat çeker. Yani ilkokul mezunlarının 
oranı Uygurlarda daha yüksek iken, lise ve yükseköğretimde Döngenlerin 
Uygurlardan neredeyse iki kat daha fazla olduğu, lisansüstünde ise 7 kat 
daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durum aslında iki şekilde izah edilebilir. İlki, Uygurların 2003 
yılına kadar kendi dili ve yazısı ile eğitim-öğretim haklarını nispi olarak 
kullanması, Çinceyi daha sonra öğrenmeleri gibi somut nedenlerle 
birlikte Uygur dilli lise mezunları için ayrılan üniversite kontenjanlarının 
çok sınırlı oluşu; ikinci bir neden ise, Uygurların 9 yıllık zorunlu eğitim 
sürecinden sonra liseye devam etmemeleridir. Liseye devam etmemesinde 
ise esas olarak iki neden vardır: liselerin paralı oluşu, lise mezunlarının 
üniversiteye girişinin çok zorluğu ve üniversitede okumanın çok pahalı 
oluşudur. Bir diğer önemli etken ise Uygur üniversite mezunlarındaki 
aşırı derecedeki işsizlik sorunudur. Döngenlerin dilinin Çince oluşu ve 
bütün eğitim sürecini Çinliler ile aynı kurumda veya sistemde tamamlamış 
olmaları ve ekonomik olarak Uygurlardan daha iyi durumda olmaları 
gibi somut nedenler, onların göreceli olarak daha iyi şartlarda olması 
durumunu da ortaya çıkartmıştır. Müslüman Çinlilere yönelik kontenjan 
kısıtlamasının olmaması ise bir diğer önemli etkendir.

Şekil 5. Çin’deki Müslüman Nüfusun Kırsal ve Kentlerdeki Oranları34 

Döngen Uygur Kazak Dongşiang Kırgız Salur Tacik Özbek Bao’an Tatar

Kırsal 
Nüfus

6,279,340 6,756,858 957,314 494,217 131,030 93,539 34,255 3563 14,432 2,128

Kent 
Nüfusu

3,406,986 1,573,526 287,290 17,155 29,397 9,933 6,733 8,535 1,941 2,700

Şekil 5’te Çin’deki Müslüman milliyetlerin yaşadıkları bölgeler 
istatistiki veriler verilmiştir. Buna göre Tatar ve Özbek nüfusunun 
yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı anlaşılır iken, Dongşiang ve 
Salurlarda bu oranın %10’un altında olduğu görülmektedir. Çin’deki en 
büyük iki Müslüman grup olan Döngenler ile Uygurlarda ise durum daha 

34  Meng Hang, A.g.e. ss: 92.
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da farklıdır. Kentlerde yaşayan Döngenlerin oranı tahminen %35 iken bu 
durum Uygur Türklerinde ise tahmini olarak %18 civarındadır. 

1) Döngenler （Huizu/回族）

Döngenler veya Tunganlar, bugün Çin’deki resmi adı ile Hui milliyetidir 
(回族-Huizu, Hui Milliyeti; 回-Hui Çincede “dönmek” anlamına gelir). 
Hui’ler ile bazı bölgelerde iç-içe yaşayan Uygur Türkleri başta olmak 
üzere Türkistan Türkleri onları Tungan/Tung’gan/Dungan şeklinde 
adlandırırlar. Hui’ler Şekil 2’de görüldüğü gibi Çin’in her tarafına yayılmış 
bir halk olmakla birlikte yoğun olarak Ningşia Hui Özerk Bölgesinde, 
Gansu, Çinghai, Yunnan ve Şinciang Uygur Özerk Bölgesinin bazı 
bölgelerinde yoğun olarak yaşamaktadırlar. 2010 yılında ülke genelinde 
yapılan resmi nüfus sayımında Döngenlerin toplam nüfusu 10,586,100 
kişi olup Çin’deki 56 millet içinde üçüncü sırada ve azınlıklar içinde ise 
ikinci sıradadır35. Yurt dışında ise Batı Türkistan’da özellikle Kırgızistan, 
Kazakistan ve az bir kısmi Özbekistan’da yaşıyorlar. Bu Cumhuriyetlerde 
yaşayanların sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte toplam nüfuslarının 
100 bin civarında olduğu tahmin edilir36. 

Döngenlerin Türkistan topraklarına göç edişleri Mançu-Çin ordularının 
bu bölgelere yaptığı istilası akabindeki iskân politikaları ile başlamıştır. 
Daha sonraları ise 1862-1873 yılları arasında meydana gelen Mançu-Çing 
imparatorluğundaki meşhur Döngen isyanlarının Mançu-Çin ordularınca 
kanlı bir şekilde bastırılmasıyla ilişkilidir. Yani isyancıların bir bölümü 
Türkistan’a sığınmasıyla Doğu ve Batı Türkistan’da 19. Yüzyılın sonlarına 
doğru “Dungan/Tungan” adında bir halk ortaya çıkmıştır. 

Döngenlerin ecdatları Çin tarihinde genellikle “Huihui-回回” veya 
kısaltılarak “Huimin-回民” şeklinde geçer (Gu&Luo, 2003: 544). Onların 
tarihî kökenleri hakkında Çin’deki Döngen uzmanları ve akademisyenler 
genellikle şu kanaati paylaşırlar (Ma, 2006: 125-129): “Döngenler Çin’in 
uzun tarihi geçmişinde daha geç ortaya çıkmış, genç bir millettir. Bunun 

35  Ma Jinwei (马金伟) ve Ma Lijuan (马立娟), “1982-2010 yılları arasında Çin Döngenlerinde Demogra-
fik Değişim Araştırması/1982—2010 年我国回族人口分布变动研究”, Northwest Population西北人口, 
2016/3, ss.47.

36  Ding Hong (丁宏), Döngen Kültürü Araştırmaları/东干文化研究，Merkezi milliyetler üniversitesi 
yayınevi/中央民族大学出版社, 1999. Ss.79. Daha geniş bilgi için şu kaynaklara bakılabilir: Filiz Kılıç, 
“Kırgızistan’daki Dunganlar: Tarihleri, Göçleri, Yaşamları, Dil Durumları”. Türkbilig/Türkoloji 
Araştırmaları Dergisi, 2013/14(26), 1-26.; Alle`s, E., “The Chinese-speaking Muslims (Dungans) of 
Central Asia: a case of multiple identities in a changing context”. Asian Ethnicities, 2005/6 (2); Dyer, 
S. R. K,. “Soviet Dungan kolkhozes in the Kirghiz SSR and the Kazakh SSR”, Australian National 
University;, 1979/25; Dyer, S. R. K., “Muslim life in Soviet Russia: the case of the Dungans”. Institute 
of Muslim Minority Affairs. Journal, 1980, 2(2), ss.42-54.; Dyer, S. R. K., Tsibuzgin, V., & Shmakov, 
A. “Karakunuz: An Early Settlement of the Chinese Muslims in Russia”. Asian Folklore Studies, 1992, 
ss.243-278. 
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nedeni Döngenlerin eski Çin’de var olan belirli bir boy veya aşiretler 
temelinde kaynaşarak gelişmiş olmamasıdır. Aksine farklı tarihlerde 
farklı ülkelerden Çin’e gelen farklı dil ve kültüre mensup insanlar ile 
Çin’in yerli milliyetlerine mensup insanların karışması sonucunda 
tamamen farklı bir millet olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Bu yabancı-
yerli karışımı çok farklı periyodlarda farklı şekillerde gerçekleşmiştir. 
Bundan dolayı Döngenlerin ecdatları Tang ve Song döneminde “Fanke/
番客” diye adlandırılan muhacirler ile Kubilay Han döneminde Çin’i 
fethetmek için gelip yerleşen başta Türkler olmak üzere diğer Müslüman 
gruplardır”.

Bugünkü Döngen milletinin ortaya çıkışında en önemli unsur 
Cengizhan ordularıyla birlikte Çin’i fethetmek için gelen ve Moğollarla 
birlikte Çin coğrafyasında Yuan sülalesini kuran Müslümanlardır. 
Müslümanlar, Moğollar dönemindeki özel statülerini Yuan sülalesini 
yıkan Han Çinliler tarafından kurulan Ming döneminde kaybetmiştir. 
Ming sülalesinin yöneticileri, Müslümanları, Çin’deki yabancılar veya 
Moğolların işbirlikçileri olarak görmüştür. Bu tutum onların sürekli 
olarak dışlanmasına ve kültürel olarak sürekli Çinlileştirilmesi durumunu 
ortaya çıkartmıştır. Müslümanlar, Ming döneminden itibaren Çin dili 
ve kültürünü mecburi benimseyerek aslında var olan ana dillerinden 
ve kültürlerinden kopmuş ve Çin’e özgü Müslüman kültürel (etnik) 
grup olarak modern çağa ulaşmışlardır. Çinli Müslümanların 1860’lı 
yıllarda yönetime karşı başlattığı başkaldırısının çok kanlı bir şekilde 
bastırılmasıyla, İslamî medrese eğitimi ve düşünce tarzından sıyrılarak 
Konfüçyüs düşünce ve eğitim sisteminin temelli bir şekilde benimsemek 
zorunda kalmışlardır. Bundan dolayı Döngenlerde İslami felsefe ve 
düşünce egemen konumda olmamış, aydınlarının deyimiyle “İslami İnanç 
Çinlileşmiştir” veya “Konfüçyüs düşüncesi ile yorumlanmıştır” 37. Artık 
Döngenlerin Müslümanlığı diğer İslami kavimlerden farklılaşarak bir nevi 
Çin tarzı İslam olmuştur. Bu tarz İslami anlayış Çin’de “Huiru İslami/回儒
伊斯兰” adıyla anılmıştır. Günümüzde özellikle bazı Konfüçyanist bilginler, 
Çin’deki Müslümanlık üzerine uzmanlaşmış bazı kimseler bu kavramı 
güncelleştirmeye çalıştığı bilinmektedir. Döngen kökenli bazı aydınların, 
siyasetçilerin; yükselen Çin milliyetçiliğine paralel olarak şekillenen 
Müslüman karşıtlığının doğrudan Uygur Türklerine yönlendirilmesi 
maksadıyla, Döngen Müslümanlarının daha yerli ve Çinli bir halk olduğu, 
Konfüçyanist zihniyet ile asla sorunlarının olmadığı, kendi yurtlarında 
İslami devlet kurma ve Çin’den ayrılma gayelerinin bulunmadığı gibi 
vurgularla “Hui-Ru” anlayışını her an gündemde tutmaya çalışmaları, bir 
nevi politik strateji olarak görülebilir. Çünkü Müslüman Çinliler, Han Çinli 
toplumunda hayatta kalmayı en iyi bilen bir halktır. 

37  Abdurreşit Celil Karluk, “Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Milliyetlerin Dağılımı ve Etno-Demografik 
Özellikleri”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2009 Güz (11), ss. 65.
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Döngenler Hanzu (Çinli) dili ve yazısını erken dönemlerden itibaren 
özümsediklerinden dolayı egemen toplum ile diğer Müslüman milliyetlere 
nazaran daha kolay iletişim kurabilmiştir. Döngenlerin daha yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde kendilerine özgü Çin lehçesini de yarattığı görülmüştür. 
Özellikle dini kavramların Çince telaffuzu ile kullandıkları bilinmektedir. 
Örneğin, “Anla/安拉” (Allah),“Gulan/古兰” (Kur’an), “Dunya/顿亚” 
(Dünya), “Yinsan/因散” ( İnsan), “Asiman/阿斯曼” (Gök), “Duositi/多斯
提” (Dost), “Duşiman/杜什曼” (Düsman). 

Ming dönemindeki yasaklardan sonra İslami ad ve soyadı yerine Çince 
ad ve soyadı aynen kullanmaya başlamıştır. En çok kullandıkları Soyadı ise 
“Ma-马” soyadıdır. Günümüzde Döngenlerin resmi kimlik ve evraklarda 
tamamen Çince ad ve soyadı kullanmaktadırlar. İslami isimler; sadece dinî 
inancı nispeten koyu olanların hafızalarında saklıdır, günlük iletişim ve 
resmî belgelerde yer almamaktadır. Yemek kültüründe ise sadece domuz 
eti veya haram olarak kabul edilenler dışında çoğu Çinlilerle aynıdır. 

Günümüzde Döngen nüfusunun büyük çoğunluğu tarım ile uğraşırlar. 
Fakat döngenler geleneksel olarak esnaflık ve ticarete önem verirler. 
Özellikle ticaret Döngenlerde ecdat mesleği olarak bilinir ve ticarete 
yatkınlar. Günümüzde Çin’in Arap dünyası ile ticaret yaptığı önemli 
merkezlerde, örneğin Yiwu gibi kentlerde, yoğun Döngen nüfusu ve 
gençlerin başta aracılık, tercümanlık olmak üzere, hizmet sektöründe 
çok aktif olduğu, hatta çok büyük sermayeli Döngen holdinglerinin Çin 
ve Türk Cumhuriyetleri ile Ortadoğu arasında iş yaptığı biliniyor. Çin’de 
Döngenlerin, inşaat, gıda sektöründe başarılar elde ettiği özellikle süt 
ürünleri, helal gıda işleme gibi alanlarda etkin olduğu bilinmektedir38.

1979 sonrasında başlayan “Reform ve Açılma”, “Çin Tarzı Sosyalist 
Piyasa Ekonomisi” ve “Batıyı Kalkındıma Projesi” sürecinde, Döngenler 
sadece Çin’deki Müslüman milliyetler içinde değil bütün azınlıklar içinde 
en çok fırsat elde eden, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanda gerçek 
manada kalkınma ve ilerleme sağlayabilen ender azınlıklardan sayılır. 
Diğer taraftan, Döngen aydınları, siyasetçilerinin engin Çin birikimi, Çin 
ile çok iyi ilişkileri olan Arap ve Fars ülkelerinin Çin’deki Müslümanlar ile 
olan ilgisinin genellikle Döngenler ve Döngen bölgesine yönelik olmasını 
sağlamıştır. Bundan dolayı devlet desteği veya karşı tarafın sağladığı 
burs imkanları ile Arap dünyası ve İran’a okumaya giden öğrenciler hep 
Döngenlerden olmuştur. İlgili ülkelerin Döngen bölgelerindeki eğitim, 
sağlık ve diğer alanlara sağladığı destek veya bağışlar diğer Müslüman 
bölgelerine özellikle Türk Müslümanların bölgelerine yapılmamıştır.      

38  Geniş bilgi için bakınız: RABALLAND, Gaël; ANDRÉSY, Agnès. Why should trade between Central 
Asia and China continue to expand?. Asia Europe Journal, 2007, 5.2, ss. 235-252; HO, Wai-Yip. 
Mobilizing the Muslim minority for China’s development: Hui Muslims, ethnic relations and Sino-
Arab connections. Journal of Comparative Asian Development, 2013, 12.1, ss.84-112.
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2) Uygur Türkleri（Weiuerzu/维吾尔族）: Günümüzde Uygur 
adıyla milletleştirilen veya bu ad ile anılan Türkler aslında, Türkistan 
coğrafyasında en erken yerleşik hayata geçerek Türk medeniyetinin 
temellerini atan Tanrıdağ Türklerinin devamıdır. Onların ecdadı tarihte 
ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıları kurmuş ve Türklerin İslam ile 
müşerref olmasını sağlamıştır. Günümüzde Uygur adı ile adlandırılan 
Türkler aslında Kaşgar, İli ve Fergana vadisinde yaşayan başta Karluklar 
olmak üzere Türkeş/Türgiş, Yağma, Yağlakar, Çiğil gibi Türk boyları ile 
birlikte Turfan vadisinde yaşayan Uygurların toplamının adıdır.

Çin’deki 2010 yılına ait resmi istatistik verilere göre, Uygur Türklerinin 
Çin’deki toplam nüfusu 10,069,347 kişi olup Çin’in toplam nüfusunun 
0.7555% teşkil eder, nüfus büyüklüğü itibari ile Çin’deki beşinci büyük 
milliyettir. Mutlak çoğunluğu resmi adıyla Şinciang Uygur Özerk Bölgesi 
olarak adlandırılan Doğu Türkistan’da, az bir bölümü ise Hunan eyaleti39 
başta olmak üzere Çin’in değişik kentlerinde yaşarlar. ÇKP’nin Çin’de hâkim 
olması ve Türkistan’ın doğu bölgesini Sovyetlerin yardımı ile “savaşsız” 
bir şekilde (Çin) sınırlarına resmen dahil etmesiyle SSCB ile kesin sınır 
hatları çizilmiştir.  Çizilen sınırlar ile birlikte Uygur Türklerinin önemli bir 
bölümü SSCB sınırları içinde kalmıştır. Çin dışında yaşayan Uygurların 
en kalabalığı Kazakistan başta olmak üzere Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’da yaşamaktadır. Türk Cumhuriyetleri dışında en kalabalık 
Uygur nüfusu ise Türkiye ve Suudi Arabistan’da yaşamaktadırlar. 1990 
sonrasındaki baskıların artmasıyla Uygurların yurtdışına göçleri başlamış, 
özellikle eğitimli olanlar Batı’yı ve Avusturalya’yı tercih etmişlerdir. 
Günümüzde başta Almanya olmak üzere, Belçika, Hollanda, Norveç, 
İngiltere, Fransa, ABD, Kanada ve Avusturalya’da Uygur diasporası 
şekillenmiş bulunmaktadır.

Uygurlar sadeleştirilmiş ve Türkçenin fonetik özelliklerine uydurulmuş 
Arap alfabesini kullanırlar. Uygur yazısı, Uygurların eğitim, öğretim ve 
günlük yaşamında çok yaygın olarak kullanılıyordu. 2003 yılında alınan 
sözde “çift dilli eğitim” özde ise “Çin dilli eğitim” modelinin istikrarlı ve 
zorunlu olarak dayatılmasıyla (mevcut yürürlükteki Çin yasalarındaki ilgili 
maddeler çiğnenerek) tek dilli (Çince) ve tek kültürlü (Çin kültürü) politika 
Uygur Türk toplumunun bütün katmanlarında uygulanmaya konmuştur. 
Bunun neticesinde Uygur Türkçesinin kullanım alanı hızla daralmaya yüz 

39  Hunan Eyaletinin Başkenti Changsha şehrine bağlı Changde İlçesinin Taoyuan köyünde Moğol Dö-
neminde Çin’i fethetmek için gelen komutan Halıl Sü Başı’nın evlatları yaşamaktadırlar. Aile şecere-
sinden ecdadını çok iyi bilen fakat çoktan Çin dili ve kültürünü benimsemiş olan Jian soyadını taşıyan 
Müslümanlar 1953 yılındaki milliyetleri belirleme sürecinde kendilerinin Uygur olduğunu belirterek 
kimliklerindeki Milliyeti bölümüne “Uygur” olarak yazdırmıştır. Elbette bu süreçte Taoyuan köyün-
den olan dönemin en ünlü Tarihçisi, Pekin Üniversitesinin Profesörü Jian Bozan’ın yazmış olduğu 
“Benim Yurdum ve Milliyetim” adlı meşhur makalesi ve onun kimliğini açıkça “Uygur” olarak deklare 
etmesi de çok etkili olmuştur. Günümüzde Taoyuan köyü Özerk Köy statüsünde olup toplam Uygur 
nüfusu yaklaşık 15 bin kişi civarındadır.  
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tutmuştur40.

Uygurların yoğun olarak yaşadığı Uygur Özerk Bölgesi, ÇKP iktidarı 
sonrası Çin’deki en fazla göç alan eyalet veya Özerk bölgelerden biri 
olmuştur. İşbu göç bir devlet politikası olarak icra edildiğinden dolayı 
istikrar arz etmiştir. Bundan dolayı bölgede önceleri sadece Han Çinlilerin 
yaşayacağı suni veya uydu kentler Bingtuan/兵团41  bünyesinde inşa edildi 
ise 1980 sonrasında Çinli göçünün geleneksel Türk yerleşim birimlerine 
yöneldiği, kentsel dönüşüm adı altında onlara hem istihdam hem yerleşim 
mekânları oluşturulduğu bilinmektedir. 60 yıllık Çinli göçü bölgenin 
etno-demografik yapısında çok belirgin değişimin yaşanmasına neden 
olmuştur. 1940-1982 yılları arasındaki Han Çinlilerin nüfusu %2500 
artmıştır42. Resmi istatistiklerde 1945 yılında bölgedeki Han Çinli nüfusu 
sadece %6.2 dolayında iken bu rakam 1982 yılına geldiğinde %40.45’lere 
ulaşmış, 2008 yılında ise %39.2 olarak verilmiştir.  Aynı dönem içinde 
Uygur nüfusu dramatik şekilde %82.7’den %46.1’e gerilemiştir43. Bahsi 
geçen istatistik verilerdeki Çinli nüfusa bölgedeki Bingtuan yapılanması 
içindeki 3 milyondan fazla Çinli nüfus dâhil değildir. Eğer Bingtuan nüfusu 
bölge nüfusuna dâhil edilirse, bölgedeki Çinli nüfusunun oranı yerli halk 
toplamını geçer. Bölgeye yönelik Çinli göçü Çin’in “Batıyı Kalkındırma” 
ve “Yeni İpekyolu” projeleri bağlamında günümüzde artarak devam 
etmektedir.

40  Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Arienne. M Dwyer, “The Xinjiang Conflict: Uyghur identity, 
language policy, and political discourse”,  Policy Studies, 2005.; Beckett, G. H., & Postiglione, G. A. 
(Eds.), China’s Assimilationist Language Policy: The Impact on Indigenous/minority Literacy and 
Social Harmony , 2015, vol. 9. Routledge.

41  Çin Kurtuluş Ordusu (ÇKO) tarafından 1954 yılında Uygur Türk bölgesinde kurulan yarı askeri yarı 
sivil görünümlü bir yapıdır. Şinciang Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti’nden tamamen bağımsız olarak 
doğrudan merkezî hükûmete karşı sorumlu olan Bingtuan, bu niteliği ile Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
benzeri olmayan bir teşekküldür. 1954’ten bu yana kontrolünde bulundurduğu toprakları genişleterek 
büyüten Bingtuan’ın yüz ölçümü 2013 yılı itibari ile 70.600 kilometrekaredir. Bünyesinde 14 tümen, 
176 alay vardır. Bürokratik yetkilerinin de artmasıyla günümüzde “devlet içinde devlet” olarak 
nitelendirilebilecek bir yapıya evrilmiştir. Resmi makamların verdiği istatistik verilere göre, 1954’teki 
nüfusu 175.000 olan Bingtuan’ın nüfusu, günümüzde yaklaşık 3 milyon kişiye ulaşmış ve onlara 
istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu iş gücünün mutlak çoğunluğunu Han Çinlileri oluşturmaktadır. 
Bkz.: www.china.org.cn/e-white/20030526/9.htm , erişim: 25.12.2016.

 Mao döneminden 20. yüzyılın sonlarına kadar Sovyet işgali ve etnik ayaklanmalara karşı emniyet 
supabı işlevi gören Bingtuan, Çin’in ekonomik atılım yaptığı 1990’lı yıllardan itibaren bölgedeki 
Han Çinli nüfusun sosyo-ekonomik üstünlüğünün muhafaza edilmesine, yerli halkın kuşatılması ve 
olası isyanların hızlı bir şekilde acımasızca bastırılmasına hizmet eden bir teşekkül olmuştur. Detaylı 
bilgi için bakınız: Donald Mcmillen, “Xinjiang And the Produnction and Construction Corps: A Han 
Organızation in a Non Han Region” The Australian Journal of Chinese affairs, 1981/6 P. 65-96; 
James D Seymour, “Xinjiang’s Produnction and Construction Corps, and the Snification of Eastern 
Turkestan”, İnner Aisa, 2000/2, ss.171-193.

42  Patrik Kristof Meyer, Governing Muslim Minorities as Security Threats:The Case of the Uyghurs 
and the Concept of a New Chinese Nation, yayımlanmamış Doktora tezi, Robinson College, University 
of Cambridge, June 2012. ss.43.

43  Anthony Howell & C. Cindy Fan, “Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur 
Migrants in Urumqi, Eurasian Geography and Economics, Vol. 52, No. 1, 2011, ss. 123.; Amine Tuna, 
Doğu Türkistan’da Asimilasyon ve Ayrımcılık, İHH İnsani Yardım Vakfı Yayınları, 2012. ss.149. 
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Uygurların bölgesi Çin’deki en zengin yeraltı ve yerüstü zenginliklerin 
(Petrol, doğal gaz, kömür, altın, demir, pamuk, hayvancılık, meyve ve 
sebze) bulunduğu bölge olmasıyla Çin sanayisi için vaz geçilmez olmuştur. 
Taklamakan Çölü yaklaşık 330 küsur bin kilometre kare yüzölçümü 
ile birlikte dünyanın ikinci büyük çölüdür. Çölün altı doğalgaz ve petrol 
yatakları ile doludur. Diğer taraftan bölge Batı Türkistan Cumhuriyetleri 
olmak üzere Güney Batı Asya’daki Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi 
ülkeler ve Kuzeyde Rusya, Moğolistan gibi ülkelerle sınırdaş olmasıyla 
çok fazla stratejik öneme sahiptir. Diğer bir deyişle Çin’in Batıya açılan 
kapısıdır.

Günümüzde Uygur Türk toplumunun çoğunluğunu kırsal nüfus 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehirlerde yaşayan esnaflar, tüccarlar ve 
aydınlar toplumun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Uygur Türklerinin 
sosyo-ekonomik ve sosyo politik durumları, 1990 sonrasında değişen dünya 
dengesi ve gelişen konjonktürel duruma bağlı olarak ÇKP’nin güvenlik 
algısını tamamen yeniden oluşturması ve Çin’de yükselen sosyalist piyasa 
ekonomisiyle birlikte ortaya çıkan Partili tekelci çıkar gruplarının bölgede 
hayali “terörist gruplar” uydurarak kendi konumlarını güçlendirme 
kaygısıyla (Uygurları) hedef göstermesi sonucunda giderek kötüleşmiştir. 
Bu durum Uygur Türk toplumundaki değişmeleri fazlasıyla menfi yönde 
etkilemiştir. 

Özellikle 11 Eylül saldırıları sonucunda devletin genelde “Şinciang” 
özelde Uygur politikasında radikal değişimler olmuştur. Bölgeye ÇKP genel 
sekreteri ve en yetkili lider olarak atanan Wang Leçuan bölgeyi, özellikle 
Uygurları demir yumrukla en sert yöntemlerle 16 sene yönetmiştir. 
Bu süreçte Uygurların dini inancı tarihinin en kötü kısıtlamalarıyla 
karşılaşmış, dili ve kültürü eğitim-öğretim kurumlarından çıkartılmıştır. 
5 Temmuz 2009 kanlı olaylar akabinde Wang Leçuan görevden alındıysa 
da yerine gelen Zhang Chunxian ve Chen Çuanguo Wang’i aratmayacak 
uygulamalara devam etmiştir. Bu durum, bölgedeki Uygur-Çinli 
çatışmasını çözülemez noktaya getirmiştir. Bazı istikrarlı ve derinlemesine 
uygulamalar Uygur Türk toplumunun bir nevi kültürel soykırıma maruz 
kaldığını açıkça göstermektedir44. 

3) Kazak Türkleri（Hasakezu/哈萨克族）: Çin’de yaşayan Kazakların 
mutlak çoğunluğu ŞUÖB’nin İli Kazak Otonom Oblastı, Morı Kazak 
Otonom İlçesi ve Barıköl Kazak Otonom İlçesinde yaşarlar. Az bir kısmı 
ise, Gansu eyaletine bağlı Aksay Kazak Otonom İlçesi ve Çinghai Haişi 

44 Barry Sautman, “Is Xinjiang an internal colony?.” Inner Asia 2000/2.2, ss. 239-271.; Kunal 
Mukherjee, “The Uyghur question in contemporary China”, Strategic Analysis, 2010/34.3, ss. 420-
435.; Michael Clarke, “China’s “War on Terror” in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent 
Uighur Separatism” Terrorism and Political Violence , 2008/20.2, ss. 271-301.; China’s Uighurs claim 
cultural ‘genocide’, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/06/china-uighurs-claim-
cultural-gen-20146165946224857.html, Erişim: 30.03.2017.



TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 9-48
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Dinî Yapı ve Müslüman Milliyetler

33

Moğol-Kazak Otonom ilçesinde yaşıyorlar. Toplam nüfusu son yapılan 
resmi sayımlara göre yaklaşık 1.46 milyondur. Kazak Türklerinin esas 
nüfusu bugünkü Kazakistan Cumhuriyetinde yaşarlar.

Çin’de yaşayan Kazaklar 1959 yılına kadar Uygurlarla aynı yazıyı 
kullanmışlar, bu tarihten itibaren Uygurlarla birlikte bir ara Çincenin 
Pinyin sistemi temelindeki Latin alfabesine geçmiştir. Fakat bu yazının 
Çincenin etkisinde kalması gibi nedenlerden dolayı 1982 yılında tekrar Arap 
alfabesine geçmiştir. Bu tarihte kullanılmaya başlayan Kazak Arap Alfabesi 
Uygurların kullanmaya devam ettiği Arap alfabesinden farklılaştırılmıştır. 
Bunun nedeni ise, Rus ve Çin tarzı “Milletleştirme”deki akrabalardan 
uzaklaşma veya farkı vurgulama zihniyetinden kaynaklanmıştır.

Kazak Türkleri umumi Türk toplulukları içinde boy-uruk şuurunu en 
canlı tutan bir Türk boyudur. Çin’deki Kazakların çoğu Ulu Cüz ve Orta 
Cüz’e tabii boylardan oluşmaktadırlar. Ulu Cüz’e tabii olan Üysin, Alban, 
Dulat aşiretleri genellikle İli bölgesinde; Orta Cüz’e bağlı Nayman, Kerey 
aşiretleri Altay ve Çöçek bölgelerinde dağınık olarak yaşıyorlar. Sosyal 
örgütlenmesinde konar-göçer özelliklerini günümüze kadar korumuştur. 
Fakat daha önce kentlere yerleşen veya dağdan inen Kazak Türklerinde 
boy-uruk bilincin gevşediği, örgütlenme tarzlarında da değişim olduğu 
gözlemlenir. 

Türkistan coğrafyasındaki şehirlileşme sürecinde konargöçer Türk 
boyları genellikle daha erken dönemde yerleşik şehir hayatına geçen 
(günümüzdeki yaygın adıyla) Uygur ve Özbek Türkleri ile bütünleşme 
sürecine girerler. Uygur Bölgesinde yaşayan Kazak Türklerinin bulunduğu 
vilayetlerin şehir ve ilçe merkezlerinde genellikle Uygur Türkleri yaşarlar. 
Şehir hayatına alışmaya başlayan Kazak Türkleri yukarıda bahsi geçen 
süreci tamamlamaya başlarlar ve yerleşik (Uygur) Türk kültürü ile 
bütünleşmeye başlar.

Kazak Türklerinin yaşadıkları bölgeler ŞUÖB’nin en önemli hayvancılık 
merkezleridir.  Kazaklar genellikle koyun, at, deve sürerler. Fakat Çin’in 
“Şinciang” politikasındaki değişimlerinin etkisiyle Kazakların yerleşik 
hayata geçirilmesi süreci de hızlandırılmıştır. Sadece 1999 sonu itibariyle 
700 bin kişi (Kazak toplam nüfusunun 60%) yerleşik hayata geçmiştir. 
Kazak Türklerindeki yerleşik hayata geçiş onlardaki sosyo-kültürel 
değişimi hızlandırmıştır. Özellikle Çinlilerin yoğun olduğu bölgelerde 
yerleşik hayata geçişleri, onların ikinci nesillerinin hızla Çin dili ve kültürü 
ile bütünleşmesi sürecini ortaya çıkartırken, diğer taraftan yerleşik 
hayata uyum sağlamakta zorlananlar arasında alkolizm ve benzeri sosyal 
sorunların hızla yayıldığı görülmüştür. 

Diğer taraftan Kazak Türklerin dini inanç yönünden Sünni Müslüman 
olmalarına rağmen, konar-göçer yaşam tarzlarından ötürü güçlü mescit, 
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medrese kültürü oluşamamıştır. Şamanist inançlarla ilgili ritüellerin 
önemli izleri günümüze dek devam etmiştir. Bahşilar yakın zamana kadar 
Kazaklar arasında hastalıkların tedavisinde önemli rol üstlenmişlerdir.

Güçlü İslami inanç ve kültürel yaşamının yaygın olmayışı Kazakların 
1990 sonrasındaki yerleşik hayata geçiş ve Çin kültürü ile olan etkileşimlerde 
olumsuz sorunlar yaşamasına veya Uygur Türklerinden daha kolay 
Çinlileşmesi veya daha kolay bir şekilde Uygurlara karşı kullanılması 
durumunu ortaya çıkartmıştır. Bundan dolayı 1950 sonrasında Kazak 
Türkleri bölgenin ister politik ister ekonomik haklarının savunulması 
sürecinde Uygur Türklerinin yanında durmamıştır. Aksine döngenler de 
olduğu gibi Uygur-Çinli çatışmasından genellikle Çinlilere iyi görünmek ve 
kendi lehine çıkar elde etme yolunu tutmuştur.

Yemek kültürleri et ve süt ürünleri temel olurken, kentleşme sürecinde 
hızla değişim ortaya çıkmıştır. Uygurlara yakın olanlarda Uygur 
yemeklerinin etkisi baskın olurken, Çinlilere yakın olanlarda ise Çinlilerin 
yemek kültürü baskın olmaya başlamıştır. Bu süreç Kazakların Çinlilerle 
yaptığı karışık evliliklerde daha belirgin olarak kendini göstermiştir.

Kazakistan’ın ülkesindeki Kazak nüfusunu çoğaltma ve güçlendirme 
sloganıyla başlatılan Kazakistan dışında yaşayan Kazakların Kazakistan’a 
göçüne Uygur özerk bölgesindeki Kazak Türkleri de aktif iştirak etmiştir. 
Kazakların, Kazakistan’a göç etmeleri için yerel yönetimler kolaylık 
sağlamış ve günümüzde çok sayıda Kazaklar bölgedeki evini barkını 
satarak Kazakistan’a göç etmektedir. Göç edenlerin yerini Çinli göçmenler 
doldurmaktadır. 2012 yılında Uygur Özerk Bölgesine Bağlı Sancı Hui/
Döngen Özerk oblastinin Mori Kazak Otonom ilçesinde yaptığımız saha 
çalışmasında iki yıl içinde sadece bir köyden 40 aile Kazak Türkünün 
Kazakistan’a göç ettiğini, onların göç etme sürecine yerel yönetimlerin tüm 
kolaylığı sağladığını yerinde gördük.

4) Dongşiang’lar （Dongxiangzu/东乡族）: Çin’in Kuzeybatısında 
yaşayan Moğol dilli Müslüman halktır. Kendilerini “Sarta” olarak 
isimlendirirler. Fakat Çinlilerce yaşadığı bölgenin adı olan “Dongxiang” ile 
adlandırılmıştır. Yoğun olarak Gansu Eyaletine bağlı Linşia Döngen Özerk 
Oblastının Dongşiang Özerk İlçesi ile Guanghe, Hezheng, Kangle gibi 
ilçelerde ve az bir kısmı ise Lanzhou ve Uygur Özerk Bölgesinde yaşarlar. 
2010 yılında yapılan son nüfus sayımında Dongşiangların toplam nüfusu 
621 bin kişi civarındadır.

Geçmişte Çince kaynaklar hep “Dongşiang Müslümanları/
Dongxianghui/东乡回” ve “Dongşiang Moğolları/Dongxiang Menggu/
东乡蒙古” şeklinde kaydetmiştir. ÇKP iktidarı sonrasında ayrı bir azınlık 
olarak kabul edilmiş ve millet adı olarak “Dongxiang” kabul edilmiştir.1954 
yılında Dongşiang Özerk Köyü kurulmuştur.
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Günümüzde Dongşianglar Moğolcanın farklı bir lehçesini konuşurlar. 
Fakat kendilerine ait milli yazıları yoktur. Moğolca ile %40-%50 oranda 
aynıdır. Ayrıca Bao’an, Doğu Sarı Uygur ve Tu milletleri ile kendi dilleri 
aracılığıyla anlaşabilmektedirler. Dongşiang dilinde Türkçe, Tibetçe, 
Çince çok sayıda yabancı sözcükler vardır45. Günümüzde, Dongşianglar 
Çin yazısını yaygın olarak kullanmaktadırlar. Çünkü kendi yazısının 
olmamasından ötürü eğitim-öğretim tamamen Çin dili ve yazısı ile 
yürütülmektedir. Bundan dolayı 9 yıllık zorunlu eğitim sürecine dâhil olan 
herkes Çince biliyor demektir. Ayrıca, Çin dili ve kültürünün etkisi ile Çin 
tarzı ad ve soyadının çok yaygın olduğu bilinmektedir.

Dongşiangların kökeni ile ilgili olarak en yaygın kanaat ise üç çeşit 
söylem üzerinedir46: ilki, doğrudan Moğolların devamı görüşü; ikincisi ise 
Moğollar döneminde Türkistan bölgesinden Dongşiang bölgesine gelerek 
yerleşen değişik halklar; üçüncü görüş ise, Döngenlerin de ecdadı sayılan 
yerli “Hui Hui”ların Moğol ve Çinlilerle karışarak ortaya çıktığı görüşüdür.  

Dongşianglar genellikle tarım ile uğraşırlar. Bulundukları yerlerin 
topraklarının verimsizliği ve kuraklığından dolayı son yıllarda Dongşiang 
erkekleri bölgelerinin dışına çıkarak çalışmaya başladığı veya ticaret ile 
meşgul oldukları bilinir. Ayrıca, hayvancılık ve el sanatları (halı, kilim 
dokumacılığı ve hayvan derilerinin işlenmesi) ile de geçimlerini sağlıyorlar. 
Gansu eyaletinin önemli şehirlerinde lokanta işletmeye başladıkları 
özellikle yöresel yemek olan “Dongşiang Haşlaması” ile ünlendiği bilinir.

5) Kırgız Türkleri （Ke’erkezizu/柯尔克孜族）: Kırgızlar 
ŞUÖB’nin Kızılsu Kırgız Otonom Oblastında ve az bir kısmı İli vadisinde 
yaşarlar. Heilongjiang eyaletine bağlı Fuyu ilçesinde de çok az sayıda 
Kırgızlar vardır. Toplam nüfuslar 186 bin civarındadır.

Kırgız Türklerinin mutlak çoğunluğu hayvancılıkla geçimin sağlarlar. 
Az kısmı ise çiftçilik veya hayvan ticareti ile meşgul olurlar.  Fakat 1980’li 
yıllardan itibaren yerleşik hayata geçilmesi teşvik edilmiş olup günümüzde 
nüfusun yarısından fazlası yerleşik hayata geçmiştir. Yerleşik hayata 
geçenler genellikle Uygur Türkleri ile etkileşim içindedirler. Çünkü 
Kırgızların yaşadığı bölgenin baskın nüfusu ise Uygur Türkleridir.

Kırgızlar dini inancı İslamiyet’in Sünni mezhebindendir. Kırgızlar 
yaşam tarzlarından ötürü daha sade İslami hayat yaşarlar. Sadece 
Çin’in Kuzeydoğusunda Mançurya bölgesindeki Fuyu ilçesinde yaşayan 
ve günümüzde artık tamamen Çinlileşmiş olan Kırgızların Şamanist 
inançlarıyla birlikte Tibet Budizm’ine taptığı bilinir.

45  Yang Shengmin (杨圣敏) ve DingHong (丁宏)，Çin Etnografyas/中国民族志, Merkezi Milliyetler Üni-
versitesi Yayınevi/中央民族大学出版社, 2004, Pekin, ss. 119.

46  A.g.e., ss.120.
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Kırgızlar 1980’lere kadar hemen hemen Uygurlar ile aynı yazıyı 
kullandıysalar 1980 sonrasında Kırgızların çevresinde baskın ve yaygın 
olan Uygur Türklerinden ayrı olduklarını vurgulamak amacıyla Uygur Arap 
alfabesinden farklılaştırılmış bir Kırgız Arap alfabesi oluşturmuşlardır. 
Fakat nüfusunun çok yoğun olmaması ve çevresinde yaşayan Uygur veya 
Kazak Türkleri ile çok kolay kaynaşabildiğinden dolayı Tanrıdağı’nın güney 
kentlerinde yaşayan Kırgızların çoğu Uygurlarla aynı yazıyı, kuzeydekiler 
ise Kazaklarla aynı yazıyı, Fuyu’dekiler ise Çinceyi kullanırlar. Kendi 
yazılarını ise bölgede çıkarttıkları bazı dergi ve gazetelerde kullanırlar.

Kırgızistan’ın bağımsız bir devlet olarak sahneye çıkması ile birlikte 
Kırgızlardan bazı kimselerin Kırgız-Çin arasındaki, sosyal, kültürel 
ekonomik ilişkilerde aktif olmaya başladığı görülmüştür. Kırgız yetkililerin 
de pasif olsa dahi Çin’deki Kırgızlarla ilgilendiği, iki ülke arasındaki bazı 
ilişkilerde köprü görevi görmesini göreceli olarak sağladığı bilinmektedir. 
Diğer taraftan Kırgız devleti veya aydınlarının telkinleriyle Uygur-Çin 
anlaşmazlığında olabildiğince Uygurlardan uzak durmaya çalıştığı çok net 
olarak gözlenmiştir.

6) Salur Türkleri(Salazu撒拉族): Salurlar Çinghay (Köknur) 
eyaletinin Şunhau Salur Otonom İlçesi ile Hualong Döngen otonom 
ilçesi ve Gansu eyaletini Jishishan Bao’an ve Salur otonom ilçesinde 
yaşamaktadırlar. Geri kalan kısmı Çinghai, Gansu ve Uygur bölgelerinde 
dağınık olarak yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları 130 binden fazladır. 
Salurların %80’den fazlası Şunhua Salur Özerk İlçesinde yaşarlar.

Salurların bulunduğu bölgeye 700 sene öncesinden itibaren Türkistan’ın 
Semerkant çevresinden göç ettikleri genel olarak kabul görmüştür. Ayrıca, 
Salurların sözlü kültürü, dil ve örf-adetleri günümüz Türkmenistan’ın 
Doğu bölgelerindeki Türklere daha yakındır. Salurların Moğol Yuan 
Sülalesi döneminde bulunduğu bölgeye geldiği ve bu dönemdeki Türk 
Müslümanların avantajlı konumlarından istifade ederek mekân tuttuğu 
tahmin edilebilir. Bulunduğu bölge günümüzde dahi Han Çinlilerinin 
nispeten az olduğu Tibetli, Moğol, Döngen milliyetlerinin çok olduğu 
bölgedir. Daha sonraki süreçte Salurlar bu farklı gruptaki milliyetler 
ile karışık evlilikler yapmıştır. Karışık evliliklerde özellikle dışardan 
gelin aldığı, çok nadiren kız verdiği söylenir. Bu durum günümüzde de 
yaygındır. Dolayısıyla, Salurlar kendi dillerini korumakla birlikte Çinceye 
de hâkimdirler.

Günümüzde Salurların kendi milli dilleri var fakat milli yazısı yoktur. 
ÇKP iktidarına kadar Türki Yazık dedikleri bir Arap alfabesine dayalı 
yazısının olduğu biliniyordu. Fakat 1954 yılında yönetim Salurları 
kendi milli dilleri olan fakat yazısı olmayan milliyet kategorisinde 
değerlendirmiştir. Bundan dolayı, Salurların eğitim-öğretimi sadece Çin 
dili ve yazısı ile yapılmaktadır. Okur-yazar olanlar Çin yazısını yaygın 
olarak kullanırlar. 
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Salurlar genellikle İslami ad ve soyadı kullanmalarına rağmen okula 
gidenler zorunlu olarak Çin tarzı ad ve soyadı kullanmaya başlamıştır. 
Resmi kimliklerde kullanılan ad ve soyadının giderek Çince olması durumu 
yaygınlık kazanmıştır. 

Günümüzde Salurlar genellikle, çiftçilik ile geçimlerini sağlarlar. 
Fakat kentlere yönelik nüfus hareketliliğinin de olduğu, özellikle lokanta 
sektöründe Döngenler ve Uygurları taklit etmeye başladığı bilinmektedir. 
Bundan dolayı bugün Çin’in büyük ve orta ölçek kentlerinde helal yemek 
satan orta ve daha düşük sınıfta Salur lokantalarını görmek mümkündür. 
Uygurların Çin metropollerinde ve kentlerinde barınması ve iş yapması 
çeşitli kısıtlamalar ile imkânsız hale gelirken, onların yerini yavaş yavaş 
Salurların aldığı da gözlemlenmektedir. Salurlar, Uygurlara nazaran 
Çinlilerle daha iyi iletişim kurabilmekte veya Çinliler açısından “daha az 
tehlikeli” grup olarak algılanmaktadır.

Salurlar Sünni Müslümandırlar ve Çin’e geldiklerinden itibaren 
yerleşik hayata geçmeye başlamış ve mahalle kültürünün yaygınlaşması ile 
her mahallede mescit, medrese yaygınlaşmıştır. Günümüzde, Salurların 
yaşadığı bölgelerde küçük büyük yaklaşık 100 mescit veya cami vardır.

Son yıllarda Salurlar ile Türkmenistan aydınları ve Türkmenistan’ın 
Pekin büyükelçiliği ilgilenmeye başladığı, bazı Salur gençlerinin 
Türkmenistan’a eğitim için gittikleri de bilinmektedir. 

7) Tacikler（Tajıkezu/塔吉克族）: Çin vatandaşı olan Taciklerin 
tamamı Uygur Özerk bölgesinin Kaşgar vilayetine bağlı Taşkurgan Tacik 
Otonom İlçesinde yoğun ve Yarkent, Poskam, Kargalık ilçelerinde dağınık 
olarak yaşamaktadırlar. Son nüfus sayımında (2010) Taciklerin toplam 
nüfusu 51 bin kişi olarak kaydedilmiştir.

Pamir yaylasında yaşayan Tacikler hayvancılık ve avcılık ile geçimlerini 
sağlarken, ovada yaşayanlar Uygur Türkleri ile aynı yaşam tarzını 
benimsemişlerdir. Son yıllarda artan stratejik ve güvenlik yatırımları 
nedeniyle devlet Taciklerin Pamir yaylasından daha aşağı bölgelere özellikle 
Kaşgar’ın Yopurgha ilçesine iskân ettirmeye başlamıştır. Neredeyse 
zorunlu iskân kategorisinde olan bu süreçte devlet Taciklerin yerleşik 
hayata alışması için her açıdan destek sağladığı, fakat onların isteksiz 
davrandıkları görülmüştür. 2007 yılında işbu iskân bölgesinde yaptığımız 
araştırmada Taciklerin haklı olarak iskân sürecine direndiklerini yerinde 
gördük. Tacikler genellikle rakım 2500-5000 metrede yaşayan bir halk 
olmasından ötürü, rakım 1000 metre dolayında olan Kaşgar’ın köyleri 
onları öncelikle sağlık açısından olumsuz etkilrmiştir. Ayrıca, kadar kurak 
ve sıcak iklime alışık olmayan Taciklerin yaz aylarında fırsat buldukça 
Pamir’e kaçtıkları ortaya çıkmıştır. Fakat iskân siyasetinin bir devlet 
politikası olmasından ötürü, genç nesillerin daha hızlı bir şekilde uyum 
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sapladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, genç nesillere sağlanan imkânlar onlar 
açısından daha cazip gelmiştir.

Pamir yaylasında yaşamaya devam edenlerin önemli bir bölümü 
özellikle 11 Eylül sonrasında “Atlı Sınır Muhafız”ı olarak Çin hudut 
birliklerine yardımcı olmaya başlamışlardır. Uygur Türklerine yönelik 
yürütülen operasyonlarda veya sınırdaki kaçak geçişlerin önlenmesinde 
devlete çok yardımcı olduklarından ötürü Çin’deki en “sadik” azınlık olarak 
medyada ve ÇKP arenasında takdir edilmiştir.   

Taciklerin kullandığı dil Hint-Avrupa dil ailesinin İran Dil grubu Pamir 
şubesine bağlı bir çeşit İrani dildir. Günümüzde Tacikler arasında kullanılan 
Tacikçenin sözlüğünde çok sayıda Uygur Türkçesine ait kelimeler olmakla 
birlikte son yıllarda hızla çoğalan Çince kelimeler mevcuttur. Taşkurgan 
dışında yaşayan Taciklerin hemen hemen tamamı Uygur Türkçesini 
kendi aralarında iletişim dili olarak kullanırlarken, Taşkurgan’da yaşayan 
Taciklerin mutlak çoğunluğu Uygur Türkçesini biliyorlar. Öyle ki, 2007 
ve 2012 yıllarında bölgede yaptığımız saha çalışması esnasında en güzel 
Uygur Türkçesini konuşan Taciklere şahit olduk. Üstelik yaşları 60’ın 
üzerinde olanların konuştuğu Uygur Türkçesinin ise Çincenin ve medya 
Uygurcasının hiç etkisinde kalmamış otantik ve saf Uygur Türkçesi olması 
çok düşündürücü idi. Hatta bir yaşlı Tacik kadını 70 yıllık ömründe 
Kaşgar şehrine dahi hiç gitmemiş, ama Uygur Türkçesini o kadar tatlı ve 
güzel konuşuyordu. Fakat onun torunları artık ne Tacikçe ne de Uygur 
Türkçesi konuşabiliyorlardı. Sadece Çince konuşuyor ve ninesi ile iletişim 
kuramıyor veya kurma ihtiyacı dahi hissetmiyordu. Bu durumdan devlet 
memuru konumundaki Tacikler memnun iken, diğerleri pek memnun 
değildi. Onlara göre, eğitimin Uygur Türkçesi ile devam ettirilmesi en 
azından Tacikçenin korunmasını sağlarken, çevresindeki ve bölgesindeki 
yaygın kullanım dili olan Uygur Türkçesini öğreniyorlardı. Dolayısıyla 
Tacik ve Müslüman kültüründen kopmuyorlardı. Fakat şimdi Çince eğitim 
ile yeni nesiller hem Tacik dili ve kültüründen hem Müslümanlıktan 
uzaklaşıyorlardı.

Tacikler’in kendilerine ait milli bir yazısı yoktur. Uygur yazısını yaygın 
olarak kullanagelmişlerdir. 2000’li yılların başlarına kadar Taciklerin 
bütün eğitim-öğretim Uygur Türkçesi ile yapılıyordu. Bundan dolayı Tacik 
kökenli biri genellikle Uygur okullarında okur ve Uygurlar ile aynı sınava 
girerek üniversiteye gidiyorlardı. 2000’li yıllardan sonra, özellikle 2003 
yılından sonra tamamen Çince eğitime geçmiştir. Bu durumda yeni neslin 
çoğu Çinceyi öğrendikçe Tacikçeden uzaklaşmıştır. Çünkü Tacikçe ile 
Çince arasında herhangi bir geçişlilik bulunmamaktadır. 

Taciklerin daha önce doğa dinlerine sonra Budda dinine inandıkları 
biliniyor. Bölgedeki arkeolojik kazılar ve folklorik çalışmalar buna işaret 
ediyor. Taciklerin İslamiyet ile tanışması Türklerin İslamiyet’e geçişi ve 
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Karahanlı devletinin İslamiyet’i Devlet dini olarak belirlemesi ve Budist 
çevrelere yönelik İslami yayma çalışmaları ile doğrudan ilişkilidir. 
Taciklerin tamamen İslamlaşması ancak 17. Yüzyılda tamamlanmıştır. 
Tacikler konargöçer olmakla birlikte Taşkurgan ilçesinin dışında 
yaşayanların çoğu Uygurlar ile içiçe yaşamakta ve yerleşik yaşam tarzını 
sürdürmektedirler. 18. Yüzyılların başlarına kadar Tacikler arasında Sünni 
Müslümanlık yaygın iken bu tarihten itibaren Şii mezhebinin İsmailiye 
kolunun hızla yayıldığı görülmüştür47. Tacikler günümüzde Çin’deki tek Şii 
mezhebinde olan Müslüman milliyet olarak bilinir.

Son yıllarda Tacikler ile Çinliler arasında artan karışık evliliklerin 
oranı Uygur bölgesindeki Müslüman milliyetler arasında ilk sırayı almaya 
başlamıştır. 

8) Bao’an Milliyeti（Bao’anzu保安族）: Çince adları Bao’an (保
安族) milliyeti olan bu Müslüman halk dünyada sadece Çin’de yaşıyorlar. 
Bao’an milliyeti genellikle Gansu eyaletine bağlı Ji Shıshan Bao’an, 
Dongşiang ve Salur Özerk İlçesinde yaşarlar. Az bir kısmı ise dağınık olarak 
Lanzhou, Linşia, Çinghai, Tibet ve Uygur Özerk Bölgesinde yaşıyorlar. 
2010 yılında yapılan son nüfus sayımına göre Bao’an milliyetinin toplam 
nüfusu 20 bin kişi civarındadır.

Bao’an milliyetinin konuştuğu dil Moğolca olup, daha çok Moğol kökenli 
halklardan Tu (Moğol) ve Dongşiang’lara yakındır. Kendine ait milli bir 
yazısı yoktur. Tarihte Çinli ve Dmngenlerle sıkı ilişkilerde olduklarından 
dolayı Çin dili ve kültürünün etkin etkiside kalmıştır. Bao’an dilindeki 
Çince sözcüklerin oranı yaklaşık %40 civarındadır48.

Bao’an miliyetinin kökeni hakkında üç çeşit görüş vardır. İlki 
günümüzde konuştuğu dilsel özelliklerinden dolayı Moğol kökenli bir halk 
olması gerektiği. Yani İslamiyet’i kabul eden Moğolların Bao’an bölgesinde 
Tibetli, Çinli ve Döngen gibi milliyetlerle karışması sonucu ortaya çıkmış 
olduğu yöndeki görüş. İkincisi ise, Çince kaynaklarda geçen “Bao’an Hui
保安回” tanımlamasına binaen onların Döngen olabileceği yönünde 
geliştirilen bir görüş. Üçüncü görüş ise Moğollar dönemindeki Müslüman 
Renklilerin Bao’an bölgesindeki diğer milliyetlerle kaynaşması sonucu 
şekillenmiş bir halk olduğu görüştür49.

Sonuç olarak Bao’an milliyeti Moğolca konuşan sayıca fazla olmayan, 
aynı zamanda Çin dili ve yazısının etkisinde kalmış bir halktır. Bao’an adı 
da Çinliler tarafından verilmiş coğrafya’ya dayalı bir addır. Yani Bao’an 
bölgesinde yaşayanlar anlamında “Bao’anlı/保安人”.  Bao’an milliyeti 
genellikle çiftçilikle geçimlerini sağlayan bir halktır. Çeşitli bitkileri ekip 

47  A.g.e., ss.408.
48  A.g.e., s.137.
49  A.g.e., s.138.
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biçerler. Bunun haricinde ek olarak bıçakçılık mesleği yaygındır. Bao’an 
milliyeti Döngenler gibi ticaret işlerinde de başarılı bir halktır. 

Bao’an milliyeti Sünni Müslüman olmakla birlikte, Bao’anler arasında 
Nakşibendi tarikatının bazı kollarının yaygın olduğu da bilinir. Bao’an 
bölgesinde bulunan Mescit ve Camiler Bao’anlerin örf adet ve gelenek 
göreneklerinin korunması ve yaşatılmasında çok önemli işlevler görmüştür 
ve görmektedir.

Bao’an milliyeti dili olan ve yazısı olmayan bir halk olduğu için eğitim-
öğretim ve kültür aktarımı Çin yazısı ve kültürü aracılığı ile olmuştur. 
Bu durum, Bao’an milliyetinin dini inancını koruduğu müddetçe 
Döngenleşeceği ve zamanla kendi dilini unutacağı durumunu ortaya 
çıkartmıştır.

9) Özbek Türkleri（Wuzibiekezu/乌孜别克族）: Çin’deki 
Özbekler, sadece Uygur bölgesinde yaşıyorlar. Genellikle büyük kentlerde 
oturuyorlar. Sadece bir kısmı, Sancı Döngen Oblastı’na bağlı Mori Kazak 
Otonom İlçesinin Danangou Özbek Otonom köyünde (resmi olarak 1987 
yılında tesis edilmiştir) yaşıyorlar. Son nüfus sayımına göre, Özbeklerin 
toplam nüfusu 10 bin kişi civarındadır. 

Özbekler genellikle Uygurlar ile iç-içe yaşarlar. Sadece Özbek otonom 
köyündekiler ve Altay vilayetindekiler Kazaklarla iç içe yaşamakta ve günlük 
iletişimde Kazak Türkçesi ve yazısını kullanmaktadırlar. Özbeklerin sosyal 
ve kültürel özellikleri Uygur Türkleri ile hemen hemen aynı olmasından 
ötürü her alanda iç-içe geçmiştir. Sayılarının bu kadar az gözükmesi 
aslında bu benzerlikten kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı kendilerine ait 
bir yazı icat etme ihtiyacını hissetmemişlerdir.

Bölgedeki Özbeklerin çoğu ticaret ile meşguldürler, sadece Özbek 
köyünde yaşayanlar hayvancılıkla geçimini sağlarlar. 2012 yılında işbu 
köyde yaptığımız saha çalışmasında Özbek olarak adlandırılan grubun 
aslında sosyal ve kültürel olarak daha çok Kazak Türklerine yakın oldukları 
gözlemlenmiştir. Ayrıca yaşam tarzı olarak da Kazaklarla aynıdır.

Özbek Türkleri Türkistan’da Uygur Türkleri ile birlikte en dindar ve 
yerleşik kültürü en güçlü Türk boyu olarak bilinir. Sünni Müslümandırlar 
ve Uygur bölgesindeki diğer Müslüman gruplara nazaran daha dinine 
bağlıdır. Sadece hayvancılıkla uğraşan Özbek köyündekiler yaşam 
tarzından dolayı daha gevşek bir İslami inanca sahip olduğu gözlemlenir.

10) Tatar Türkleri（Tataerzu/塔塔尔族）: Çin’de yaşayan 
Tatarların tamamı Şinciang Uygur Özerk Bölgesinde yaşıyorlar. Onların 
toplam nüfusları son nüfus sayımına göre yaklaşık 3500 kişidir. Tatar 
nüfusunun bu kadar az veya geçmişe nazaran az olmasında en önemli 
etken 1980 sonrasında sürekli olarak bölgeden dışarıya göç etmeye 
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başlaması veya başta Uygur Türkleri olmak üzere karışık evliliklerin 
yaygınlaşmasındandır. Yurtdışına göçler genellikle Avusturalya başta 
olmak üzere Tatar diasporasının daha güçlü olduğu ülkelere yönelik 
olmuştur.

Bölgede kalan Tatar Türkleri genellikle Ürümçi, İli, Altay bölgelerinde 
yaşarlar. Kazakların etkisinde kalarak geçimini hayvancılıkla sağlayan bir 
diğer Tatar grubu ise, Sancı Oblastına bağlı Daçuangou Tatar Otonom 
köyünde toplu olarak yaşamaktadırlar. Onların dili dâhil tüm gelenek 
görenekleri Kazaklarla hemen hemen aynıdır.

Tatar Türkleri, bölgeye 19. Yüzyılın sonlarına doğru ticaret ve marifet 
işleri için gelmişlerdir. Özellikle Ceditçi hareketin etkisiyle çok sayıda 
Ceditçi Tatar aydınları İdil-Ural bölgesinden Uygur Türk bölgesine gelerek, 
yerli Türklerinin eğitim, kültür işlerine azımsanmayacak kadar büyük 
katkılarda bulunmuşlardır. Uygur Türkleri bu katkıları ve fedakârâne 
çalışmalarından dolayı Tatar Türklerine daima saygıda bulunmuşlardır. 
Tatar Türkleri bölgedeki laik ve çağdaş yaşamın öncüleri olarak da kabul 
edilmişlerdir50.

Bölgede yaşayan Tatar Türkleri sayılarının az ve dağınık oluşlarına 
bakmaksızın kendi şivelerini korumayı bilmişlerdir. Eğitime en çok önem 
veren halk olmasından ötürü sadece Çin’deki Türk dilliler içinde değil 
hemen hemen bütün azınlıklar içinde eğitim düzeyi en yüksek olan bir 
Türk topluluğudur.

Genel Değerlendirme ve Öngörü

Çin’deki resmi söyleme göre, Çin’de 2000 yıl hüküm süren feodal 
sistem 1911 yılında Milliyetçiler tarafından yıkılarak Çin Cumhuriyeti 
kurulmuştur. ÇKP önderliğindeki Çin Kurtuluş Ordusu da 1949 yılında 
Milliyetçi Çin’i mağlup ederek Çin anakarasında Çin Halk Cumhuriyeti’ni 
kurmuştur. Çin’in başta anayasası olmak üzere ilgili yasalarında ÇHC’nin 
çok milliyetli birleşik ülke olduğu ısrarla vurgulanır. Çin’in ilgili yasaları 
incelendiğinde Çin’de farklılıkların korunduğu ve yaşatıldığı hemencecik 
anlaşılır. Bu durum ÇHC’nin mevcut anayasasının aşağıdaki maddelerinde 
de açıkça belirtilmiştir:

34. Madde, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, 
milliyetine, ırkına, cinsiyetine, mesleğine, ailesine, dini inancına, eğitim 
düzeyine, maddi durumuna, ikamet sınırlamasına bakılmaksızın seçme 
ve seçilme hakkı vardır. Hukuki olarak siyasi haklarından mahrum 
edilenler hariç.

50  Abdürreşit Celil, Tatar Türklerin Uygur Türklerindeki Cedit Eğitimine Etki ve Katkıları Üzerine, 
KIRIM, 2002/36-40, Ankara, ss.30-37.
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35. Madde, Çin Halk Cumhuriyeti’nde vatandaşların fikir, yayın, 
toplanma, örgütlenme, gösteri özgürlükleri vardır.

36. Madde, Çin Halk cumhuriyetinde vatandaşların dini inanç 
özgürlüğü vardır. Herhangi bir devlet birimi, sosyal örgütler veya bireyler 
vatandaşları zorla dine inandıramaz veya inanmamaya zorlayamaz, 
inanan vatandaşları veya inanmayan vatandaşları aşağılayamaz/
dışlayamazlar.

Ayrıca, ÇHC’nin resmi hükumet ağ sayfasında da bu husus ile ilgili 
olarak şu satırlar dikkat çeker51: “Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki milliyetler 
eşittir, devlet her azınlık milliyetin meşru hak ve çıkarlarını korur; onların 
eşitliğini, birliğini ve aralarındaki karşılıklı yardımı korur ve geliştirir. 
Herhangi bir milliyete yönelik ayrımcılık ve baskıyı yasaklar; milliyetler 
birliğine zarar veren ve milliyetleri bölmeye yönelik davranışları 
yasaklar”.

Fakat Çin bürokrasi geleneğinin pratiğinde çok yaygın olan “上有政策
下有对策-Yukarının politikası var ise aşağının muadili vardır” benzeri 
anlayış ve yaklaşımlar işbu yasaların tam anlamı ile uygulanmasını 
engellemiştir. İşbu engellemeler Çin’de hak arayanların yolunu kapatmakla 
birlikte çeşitli rüşvet ve yolsuzlukların da önünü açmıştır. Diğer taraftan 
ülkedeki tek partili yönetim şekli yargının bağımsız ve tarafsızlığını 
ortadan kaldırmıştır. Yargı mensuplarının da ÇKP üyelerinden oluşması 
yöneticilerdeki yolsuzlukların örtbas edilmesi veya hukuk sisteminin adil 
işletilememesi durumunu ortaya çıkartmıştır. Bundan dolayı yasalarda 
öngörülen çoğulcu, çok kültürcü ve inançlara saygılı Çin toplumu bir türlü 
inşa edilememiştir.

Geleneksel Çin düşüncesinin Batı tarzı milliyetçi-modernist yaklaşımlar 
ile yoğrulması sonucu ortaya çıkan yeni şekli, Çin’deki farklılıklara 
yönelik daha az hoşgörülü olmaya başlamıştır. Müslüman milliyetlerin 
durumu da Batı’da yükselen İslam karşıtlığına paralel olarak (Çin’de) 
gitgide kötüleşmeye başladığı, özellikle Uygur Müslümanlara yönelik 
uygulanmakta olan ayırımcılıkta kendini belli etmiştir. Çin geleneksel 
düşüncesindeki farklılıkları yönetmede uygulanan böl-parçala-yönet 
stratejisinin Müslümanlar arasında da açıkça uygulandığı görülmektedir52. 
Wai Yip Ho’nun yerinde tespit ettiği gibi53 “Uygur Türk Müslümanlar 
ulusal birlik için tehdit olarak görülürken, Döngen Müslümanlar Çin’e 
biat etmiş/asimile olmuş olmalarından ötürü “iyi vatandaş” olarak 

51 http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm中国政府网/ZhongguoZhengfu 
Wang (Çin Hükümeti Ağı) Erişim tarih: 28. 04. 2015.

52  Friedrıchs, Jörg. “Sino-Muslim Relations: The Han, the Hui, and the Uyghurs”, Journal of Muslim 
Minority Affairs, 2017, 1-25.

53  Wai Yip Ho, “Mobilizing the Muslim Minority for China’s Development: Hui Muslims, Ethnic Relati-
ons and Sino-Arab Connections”, Journal of Comparative Asian Development, 2012, 12:1, ss. 93.
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görülmüştür. Diğer Müslüman milliyetlerden farklı olarak Döngen 
Müslümanların kendi dilleri yoktur ve Çin dilini ana dili olarak kabul 
etmişlerdir”.  

Özellikle 2000’lı yıllardan sonra ısrarla uygulanmakta olan tek dilli 
ve tek kültürlü eğitim, kültür politikalarının amacı da aslında bir taraftan 
farklılıkların hızla yok edilmesini gaye ettiyse, diğer esas amaç ise, Çince 
konuşan ve Çince düşünen “iyi vatandaş”lardan oluşacak Çin Milliyeti/
中华民族 oluşturmaktır. Bu aslında tamamen güvenlikçi (fark=tehdittir) 
ve ötekileştirici (dışlayarak mahkûm etme) bir yaklaşım olmakla birlikte, 
Çin’de farklılıkların kendi özgünlüklerini belirli seviyelerde koruyarak istekli 
bir şekilde egemen toplum ile bütünleşme sürecine girmesini engellerken, 
daha büyük huzursuzluk ve çatışmalara meydan hazırlamaktadır.

Çin’deki Müslüman Milliyetler bahis edildiği gibi iki grupta kategorize 
edilmiştir. Çin Müslümanlığı kategorisinde bulunan Dongşiang, Bao’an ve 
Salurlar mevcut eğitim ve öğretim sistemi ile bölgelerinde uygulanmakta 
olan kültür politikalarının çıktısı olarak Çin dili ve kültürü içinde hızla 
Döngenleşme sürecine girmiş bulunmaktadır. Ana dillerinin kaybedilmesi 
ile (büyük ihtimalle) bu süreç tamamlanacaktır. Türkistan Müslümanlığı 
kategorisinde bulunan Türk soylu Müslümanlar ve Tacikler 2003 yılından 
beri bölgede uygulanmakta olan (ısrarcı ve zorlayıcı) tek dilli ve tek 
kültürlü eğitim-öğretim politikaları ile kamusal alanda dozu arttırılarak 
yaygınlaştırılan kısıtlayıcı tedbirlerle gitgide kendi dili ve kültürlerinden 
kopmaya başlamıştır.  Bu toplumlarda sosyal yarılma, kültürel yabancılaşma 
ve kültürel kopukluklar hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.  Uygur toplumu 
örneğinde olduğu gibi zoraki ve yönlendirilmiş değişmelerle toplumda 
özendirilen alkolizm, fuhuş, uyuşturucu kullanımı, HİV ve benzeri bulaşıcı 
hastalıklar, aile içi şiddet, boşanma, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 
yoksullaşmanın artarak devam ettiği ve edeceği gözlemlenmektedir. Diğer 
taraftan, dışlanan ve asgari dini ve kültürel yaşantısını yaşayamayan 
Müslümanların marjinalleşmesi sonucunda Çin’den çeşitli yollardan 
kaçma durumları da ortaya çıkmıştır. Özellikle Uygur bölgesindeki radikal 
dışlayıcı ve formatlayıcı uygulamalardan dolayı umudunu yitirmiş bazı 
Uygur Türkleri dini istismar eden çeşitli örgütler veya karanlık güçlerce 
yönlendirilebilmektedir. Bu durum bölgede daha faşist uygulamaları 
hayata geçirmek isteyen bazı yöneticiler için de bulunmaz bahaneye 
dönüştürülmüş, daha radikal ve daha gayri insani uygulamalara imza 
atılmaya başlanmıştır. Bunun en bariz örneği ise 1 Nisan 2017 tarihinde 
yürürlüğe giren “Şinciang Uygur Özerk Bölgesi Aşırılığı Yok Etme 
Yönetmeliği”54dir. Bunun devamı olarak uluslararası medyaya da yansıyan 

54  Şinciang Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükumeti resmi Ağ Sayfası/新疆维吾尔自治区人民政府官方网; 
Şinciang Uygur Özerk Bölgesi Aşırılığı Yok Etme Yönetmeliği/ 新疆维吾尔自治区去极端化条例 http://
www.xinjiang.gov.cn/2017/03/30/128831.html, konu ile ilgili Türkçe haberler için bakınız: Uygur 
Türklerine karşı dün yasaklar devreye girdi: http://www.yeniakit.com.tr/haber/uygur-turklerine-
karsi-dun-yasaklar-devreye-girdi-295692.html, Erişim: 25.04.2017;



44

Abdürreşit C. KARLUK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

7 
/ 

20
: 9

-4
8

ve büyük tepki çeken başta Muhammed olmak üzere İslami ad ve Türkçe 
kökenli milli adların yeni doğan çocuklara verilmesini yasaklayan kışkırtıcı 
uygulamalardır55.

Çin’de yaşayan Müslümanların huzur içinde yaşaması, Çin’in Müslüman 
dünyası ile olan ilişkileri açısından çok önemlidir. Başta Çin sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu hammadde ile enerji olmak üzere Çin sanayi ürünlerinin 
pazarlandığı en önemli pazarlar işbu Müslüman coğrafyasındadır. Diğer 
taraftan, Çin’deki Müslüman nüfusun en yoğun olarak yaşadığı Türk 
bölgesinin, Türk-İslam ülkeleri ile komşu olduğu, özellikle bağımsız 
Türk devletleri ile kandaş, dindaş olduğu düşünüldüğünde Çin’in 
mevcut Müslüman Türk bölgesinde uygulamakta olduğu bazı gayri 
insani uygulamaları acilen gözden geçirmesi, başta anayasası olmak 
üzere teritoryal özerklik yasası ve din yasasını eksiksiz hayata geçirmesi 
gerekecektir. Bu gözden geçirme ihtiyacı aslında, sınırlarının doğusu ve 
güneyinde denizlerden kuşatılan, sıkıştırılan ve çıkış yolu olarak “Yeni İpek 
Yolu”nu seçen Çin için daha acil ve önemlidir. İşbu projenin gerçekleşmesi 
gereken kara güzergâhlarının büyük bölümü Türklerin coğrafyasında 
bulunmaktadır. Deniz güzergâhları da diğer Müslüman coğrafyası veya 
limanlarından geçirilmesi düşünülmektedir.  

55 Bakınız: China bans Islamic baby names in Muslim majority Xinjiang province, http://www.telegraph.
co.uk/news/2017/04/25/china-bans-islamic-baby-names-muslim-majority-xinjiang-province/, Eri-
şim: 25.04.2017; China bans Islamic baby names in Muslim majority Xinjiang province, http://www.
independent.co.uk/news/world/asia/china-ban-islamic-baby-names-muslim-xinjiang-province-
uyghurs-burqa-islam-jihad-human-rights-a7700646.html, (Erişim: 25.04.2017); China bans religio-
us names for Muslim babies in Xinjiang, https://www.theguardian.com/world/2017/apr/25/china-
bans-religious-names-for-muslims-babies-in-xinjiang, Erişim: 25.04.2017; China Bans ‘Muhammad’ 
and ‘Jihad’ as Baby Names in Heavily Muslim Region, https://www.nytimes.com/2017/04/25/
world/asia/china-xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html?_r=0, Erişim: 25.04.2017.
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Çin Tarzı İslam: Konfüçyanist 
Müslümanlık (Hui-Ru)

Chinese Style Islam: Confuciant Islam and Muslims (Huı-Ru)  

                
Elvida ÜNAL*

Öz

İslam dini, Çin’e 7. yüzyılın ortalarında girmiş, özellikle Moğollar ile birlikte Çin’i 
fetheden Müslümanların Çin’e yerleşmesi ve Ming döneminde yerliler ile kay-
naşması sonucunda Çin’de Çinli-Arap-Fars-Türk karışımı Müslüman bir millet 
olan Hui milleti ortaya çıkmıştır. Bununla beraber 14. yüzyıldan itibaren siyasî 
ve sosyal değişimler sonucu Hui Müslümanlarının İslam’ı Çince anlama ihtiya-
cı sonucu Çin tarzı İslamî anlayış olan “Konfüçyanist Müslümanlık” (Hui-Ru, 回
儒) kavramı ortaya çıkmıştır. “Konfüçyanist Müslümanlık” (Hui-Ru), klasik Çin 
Konfüçyanistik kültürü ile İslam medeniyeti ve kültürünün bir araya gelmesiyle 
oluşan bir kültür sentezidir. Bir başka tanımla İslam’ın Çince ve Konfüçyanizm 
terimleriyle ifade ediliş şeklidir. “Konfüçyanist Müslüman Âlimler” (Hui-Ru Xu-
ezhe, 回儒学者), Çince ve Konfüçyanist kültürü benimsemiş Çinli Müslümanlar, 
âlimler ve düşünürlere verilen isimdir. Bu çerçevede Klasik Çin Konfüçyanistik 
medeniyetle İslam medeniyetini birbirine yaklaştıran en önemli faktördür.

Anahtar Kelimeler: İslam, Çin, Konfüçyanizm, Konfüçyanist İslam, Hui Milleti

Abstract

The Islamic religion entered China in the middle of the 7th century, and the Hui 
nation, a Muslim nation of Chinese-Arabic-Persian-Turkic mixture, emerged in 
China, especially as a result of Muslims who conquered China with Mongols sett-
led down and fusion with locals. From the 14th century onwards, as a result of of 
political and social changes, the concept of  “Confucianist Islam” (Hui-Ru, 回 儒), 

*  Pekin Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Orta Doğu 
Araştırmaları Merkezi Doktora Öğrencisi, Araştırma Asistanı. Pekin, Çin; e-mail: sufism_hira@
pku.edu.cn
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which is the Chinese style Islamic understanding, Hui Muslims’ need to unders-
tand the Islam in Chinese language. “Confucianist Islam” (Hui-Ru) is a synthesis 
of culture formed by the combination of classical Chinese Confucian culture and 
Islamic civilization and culture. Another definition is the expression of Islam in 
terms of Chinese and Confucianism. “Confuciant Muslim Scholars” (Hui-Ru Xu-
ezhe, 回儒学者) are Muslim scholars and thinkers who have adopted Chinese and 
Confucianist culture. They are the most important factor that bring the classical 
Chinese Confucian civilization and Islamic civilization closer together. 

Key Words: Islam, China, Confucianism, Confucianist Islam, Hui Nation

Giriş                 

İlk vahyin gelmesinden günümüze kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış 
olan İslam dininin bu denli geniş bir yayılma sahası elde etmesinin 
temelinde, Müslümanlığı kabul etmiş olan toplulukların sergilemiş 
oldukları üstün İslam ahlakının, diğer insanları bu dine ilgi duymaya 
yönlendirmesi yatmaktadır. Ayrıca İslam, Müslüman olan her yeni 
toplumla birlikte gittiği yerlerde farklı bir yanını yansıtarak dünyadaki en 
büyük dinlerden biri olmuştur. Çin’deki 2010 nüfus sayımı verilerine göre, 
Müslüman nüfusu 23 milyondan fazladır, ülkenin toplam nüfusuna oranı 
%1.74 ve müslüman olmayan diğer azınlıklara oranı ise %20.67 ‘dır.1

Bununla birlikte “İlim Çin’de dahi olsa gidiniz” hadisinde metaforik bir 
söylemle de olsa işaret edilen, İslamiyet’le en erken tanışan medeniyetlerden 
biri olan ve büyük bir Müslüman nüfusa sahip Çin’in İslamiyet ile tanışması, 
İslamiyet’e yaklaşımları ve özellikle “Konfüçyanist Müslümanlık” konusu 
Türk araştırmacılar tarafından oldukça ihmal edilmiştir. “Konfüçyanist 
Müslümanlık” (Hui-Ru, 回儒), klasik Çin Konfüçyanist kültürü ile 
İslam medeniyeti ve kültürünün bir araya gelmesiyle oluşan bir kültür 
sentezidir.2 Bir başka ifadeyle İslam’ın Çince ve Konfüçyanizm terimleriyle 
ifade ediliş şeklidir. “Konfüçyanist Müslüman Âlimler (Hui-Ru Xuezhe, 回
儒学者), Çin dilini ve Konfüçyanist kültürü benimsemiş Çinli Müslüman 
âlim ve düşünürlere verilen isimdir. Bu grup, klasik Çin Konfüçyanist 
medeniyetiyle İslam medeniyetini birbirine yaklaştıran önemli bir etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin tarihinde Konfüçyanist Müslümanların 
başlattığı bu iki kültür arasındaki diyalog hareketi, Song Hanedanlığı 

1  2010 yılı resmi nüfus verileri için bakınız:  http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2010%E6%80%B
B%E4%BA%BA%E5%8F%A3 , (Erişim: 27 Nisan 2017)

2  Jin Yijiu (金宜久), Wang Daiyu’nun Görüşleri İncelemesi (王岱舆思想研究), Pekin (北京), Milletler 
Yayınları (民族出版社), 2008, Sayı: 3, ss. 3-4. 
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(960-1279) ve Ming Hanedanlığı (1368－1644) dönemlerinden Qing 
Hanedanlığı (1636-1912) sonuna kadar devam eden yaklaşık 600 yıllık bir 
süreçtir; ancak etkileri günümüzde hâlâ devam etmektedir. Konfüçyanist 
Müslümanlık, ‘Hui-Ru Araştırmaları’ ve ‘Hui-Ru Diyaloğu’ isimleriyle 
Çin’de rağbet gören akademik araştırma konuları arasında yer almaktadır. 
Özellikle son yıllarda “Bir Kuşak Bir Yol - Yeni İpek Yolu” projesiyle 
Çin’in Müslümanlarla olan tarihi serüveni gündeme gelmiş, İslam ve Çin 
medeniyetlerinin ortak entelektüel mirası olan Hui-Ru önem kazanmıştır. 

Kelime bazında açıklayacak olursak Çincede  “Hui”（回） kelimesi 
“dönmek, dönüş, geri göndermek” gibi anlamlar içerir, terim olarak 
ise özellikle Moğol hâkimiyeti altındaki Yuan Hanedanlığı (1206-1368) 
dönemindeki Moğol istilalarından itibaren Arap yarımadası, İran ve 
Türkistan’dan gelip Çin’e yerleşen Arap- Fars- Türk ve Çinli karışımı 
olan Müslüman Hui milletini ya da Türkiye Türkçesi söylemiyle Döngen 
milletini (Hui-zu, 回族) ifade etmektedir.3  Çin’de şu anda var olan 56 
milletten Müslüman olan 10 azınlık millet içinde en büyük nüfusa sahiptir.  
Hui kelimesi aynı zamanda İslam dini anlamında “Hui Dini” (回教, Hui 

Jiao), müslüman anlamında da “Hui Dinini Takip Edenler” （Hui Jiao 
Tu, 回教徒）olarak kullanılmıştır.4 “Ru” (儒) karakteri ise “Konfüçyüs, 
Konfüçyanizm, bilge insan” gibi anlamlara karşılık gelir. Bu iki kelimenin 
birleşimi olan Hui-ru’yu dilimize “Konfüçyanist Müslümanlık” olarak 
tercüme edebiliriz.

“Konfüçyanist Müslümanlık” ve “Konfüçyanist Müslümanlar” ifadeleri 
İslamî eserlerin Çinceye çevrilmesi ve İslam’ın Çince ifade edilmesi 
hareketini başlatan âlimlerin kendilerini tanımlamak için kullanmalarıyla 
ortaya çıkmıştır. Örneğin Qing Hanedanlığı dönemi yazarları Çinli 
Müslüman âlim Wang Daiyu hakkında “Konfüçyanist Müslüman âlim” 
olarak bahsetmiştir.5 “Hui-Ru” ifadesini 1925 yılında Kuwata Rokuro, 
modern akademik dünyada ilk kez gündeme getirmiştir. Onu müteakip, 
Çin ve Amerika’da son yıllarda önemli çalışmalar vücuda getirilmiştir. 
Özellikle Harvard Üniversitesi Asya Merkezi Kıdemli Araştırmacısı ve 
Pekin Üniversitesi Beşeri Bilimler Enstitüsü Dekanı Du Weiming, Hui-

3  Ma Junfeng (马峻峰), Ma Yongzheng (马永正), “Yuan, Ming, Qing Hanedanlıklarında Müslümanları 
Yönetme Politikaları ve Hui Milletinin Ortaya Çıkışı”

 
(元明清王朝治回政策与回族形成),  Jiangnan 

Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi (江南社会学院学报)， 2008, Sayı: 3, s.61-65. 
4  Ren Yinong (任一农), ve diğerleri, Azınlık Milletler Dini Bilgileri El Kitabı (民族宗教知识手册), Pekin 

(北京), Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi Merkez Parti Okulu Yayınevi (中共中央党校出版社), 
1994, s. 122.   

5  Alimu Taoheti (Alim Tohti, 阿里木·托和提), “Qing Ming Hanedanlıklarında Hui-Ru Araştırmaları 
Nasıldı?” (明清之际的“回儒学”何为可能?) , Ningxia Sosyal Bilimler Dergisi (宁夏社会科学), 2013, 
Sayı:1, s.60-66.
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Ru araştırmalarının temsilcilerinden sayılmaktadır. 1993, 2000, 2002 ve 
2012 yıllarında Prof. Seyyid Hussein Nasr ile birlikte, Amerika ve Çin’de 
İslam ve Konfüçyanistik medeniyetleri birbirine yaklaştırmak amacıyla 
konferanslar düzenlemiştir. Prof. Du Weiming’e göre, medeniyetler 
ve kültürler açısından bakacak olursak Qing ve Ming Hanedanlıkları 
dönemlerinde ortaya çıkan Konfüçyanist Müslümanlık gibi kültürel 
çeşitlilikler memnuniyet vericidir.  Aynı zamanda medeniyetler diyalogunun 
amacı “Karşı tarafı kendi görüşünün doğru olduğuna ikna etmek değildir, 
diyaloğun asıl amacı karşı tarafı tanımak, kendi bakış açısını genişletmek, 
fikri sınırlamaları sorgulamaktır. Diyaloğun sonucunda ise karşılıklı 
öğrenme ortaya çıkmaktadır.” 6

20. yüzyılda Hui-ru araştırmalarında önde gelen isimlerden biri de 
Japon asıllı Dr. Sachiko Murata ve eşi Dr. William Chittick’tir. Ortak 
yayınladıkları eser7,  Çin sınırları dışında yapılmış olmakla birlikte Çin İslam 
tarihi, kültürü ve Hui-ru ile ilgili yapılmış model niteliğinde bir çalışmadır. 
Sachiko Murata’ya göre, Qing Hanedanlığı dönemi sonlarından itibaren 
başlayan sosyal değişimlerle, Müslümanların İslami eserleri öğrenmeleri 
ve Hui-ru geleneği kesintiye uğramış, bunun sonucunda Çinli Müslümanlar 
eğitim metotlarını yenilemiş; ancak bu yenilenme sadece dış kaynaklara 
bağımlı olarak gerçekleşmiştir. Murata’ya göre Çinli Müslümanların  “Çin 
tarzı İslam” olan Hui-Ru’ya geri dönmesi ve batılılaşma karşısında da 
dikkatli olması gerekmektedir. 8

Türkiye’de ise bu alanda yapılan ilk çalışma 2015 yılında yapılan   
“Konfüçyanist Müslüman Âlimler ve Neo Konfüçyanist Perspektiften 
İslam’a Yaklaşımları” konulu yüksek lisans tezidir.9 Türkiye’de yepyeni bir 
kavram olan “Konfüçyanist Müslümanlık” anlayışını ve Çin İslam tarihini 
konuşmanın İslam medeniyeti ve Çin tarihini anlamada oldukça önemli 
olduğu kanaatindeyim. Bu araştırmanın ana sorunsalları:

I. Konfüçyanist Müslümanlık kavramının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

II. Konfüçyanist Müslümanlık kavramı İslam ve Konfüçyanizm’i 

6  Du Weiming (杜维明), “Küreselleşme ve Çoğulculuk İçinde Medeniyetler Dialoğu” (全球化与多元化

中的文明对话), Nanjing Üniversitesi Dergisi: Felsefe, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler Dergisi (南京

大学学报：哲学、人文科学、社会科学版)，2003 Sayı：1, s. 34-44.
7  Murata Sachiko, William Chittick ve diğerleri, Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu’s Great 

Learning of the Pure and Real and Liu Chih’s Displaying the Concealment of the Real Realm,  Newy-
ork: State University of New York Press, 2000.

8  Murata Sachiko (村田幸子),  “Neden Huiru Dünya Görüşü Araştırılmalıdır? (1)” (为什么要研究回儒世

界观? (一)), Hui Araştırmaları Dergisi (回族研究)，2012 ，Sayı：3, s. 9-10.
9 Esra Çifci, İslam ve Konfüçyanizm bağlamında konfüçyanist müslümanlığın doğuşu ve gelişimi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2015. 
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harmanlayan bir diyalog ürünü veya Çinli Müslümanların İslam’ı 
doğru anlama çabasının bir ürünü olarak mı ortaya çıkmıştır?

III. Konfüçyanist Müslüman âlimlerin görüşleri nelerdir?

IV. Konfüçyanist Müslümanların İslam’ı anlama ve anlatmada diğer İslam 
toplumlarından ne gibi farklılıkları vardır?

Çin’in İslam’la Tanışması ve “Konfüçyonist İslam”a Zemin 
Hazırlayan Faktörler

İslam, yaygın görüşe göre miladi 7. yüzyılın ortalarında (Tang Hanedanlığı 
ilk dönemleri) Çin’e girmiştir, yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahiptir. Çin’e 
gelen ilk Müslümanların 3. İslam halifesi Hazreti Osman tarafından Tang 
imparatoruna gönderilen elçiler olduğu bilinmektedir. 10 Elçileri müteakip 
Müslüman tüccarlar kara ve deniz yoluyla Çin’e gelip ticaret yapmaya 
başlamışlardır. Ancak 9. yüzyıla kadar Çince konuşan Müslüman varlığı 
bulunamamıştır, dolayısıyla bu dönemlere ait Çince İslami metinler de 
mevcut değildir.11 İslam’ın ilk dönemlerinde Arapça ve Farsça; İslam’ı 
kabul eden milletler tarafından benimsenmiş ve İslam bu diller üzerinden 
öğretilir, anlaşılır hale gelmiştir. Dolayısıyla Çin’deki ilk Müslümanlar da 
Arapça ve Farsça konuşan topluluklardır. 

İslamiyet, Çin’de Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde kişisel 
çabalar neticesinde küçük gruplar halinde yayılmış ve topluma etkisi çok 
az olmuştur. Ayrıca kelam gibi İslami ilimlerin öğretimi yok denecek kadar 
azdır ve belli bir âlim sınıfı da henüz oluşmamıştır. Song Hanedanlığı (960-
1279) döneminde ise Arap yarımadasıyla ticaret oldukça gelişmiş, bunun 
neticesinde birçok Arap tüccar ve İpek yolu boyunca uzanan Türkistan’dan 
tüccarlar Çin’e yerleşip Çinli veya Çin’de bulunan diğer milletlerden 
kadınlarla evlenmiştir. Bu dönemde Çinliler tarafından Müslümanlara 
verilen isim Fan Ke (蕃客), yani doğrudan doğruya tercüme yapacak 
olursak “yabancı misafirler”dir. Bu kavram için açıklama yapılırken daha 
çok “muhacir” anlamında kullanıldığı da kaynaklarda geçmektedir.12 
Ancak kelime köklerinden bakacak olursak, Çinlilerin dışardan gelen bu 
Müslüman toplulukları misafir yani bir süreliğine gelen kişiler olarak 

10 Bai Shouyi (白寿彝), “Çin Müslümanlarının Tarihe Katkıları” (中国穆斯林的历史贡献),  Hui Milleti 
Edebiyatı Degisi (回族文学), 2007, Sayı:7, s. 6-11.

11  Murata Sachiko, William Chittick ve diğerleri, Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu’s Great 
Learning of the Pure and Real and Liu Chih’s Displaying the Concealment of the Real Realm,  Newy-
ork: State University of New York Press, 2000, s. 13.

12  Hu Zhenhua (胡振华) , “Çin Müslüman Milletlerin Kültürleri” (中国伊斯兰民族文化), Çin Milliyet 
Üniversitesi Dergisi (中央民族大学学报), 2002，Sayı: 5, s.42.
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tanımladıklarını gösterir. Çinli kadınlarla evlilikten doğan çocuklara ise 
“Çin’de doğan misafirler” (Tu Sheng Fan Ke, 土生蕃客)  denilmiş, hatta bu 
isimlendirme 5. nesile (Wu Shi Fan Ke, 五世蕃客) kadar devam etmiştir. 
Fakat büyük bir kısmı ticaretle uğraşan ve yerel halktan daha zengin olan 
bu yeni Arap-Çinli-Fars ve Türk karışımı millet yerleştikleri yerlere camiler 
yaptırıp İslamiyet’i yaymışlardır. 

Tang ve Song Hanedanlıkları dönemlerine nazaran, Moğolların 
hâkimiyeti altındaki Yuan Hanedanlığı (1271-1368) döneminde ise Çin’de 
İslâm’ın yayılması hız kazanmış ve bütün Çin’e yayılmıştır. İslamiyet’in 
bu denli geniş bir coğrafyaya yayılması, Moğol askerlerle gelen ve 
içlerinde tüccar, zanaatkâr, âlim ve yüksek mevki sahibi Müslümanlar 
sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca daha sonra Çin’de Tunken (屯垦) 
olarak bilinen Müslüman askerler çiftçilikle uğraşmaya başlamış, geniş 
topraklar edinmiştir. Böylece Çin’de Müslümanların gruplaşmasına ön 
ayak olmuşlardır. Moğollar kendileri gibi azınlık durumda olan farklı etnik 
gruplardan olan Müslümanları desteklemiştir.13 Bu sayede Müslümanların 
toplumdaki konumları, yönetici olan Moğollardan düşük, aslen Çinli 
olanlardan ise yüksektir.14

Aynı zamanda Yuan dönemine gelindiğinde Çinli Müslümanların 
ulema sınıfı ortaya çıkmış; kadı, cami imamı ve müezzin gibi dinî statüler 
sistemleşmiş, özellikle Orta Asya’dan gelen sufilerle Çinli Müslümanlar 
arasında tasavvuf yayılmıştır. Ancak bu ilk dönem âlimleri aslen Çin’de 
yetişmemiş, Arap yarımadası ve Orta Asya’dan Çin’e göç etmişlerdir. 
Bu nedenle Çin’de İslam, Arap yarımadası ve Orta Asya Müslümanları 
ile direkt temas halinde gelişme göstermiştir. 16. yüzyıla kadar Çin’de 
yaşayan âlimler Orta Asya ve Arap yarımadasından gelen ataları gibi 
İslam dünyasında hâkim ortak İslami kültürle yoğrulmuşlardır. Âlim sınıfı 
Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu için diğer milletten Müslümanlarla da 
iletişim kurabilmişlerdir. Fakat bu dönemde İslam daha çok nesilden 
nesile aktarım ve evlenme yoluyla yayılmış; fıkıh, akaid gibi İslamî ilimler 
ağızdan ağıza öğretilmiştir. 15

Ming Hanedanlığı (1368-1644) kurulduktan sonra ise siyasî atmosfer 
İslam ve Müslümanlar aleyhine gelişmiş; toplumun genel yapısı ve 
kamuoyu, Çinli Müslümanların üzerinde baskıyı giderek arttırmıştır. 

13  Ma Mingda (马明达), “Zhu Yuanzhan’ın Azınlıklara Ayrımcılık Yapması” (朱元璋歧視色目人), Hui 
Araştırmaları Dergisi (回族研究),  2006, Sayı:1, s. 98-102. 

14  Liu Yihong (刘一虹)，İslam Konfüçyonizm Dialogu- İslami Eserler ve Konfüçyus Mengzı Yolu (回
儒对话——天方之经与孔孟之道)，Din Kültür Yayınları (宗教文化出版社), Pekin (北京),  2006, s. 3-4.  

15  Zhou Xiefan (周燮藩), “Büyük İslam Kitabı Önsöz” (清真大典前言), Dünya Dinleri Araştırmaları 
Dergisi (世界宗教研究), 2006, Sayı: 2, s.147-148.
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Yuan Hanedanlığı döneminde yönetimde olan Moğollar, kendileri 
gibi Çinli olmayan azınlık konumunda olanları ve Çin dışından gelen 
İslamiyet’i desteklemiş, özellikle Arap-Fars-Türk-Çin karışımı olan 
Müslüman Hui milletini Çinlilerden üstün tutmuştur. Ming Hanedanlığı 
döneminde yeniden yönetimi ele alan Çinliler ise Çin milletini ve 
kültürünü yükseltmeye çalışmış ve “Çinlileştirmeyi” devlet politikası 
haline getirmiştir. Diğer azınlıklarla birlikte Müslümanların da, Çinlilerin 
azınlık dili olarak nitelendirdikleri “Hu dili”ni konuşmaları ve azınlıkların 
yerel kıyafetlerini giymeleri yasaklanmıştır. 1372 yılında çıkarılan bir 
kanunla özellikle Moğolların ve Müslümanların kendi ırkından insanlarla 
evlenmeleri yasaklanmış, Çinlilerle evlenmeleri zorunlu tutulmuştur, 
böylece azınlıkların Çinlileşmesi amaçlanmıştır. Ming yönetimi ayrıca 
Müslümanların cami yapmasını da yasaklamıştır. 

Ming Hanedanlığı yönetiminin siyasî hamleleriyle Çin’in iç 
kesimlerindeki Müslümanların batı sınırıyla ve Orta Asya ile irtibatları 
kesilmiş, Yuan döneminde Orta Asya ile paralellik gösteren İslamî gelişme 
sekteye uğramıştır. Bunun sonucunda Müslümanlar izole olmuş, Çin 
toplumunun baskın kültürü olan Konfüçyanist düşünce sisteminden 
beslenip “Çinlileşmeye” başlamıştır. Ancak bu Çinlileşme sürecini sadece 
siyasî atmosfere bağlamak da eksik bir analiz olur. Çünkü 8. yüzyıldan 
itibaren Çin’e yerleşen Müslümanlar Çinlilerle evlilikler sonucu ve 
toplumun çoğunluğunun baskın kültüründen ötürü zaten doğal bir 
Çinlileşme sürecine girmiştir. Toplumun ortak dili Çince olduğu için de 
zamanla Arapça ve Farsça bilenlerin sayısı da azalmıştır. Müslümanlar 
toplumun bir parçası olabilmek için isimlerini de Çinlileştirmiştir. Ancak 
yine de Müslümanlar köklerini yaşatmaya çalışmışlardır. Buna en bariz 
örnek olarak resmi isimleri Çince olsa da mutlaka Arapça İslamî bir isim 
edinmeleri ve Çince soy isimlerinde de Hz. Muhammed’e bağlılıklarını 
vurgulamak için genelde “Muhammed” kelimesine ithafen Ma (马) 
kelimesini tercih etmiş olmaları gösterilebilir.16

Dikkat çekmemiz gereken bir diğer husus ise Ming Hanedanlığı 
döneminde devlet memurluğu gibi resmi görevler için Çince ve 
Konfüçyanist öğretileri bilme zorunluluğu olmasıdır. Bu yüzden ata dillerini 
zamanla unutmaya yüz tutmuş olan Müslümanlar ya Orta Asya-Arap tarzı 
medreselere gidip Arapça ve Farsçayla İslam’ı öğrenmiş yahut geçimini 
sağlamak ve devlet kademelerinde görev almak için Çince-Konfüçyanist 

16  Yang Wanren  (杨万仁), “Hui Milleti İsim ve Soyisimleri Özeti” (回族姓名述略), Kuzeybatı 2. Milli-
yetler Üniversitesi Dergisi (Felsefe Sosyoloji Sayısı) (西北第二民族学院学报(哲学社会科学版), 1999, 
Sayı:1, s.26-31.
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tarz eğitim alma arasında kalmıştır. Dolayısıyla geleneksel medreselerde 
yetişen âlimler Çince ve Çin kültürünü öğrenemiyor, Müslüman topluma 
İslam’ı aktaramamanın yanı sıra, Müslüman olmayanların İslam’ı yanlış 
algılamalarını da düzeltemiyorlardı. Gayrimüslim Çinlilerin İslam’ı yanlış 
ve eksik anlamaları özellikle devlet yönetimindekiler arasında şüpheye 
ve toplumu yanlış yönlendirmelerine de sevk etmiştir. Çinli gayrimüslim 
yazarlar ve şairler de eserlerinde Müslümanları anlatırken yanlış bilgilere 
yer vermiştir. Örnek verecek olursak, Song Hanedanlığı döneminin ünlü 
şairlerinden Zheng Suonan (郑所南) şiirlerinde Hui Müslümanlarının 
Buda’ya taptığını ve ince uzun Buda tapınakları inşa ettiklerini; Qing 
Hanedanlığı döneminin bir başka yazarı ise Hui Müslümanlarının günde 
beş kez Buda tapınaklarında Buda’yı çağırdıklarını yazmıştır. 17 Ancak 
dil engelinden dolayı Müslümanların Buda’ya değil Allah’a taptıklarını, 
tapınak olarak adlandırdıkları yüksek binaların da minare olduğunu ve 
minareden okunanın ezan olduğunu anlayamamışlardır. Ayrıca bu iki 
örnekten de o dönemde Çinlilerin Allah, ezan, minare, cami gibi İslami 
kavramlara ne kadar yabancı olduklarını ve bu gibi terimlerin Çincede 
karşılık bulmadığını da görüyoruz.

Ancak Çinli Müslümanların ümmetle irtibatının giderek koptuğu bu 
dönemde de, âlimler ve öğrenciler yoğun bir şekilde Kur’an-ı Kerim, Hadis 
ve İslami bilimlerin yanı sıra Arapça ve Farsça öğrenmeye yoğun bir şekilde 
gayret etmişlerdir. 

Konfüçyanist Kültür

Mevzumuza bahis olan “Konfüçyanist Müslümanlık” kavramını daha iyi 
anlamak için bir de Çin toplum yapısı ve din olgusu üzerinde durulması 
gerekir. Çin’de tarih boyunca bütün toplumun ortak inandığı bir din 
olmamıştır, ayrıca mutlak egemen olan bir devlet dini de ortaya çıkmamıştır. 
Hanedanlıklar döneminde devlet yönetimi laik düzene dayanır ve bir 
dinin toplumda yaşamını sürdürebilmesi de imparatorun elindedir. Eğer 
dışarıdan gelen herhangi bir din, yönetimin çıkarlarına ters düşüyor veya 
yöneticilerin isteklerine boyun eğmiyorsa, o dinin Çin’de yaşama şansı pek 
mümkün değildir.18 Han Hanedanlığı döneminden itibaren Konfüçyanizm 
öğretileri politik sistemle yakın ilişkiler kurmuştur, dahası Konfüçyanist 
ahlak felsefesi feodal yönetim şekliyle bir bütün olmuş, toplumsal bir 

17  Yang Guiping (杨桂萍), “Qing Ming Dönemi Çin Müslüman Alimlerin Çince Tercüme Hareketinin 
Tarihi Arka Planı ” (清明时期中国伊斯兰者汉译活动的时代背景),  Arap dünyası Dergisi (阿拉伯世界), 
1996, Sayı:1, s.61-62.

18  Jin Gang (金刚), “Konfüçyanist Müslümanlık ve Konfüçyanist Hristiyanlık Karşılaştırması” (回儒”与“
西儒”之比较) , Konfüçyus Araştırmaları Dergisi (孔子研究)，2007, Sayı: 3, s. 103-113.
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felsefeye dönüşmüştür. Ming döneminin “Çinlileştirme” politikasına da 
uygun olan Konfüçyanizm ve daha sonrasında Neo-Konfüçyonist düşünce 
fazlasıyla güçlenmiştir. 

Budizm, Taoizme inananların sayısı da Ming döneminde düşüş 
göstermiş ve bu iki dinin birçok mistik ve teorik fikirleri Konfüçyanizm’in 
içine girmiştir. Bir diğer dikkat çekmemiz gereken husus ise 12. yüzyılda 
yaşamış olan Zhu Xi’nin ortaya çıkardığı Neo-Konfüçyonizm’dir. Neo-
Konfüçyanizm, Budizm, Taoizm ve klasik Konfüçyanist öğretilerini bir 
araya getiren bir ahlak ve felsefe sistemidir. 12. Yüzyıldan itibaren Neo-
Konfüçyanizm’in etkileri toplum ve özellikle eğitim sistemi üzerinde 
oldukça etkili olmuş, üstelik yönetimin de büyük desteğini almıştır.19 
Şunu da belirtmek gerekir ki 2000 yıllık geçmişiyle Konfüçyanizm, 
Çinlilerin kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuştur, bu yüzden dışarıdan 
gelen herhangi bir din Konfüçyanizm’le uyum sağladığı ölçüde Çinliler 
tarafından anlaşılıp kabul edilmiştir.  Çin’de Budizm, Taoizm gibi dinler 
de olmasına rağmen, Konfüçyanizm daha çok bir yaşam felsefesi olarak 
algılanmıştır. Ayrıca Konfüçyanizm ilah anlayışından ziyade, ahlak ve 
toplum düzeni, yönetime itaat gibi konulara değinmektedir. Bu yüzden 
“Budist Müslümanlık” veya “Taoist Müslümanlık” gibi bir kavramın 
ortaya çıkması mümkün değilken, “Konfüçyanist Müslümanlık (Hui-Ru)” 
kavramının ortaya çıkmış olmasının nedeni de bunun altında gizlidir. 

Çincenin Dil Yapısının Etkisi  

Konfüçyanist Müslüman âlimlerin fikir dünyalarına göz atmadan 
önce, siyasî ve sosyal sebeplerin yanı sıra dil faktörünü de göz önünde 
bulundurmak oldukça önemlidir. Çin, tarih boyunca birçok milletin 
akınına uğramış, hatta yukarıda bahsettiğimiz gibi Moğol hâkimiyetine 
sahne olmuştur. Ancak ilginçtir ki tarihi süreç içerisinde dili ve yazısında 
büyük bir değişiklik olmamış, aksine kendisiyle iletişim halinde olan 
diğer medeniyetleri de etkilemiştir. Çin medeniyetinin bu denli değişmez 
yapısının en önemli sebebi kendine has ses tonları, yuvarlanamayan ve 
yabancı kelimelerin girişine izin vermeyen hecelerden oluşan keskin ses 
yapısı ve en önemlisi de şekillerle ifade edilen yazısıdır. Bu özellikleriyle 
dışarıdan gelen milletlerin dillerini ve kültürlerini kendi potasında eritmiş 
ve Çinceleştirmiştir. Bunun en bariz örneğinin şuan Çin’de yaşayan 56 
milletten çoğunun anadillerinin Çinceleşmiş olması, yazılarının ise büyük 
oranda Çinceye dönüşmüş olmasıdır. 

19  Deng Hongbo, (邓洪波), “Güney Song Okullarının Ortaya Çıkışı ve Sistemi” (南宋书院的蓬勃发展与书

院制度的确立)，Jiang Xi Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi (江西教育科研)，1995, Sayı: 4, s. 68-72.
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Çinceleşmenin dinî ve kültürel en büyük örneği ise Hindistan menşeli 
Budizm’in Çin sınırları içindeki terimleriyle, fikir yapısıyla tamamen 
Çinlileşmesidir. Dini terimler içeren diller muhataplarını genellikle o dinin 
kültürüne dâhil etse de20, Çincede bu durum pek görülmemiştir.  

        Çinceye başka bir dilden yeni bir kelime eklenmek istenirse, hecelerden 
oluşan yapısından dolayı çeşitli tercüme yöntemleri kullanılması zorunlu-
dur. Bunlardan birincisi, orijinal kelimenin anlamına bakarak Çinceye çe-
virmektir. Örneğin Arapça olan mescid kelimesini Çinli Müslümanlar te-
miz, hakiki mabet anlamına bakarak Qing (temiz) Zhen (hakiki) Sı (mabet)  
(清真寺) olarak Çinceye çevirmişlerdir. Diğer bir çeviri tekniği ise kelime-
nin seslerini taklit yoluyla çevirmektir. Örneğin yine Arapça olan Kur’an 
kelimesini ses benzerliğinden ötürü Gu Lan (古兰) olarak Çinceye kazan-
dırmışlardır. Yine bir başka örnek Muhammed kelimesini hece yapısı uy-
madığı için Mu-han-mo-de （穆罕默德）olarak Çincede yazmak gerekir. 
Ancak bu iki çeviri yönteminde de muhataplar İslami terimlerin Arapça 
veya kalıplaşmış Farsça orijinal hallerine vakıf değil ise konuşma ve metin 
okuma esnasında anlaması oldukça güçtür. Bir diğer tercüme ise terimsel 
olmayan kelimeleri, Çincede hâlihazırda karşılayabilecek kelime varken, İs-
lami bakış açısıyla yepyeni kelimeler türetmektir. Örneğin “ölüm” kelime-
si için Çincede Sı, Qushi ( 死、去世) gibi kelimeler olmasına rağmen Hui 
Müslümanları Çince karakterleri kullanarak “Hakikate Dönüş” anlamında 
Guizhen (归真) kelimesini türetmişlerdir ki bu kelime gayrimüslim Çinliler 
tarafından bilinmemektedir. Bu yöntemde de, Hui Müslümanları kendi 
içinde İslamî mantıkla bir “Çince” konuşuyor olmalarına rağmen Müslüman 
olmayan Çinlilerle iletişim kuramama sorununa yol açmıştır. Yukarıda 
bahsettiğimiz tercüme yöntemleri haricinde yapılabilecek bir diğer çeviri 
işlemi ise Çincede zaten var olan Budizm, Taoizm ya da Konfüçyanizm’e 
ait olan dini kelimeleri İslam’daki benzeyen kelimelere karşılık kullanmak-
tır. İşte burada karşımıza Konfüçyanist Müslüman âlimlerin zaten ana dili 
Çinceleşmiş Müslümanlara neden özellikle Konfüçyanizm kelimeleriyle 
İslam’ı açıklama gereği duyduklarının cevabı karşımıza çıkmaktadır. 

Çin Tarzı Medreselerin Ortaya Çıkışı  

Siyasî baskılar, sosyal ve kültürel asimilasyon sonucu, İslamî ilimlere 
erişim açısından da büyük sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Müslüman halkın 
anlayabileceği Çince kaynaklar olmadığı ve Arapça-Farsça kitapları 
okuyabilenlerin sayısı da azaldığı için en temel İslami bilgilere erişim 

20  Charles Ferguson, Sociolinguistic Perspectives: Papers on Language in Society, 1959-1994 (Oxford 
Studies in Sociolinguistics), Oxford University Press, 1th edition, 1996, s. 59-68.
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imkânı oldukça azalmıştır. Ming Hanedanlığı döneminde Müslümanların 
yoğun olarak bulunduğu Shaanxi eyaletinde yaşamış olan Hu Dengzhou 
(胡登洲，1522-1597）küçük yaşlardan itibaren hem İslami ilimler hem 
de Çince dil eğitimi ve Çin klasik kültürü eğitimi almış âlim bir kimsedir. 
Kendisini yetiştiren dört âlimden birinin Hızır (as) olduğu ve ondan 
tasavvuf eğitimi aldığı kayıtlarda geçmektedir.21 Bazı kaynaklara göre, 
hac esnasında birçok Müslüman âlimle fikir alışverişinde bulunmuş, 
İslam’ın temel kitaplarını incelemiştir. Ayrıca Hindistan, Mısır ve Osmanlı 
Devleti’ne uğrayıp Çin dışında yaşayan Müslümanların yaşamlarını 
gözlemleme fırsatı bulmuştur. Hac dönüşü Çin Müslüman toplumundaki 
İslami kaynaklara erişim ve kendi dillerinde İslam’ı anlama ihtiyacını fark 
etmiştir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda Hu Dengzhou’un hacca 
gitmediği yönündeki fikirler çoğunluktadır.22 Çinli Müslümanlar tarafından 
Hu Baba ve Büyük Şeyh olarak bilinen Hu Dengzhou’nun hayatıyla ilgili 
metinlere bakıldığında “Kutsal metinler ve âlimler az, çeviriler anlaşılır 
değil, anlayabileceğimiz şekilde yorumlanmamış” sloganıyla yola çıkan 
Hu Dengzhou’nun önce evinde öğrencilere barınma dâhil her türlü imkânı 
vererek ders anlattığı, daha sonra camilerde vaaz ve öğretim faaliyetlerini 
başlatmış olduğu görülmektedir. Shaanxi eyaletinde başlayan Jingtang 
Jiaoyu (Çin Tarzı Medrese Eğitim Sistemi, 经堂教育) 23  olarak adlandırılan 
bu eğitim faaliyeti, Hu Dengzhou’un öğrencileri vasıtasıyla daha sonra 
Müslümanların yaşadığı diğer bölgelere yayılmış ve Hui Müslümanlarının 
temel İslami eğitim sistemi haline dönüşmüştür. 

Çin Tarzı Medreseler, İslam’ın Çin’de yayılmasının en önemli 
faktörlerinden biridir. Bu medreseler, klasik İslamî medrese sistemi, 
tasavvuf eğitimi ve eski Çin klasik eserlerinin öğretildiği Çin Konfüçyanist 
geleneksel eğitim sisteminin birleşmiş halidir. Bu yeni tarz medrese 
sisteminde Arapça ve Farsça kaynaklar okutulmasının yanı sıra Çince 
eğitim dili olmuştur. Medresede akaid, fıkıh gibi ilimlerin yanında ahlak 
eğitimi de verilmiştir. Çince’nin “İslami” dil olma fikrinden ilham alan 
Hu Dengzhou’nun birçok öğrencisi Çince dini makaleler yazmış, bu 
medreselerin din ve dil arasındaki başarısını ortaya koymuşlardır. 

Hu Dengzhou’un İslamî alanda bir başka katkısı da Çin Tarzı 
Medreseler vasıtasıyla Şia mezhebiyle mücadele etmesi ve Sünni Hanefi 

21  Luo Yanhui (罗彦慧), “Hui ve Ru Birleşti, Bir Çatı Altında Toplandı - Çin Tarzı Medreselerin Kurucusu 
Hu Dengzhou’nun Eğitim Serüveni Araştırması” (回而兼儒 贯通一家——中国经堂教育开创者胡登洲

之求学经历研究)，Çin Müslümanları Dergisi (中国穆斯林)，2010, Sayı: 1，s. 36-39.
22  Ding Shiren (丁士仁), “Çin Medrese Eğitiminin Kaynağı” (中国经堂教育溯源), Hui Araştırmaları 

Dergisi (回族研究), 2012, Sayı: 2 s. 102-108.
23  Çin tarzı medreseler ile ilgili İngilizce kaynaklardan da yararlanılabilir. Bakınız:  Zvi Ben- Dor Benite, 

The Dao of Muhammad: A Cultural History of Chinese，Harvard University Asia Center, 2005.
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ve Maturidiliğin Çin’de yayılmasına ön ayak olmasıdır.24 16. yüzyıla kadar 
Çin’in özellikle kuzey kesimlerinde İran’la olan etkileşim sonucu Şia 
mezhebi nispeten daha güçlüydü 25, ancak Hu Dengzhou ve öğrencilerinin 
çabalarıyla Sünni Hanefi mezhebi Şia’nın yerini almıştır. Hu Dengzhou 
medreselerde ehlisünnet inancını öğretmek için, Hanefi fıkıh kitabı El-
Hidaye ve Maturidi Akaid ekolünün önemli eseri El-Akâidü’n Nesefiyye 
kitabını okutmuştur. Ayrıca Abdurrahman Cami’nin ünlü eseri Eşi’atü’l-
Lemaât ve Necmeddîn-i Dâye-i Razi’nin Mirsâdü’l-ibâd eserleri tasavvuf 
derslerinde okutulmuştur.26 Hu Dengzhou ve öğrencilerinin gayretleriyle 
tasavvuf da Çin Müslümanları arasında oldukça yayılmıştır, Çin tarzı 
medreselerdeki tasavvufi eğitimden etkilenen çok sayıda âlim yetişmiştir.  
Bu medreseler İslami ilimlerle Konfüçyanist kültürü ve Çinceyi bir araya 
getirdiği için “Konfüçyanist Müslümanlık” ve “Konfüçyanist Müslüman 
Âlimler”in ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. 

Han Kitap’ın Oluşması ve Çincenin İslâmlaşması 

Bu tarihî arka plan ve sosyo-kültürel sebepler çerçevesinde, İslam’ın 
Çin’de Çince öğretilip yaygınlaşması için çoğunluğu Çin tarzı Medreselerde 
yetişmiş “Konfüçyanist Müslüman Âlimler” (Hui Ru Xue Zhe，回儒学

者) olarak adlandırılan Müslüman Çinli âlimler “İslami eserleri Çinceye 
tercüme etme” seferberliği başlatmıştır. Bu âlimler geleneksel Konfüçyanist 
kültürü, Song Ming dönemindeki yeni fikir akımlarıyla ortaya çıkan 
Neo-Konfüçyanist ahlak anlayışı ve İslami ilimleri temel alarak, İslam 
ve Konfüçyanizm arasında ortak noktalar bulmaya çalışmışlar, aynı 
zamanda geleneksel Çin felsefe düşüncesini İslam ile tamamlamaya gayret 
etmişlerdir. 

Konfüçyanist Müslüman âlimlerin halka İslam’ı doğru kaynaklardan 
ve onların anlayabileceği şekilde, Çince ve toplum yapısında hâlihazırda 
var olan Konfüçyanist gelenekle anlatma gayreti sonucu ortaya çıkan 
tercüme hareketiyle Han Kitap (Han Ketabu, 汉刻它布) külliyatı ortaya 
çıkmıştır. Han (汉) karakteri aslı Çinli olan milleti ve bu milletle ilgili her 
şeyi içine alan kapsamlı bir kelimedir. Ancak ilginçtir ki Çinli-Arap-Fars-

24  Zhou Chuanbin (周传斌), “Medrese Hocası Chang Zhıchang ve Hui Müslümanlarının İslamı İlk 
Reform Hareketi”  (经学大师常志美与回族伊斯兰教的第一次革新运动浅识), İslam Kültürü (伊斯兰文

化), Gansu Halk Yayınları (甘肃人民出版社, 2009,  s. 81.
25  Zhou Chuanbin (周传斌), “Medrese Hocası Chang Zhıchang ve Hui Müslümanlarının İslamı İlk Re-

form Hareketi”  / 经学大师常志美与回族伊斯兰教的第一次革新运动浅识, İslam Kültürü / 伊斯兰文

化, Gansu Halk Yayınevi (甘肃人民出版社), 2009,  s. 75.
26  Ding Kejia (丁克家),  Yu Ting (余葶) , “Tasavvuf ve Çin Tarzı Medreselerin İlişikisi ve Reolojisi” (试

论苏非主义与经堂教育的关系及其流变), Kuzeybatı Milliyetler Araştırmaları Dergisi (西北民族研究), 
2001, Sayı: 3, s. 165-170.
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Türk karışık Müslüman millete verilen isim Hui (回) olmasına rağmen 
Han Kitap’ta Hui ismi tercih edilmemiştir. Kitap kelimesi ise günlük halk 
dilinde kullanılmamasına rağmen, orijinal Arapça haliyle alınmış, Çinceye 
çevrilmemiştir. Denilebilir ki, Konfüçyanist Müslüman âlimler, hem İslam 
ve Arap yarımadası/Arapçayla ilgilerini hem de Çin’in ve Çin kültürünün 
bir parçası olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Bunun bir başka nedeni de 
siyasal ve sosyal baskı ve asimilasyona maruz kalan Müslüman toplumun 
ırk farklılığını ön plana çıkarmayıp dikkatleri üzerine çekmemek olduğu da 
düşünülebilir. 

Han Kitap Külliyatı Arapça-Farsça İslami eserlerin Çince çevirisi ve 
Çinli Müslüman âlimlerin kendi yazdıkları kitaplarla iki temel bölümden 
oluşur. Han Kitap Külliyatı 300 yıldan fazla bir zaman diliminde 
oluşmuştur. Fıkıh, tasavvuf, hadis, siyer, astronomi gibi ilim kitaplarının 
yanında seyahatnameler de Han Kitap Külliyatına girmiştir. Han Kitap 
yazarlarından Ma Zhu harici diğer yazarlar Çin tarzı medreselerde eğitim 
almış, Konfüçyanizm ve diğer dinleri sonradan öğrenmiştir. Ma Zhu 
ise devlet kurumlarında Konfüçyanist eğitimle yetişmiş, İslam’ı kendi 
çabalarıyla öğrenmiştir. 27

Han Kitap âlimlerinden ilki Wang Daiyu (王岱舆, 1590–1658) dur. Wang 
Daiyu’nun eseri “Sünniliğin Doğru Açıklaması” (Zhengjiao Zhenquan, 
正教真詮) Han Kitap külliyatının en eski kitabıdır. Wang Daiyu’nun bir 
diğer eseri “İslam’ın Büyük Öğretileri” (Qingzhen Daxue, 清真大学) kitabı 
İslam’ın tasavvufi-metafizik yönünü Çince açıklamaya teşebbüs eden ilk 
eserdir. 

Wang Daiyu ekolünün temsilcilerinden Ma Zhu (马注，1640-1711) 
Konfüçyanist Müslüman âlimlerin önde gelenlerindendir. “İslam Kılavuzu” 
(Qingzhen Zhinan, 清真指南) isminde tarih, felsefe, astronomi, fıkıh gibi 
birçok konuları içine alan 10 ciltlik eseri Han Kitap Külliyatı’nda önemli 
bir yere sahiptir. Ma Zhu, eserinde marifetullah kavramı üzerinde durmuş, 
Allah’ı tanımanın aslında eşyanın ve insanın hakikatini bilmekten geçtiğini 
söylemiştir. Eserinde özellikle Müslümanların yeme içme, temizlik, vücut 
sağlığı gibi konuların ahlak eğitimiyle paralel gitmesi gerektiğine vurgu 
yapmıştır. Bu eserin bir diğer özelliği ise yazarın muhakkak ayet ve 
hadislerden kaynak göstererek açıklama yapmasıdır.

Liu Zhi’nın (刘智 , 1670–1724) en önemli eseri  “İslam’da Doğa ve 
Prensipler” (Tianfang Xingli , 天方性理) metafizik ve kozmolojiyi inceler, 

27  Liu Yuzhao, (刘玉钊), Ma Zhu’nun Hayatı ve Görüşleri (马注生平及思想研究), Yayınlanmamış Dok-
tora Tezi (博士学位论文), Merkezi Milliyetler Üniversitesi (中央民族大学), 2006, s. 41.
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fiziksel eylemlerimizin ve bedensel varoluşumuzun temelini oluşturan dini 
söylemleri açıklar. Bu eser sistematikleşmiş bir Çince İslam terminolojisinin 
doruk noktasını temsil ettiği için oldukça önemlidir. Eserde onu önemli 
kılıcı bir noktada da ayrıca klasik İslami eserlerden farklı olarak dünyanın 
maddi ve manevi boyutlarını Peygamber Efendimiz’in (sav)  şahsında 
birleştirip açıklamasıdır. Liu Zhi’nın bir başka önemli eseri 20 cilt olan 
“İslam’ın Edebleri” (Tianfang Dianli, 天方典礼) , Müslümanların sünnet 
çerçevesinde olması gereken gündelik hayatını konu edinir.28 Diğer bir 
önemli eseri olan “İslamın En Hakiki Kayıtları” (Tianfang Zhisheng 
Shilu, 天方至圣实录 ) eserinde ise Peygamber Efendimiz’in hayatını 
işlemiştir. Liu Zhi özellikle “Gerçek Âlemin Gizliliklerini Ortaya Çıkarma” 
(Zhenjing Zhaowei , 真境昭微) adlı eserinde, Vahdet-i Vücut görüşünün 
ve Abdurrahman Cami (1414–1492), Mevlana Celaleddin Rumi (1207–
1273), Şihabeddin Yahya Sühreverdi gibi büyük mutasavvıfların etkisi 
oldukça açıktır. Bu da Liu Zhi’nın Ortaçağ İslam medeniyetinin klasik 
eserlerine, aynı zamanda Arapça ve Farsçaya ne kadar hâkim olduğunu 
göstermektedir. 

Han Kitap yazarlarının son dönem temsilcilerinden Ma Dexin (馬德

新, 1796–1874) ise İslami birçok ilim dalına hâkim çok yönlü bir âlimdir. 
Arapça, Farsça ve Çince dillerinde birçok eser vermiştir, ayrıca Kur’an-ı 
Kerim’in ilk Çince çevirisini “Hakiki İlahi Emirlerin Doğrudan Çevirisi” 
(Baoming Zhenjing ‘Gulanjing’ Zhijie, 宝命真经‘古兰经’ 直解) ismiyle 
yapmıştır. Ayrıca “İslami Takvimin Kaynakları” (Tianfang Liyuan, 天方

曆源) kitabının Arapça ve Çince çevirileri ve hac yolculuğunu anlattığı bir 
başka eseri de mevcuttur.  “Al-Taysir” isminde ise Arapça yazdığı eseri 
de daha sonra Çince olarak yayınlanmıştır. Bu çeviri ve telif faaliyetleriyle 
diller arası çeviriye ne kadar önem verdiğini ve üç dile de hâkim olduğunu 
gösterir. 

Yukarıda bahsettiğimiz dört âlim ve eserleri haricinde daha birçok 
âlimin Han Kitap Külliyatına katkıları olmuştur. Han Kitap yazarlarının 
ortak özelliği, eserlerinde kullandığı Çince terimlerin Konfüçyüs’ün 
（孔子） Lunyu (论语), Laozı’nın (老子) Daodejing (道德经), Neo-
Konfücyonizmin kurucusu Zhu Xi’nin (朱熹) eserlerinden yararlanmaları, 
Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmeleridir. Bu da bize Çin geleneksel klasik 
eserlerini ve terimlerini çok iyi özümsediklerini gösterir. Bu âlimler 
çeviri faaliyetlerinde ve telif eserlerinde Konfüçyanist terminolojiyi 

28  Tianfang Dianli ile ilgili daha geniş bilgi için bakınız. James Frankel, Liu Zhi’s Journey Through 
Ritual Law to Allah’s Chinese Name: Conceptual Antecedents and Theological Obstacles to the Con-
fucian-Islamic Harmonization of the Tianfang Dianli, Yayınlanmış Doktora Tezi, Columbia Univer-
sity, Ann Arbor, UMI—Dissertations Publishing, 2005.
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ve bakış açısını kullandığı, hatta Çin klasik eserlerinden alıntılar ve 
karşılaştırmalar yaptığından dolayı  “Konfüçyanist Müslüman Âlimler” 
olarak nitelendirilmiştir. 

Han Kitap külliyatı Çin-İslam entelektüel geleneğin muazzam ürünü 
olmasına rağmen, Wang Daiyu ve Liu Zhi gibi önde gelen âlimlerin bazı 
eserleri dışında, külliyatın büyük bölümü hâlâ el yazması halinde Çin’de 
ve dünyanın çeşitli kütüphanelerindedir. Ancak son yıllarda Çin felsefe 
bölümlerinin ve Murata Sachiko gibi profesörlerin ilgisi sonucu, Han 
Kitap’ın bazı bölümleri taranıp dijital ortamda okuyuculara sunulmuştur. 

Konfüçyanist Müslüman Âlimlerin Görüşleri

Konfüçyanist Müslüman Âlimler klasik İslamî eserleri Çinceye çevirirken 
ve kendi eserlerini yazarken bir yandan İslam’ı bütün yönleriyle Çinceye 
aktarmaya çalışmış, bir yandan da İslam ve Çin’in geleneksel dinleri 
(Budizm, Taoizm ve Konfüçyanizm) hakkında görüşlerini ortaya 
koymuşlardır. Özellikle Wang Daiyu ve Liu Zhi’nın eserlerinde kullandığı 
İslami terimleri Konfüçyanizm ve Budizm terminolojisiyle açıklaması 
oldukça dikkate şayandır. Örnek verecek olursak İslam’ın beş şartı şehadet, 
namaz, oruç, zekât ve haccı Konfüçyanizm’deki beş temel ilke Ren (仁) 
、Yi （义） 、Li (礼) 、Zhi (智) 、Xin (信) ile bir araya getirmiştir. Wang 
Daiyu’ye göre, şehadet getirmek dilin Allah’ın zikrini unutmamasıdır, 
Ren’a (仁)  karşılık gelir. Konfüçyanizm terimi olarak Ren ise en basit 
haliyle çevirecek olursak ‘cömertlik’ ve ‘merhamet’ demektir. Zekât vermek 
ise ihtiyaç sahibi fakirlere maddi yardımda bulunmak anlamına geldiği için 
Yi‘ye (义)  karşılık gelir, Yi ise ‘dürüstlük’ olarak Türkçeye tercüme edilebilir. 
Namaz kılmak, her çeşit duayı içine alır, bu yüzden Konfüçyanizdeki Li (
礼) ile anlamı yakındır. Li ise ‘alçalgönüllük’, ‘edeb’ gibi anlamlara gelir. 
Oruç tutmak ise kendini anlamak, gücünün sınırlarını bilmektir, bu da Zhi 
(智) kelimesine karşılık gelir ki ‘hikmet’ ve ‘kabiliyet’ anlamlarına gelir. 
Hacca gitmek, belirli vakte mahsus olduğu için Xin (信) kelimesine karşılık 
gelir, Xin ise ‘samimiyet’ ve ‘sadakat’ olarak dilimize çevrilebilir.29

Liu Zhi ise tasavvufi eserlerde sıkça rastlanan şeriat, tarikat ve hakikat 
kelimelerini Budizm’deki her bir ekolü anlatan benzer ifadeler olan Jiao 
Cheng (öğreti kolu, 教乘), Dao Cheng (yol kolu, 道乘) ve Zhen Cheng 
(hakikat kolu,

 
真乘) olarak Çinceye çevirmiştir. Liu Zhi, İbn Arabi’nin 

“İnsan-ı Kâmil” görüşünü benimsemiştir ancak yoğun bir şekilde Song 

29  Jin Gang (金刚), “Konfüçyanist Müslümanlık ve Konfüçyanist Hristiyanlık Karşılaştırması” (回儒”与“
西儒”之比较) , Konfüçyus Araştırmaları Dergisi (孔子研究)，2007, Sayı: 3, s. 103-113.
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Ming dönemi Neo-Konfüçyanist idealist felsefesinin (Li Xue, 理学) etkileri 
görülmektedir. Ayrıca Liu Zhi, İslam ve Konfüçyanist prensiplerini ilk kez 
bir araya getiren âlimdir. “İslam’da Doğa ve Prensipler” (Tianfang Xingli, 天
方性理) kitabında İslam’ı anladıkça Konfüçyus ve Mengzı’nın öğretileriyle 
büyük oranda benzerlik olduğunu fark ettiğini yazmıştır.30 Liu Zhi diğer 
âlimlerden farklı olarak İslam ve Konfüçyanizm’in birbirini tamamladığını 
öne sürmüştür. Ona göre, İslam’ın felsefe boyutu Konfüçyanizm ile 
birleşmezse kemale ermez, Konfüçyanizm İslam’la tamamlanmazsa 
sonuçsuz kalır. 31

Ancak her ne kadar bu âlimler terminoloji ve bazı felsefi görüşler 
açısından Konfüçyanizm ve Budizm’den yararlandı iseler de, İslam’ın 
tevhid anlayışından ve fıkhî, itikadî konularından taviz vermemişler, 
hatta Konfüçyanizm ve Budizm’e eleştirel de yaklaşmışlardır. Özellikle 
Wang Daiyu İslami meseleleri açıklarken Budizm’le çakışan noktalara 
değinmiş ve Budizm’i eleştirmiştir. Budizm’in varoluş, insan ve ahlak 
ile ilgili görüşlerini ve puta tapmayı sert bir dille eleştirmiştir. Ayrıca 
Budizm’deki Samsara (reenkarnasyon) görüşüne İslam’daki hayat-ölüm ve 
ahiret inancını kanıt göstererek karşı çıkmıştır. Wang Daiyu, İslamiyet ve 
Budizm’i karşılaştırarak İslam’ın mükemmeliyetini göstermeye ve İslam’ı 
yaymaya çalışmıştır. Wang Daiyu’nun eleştirel görüşleri neticesinde 
Hui Müslümanları arasında İslam, Budizm, Taoizm ve Konfüçyanizm 
tartışmaları yaşanmıştır.32 Wang Daiyu “Sünniliğin Doğru Açıklaması” 
(Zhengjiao Zhenquan, 正教真詮) eserinde ise düşünce ve eylemlerin 
şimdiki veya bir sonraki reenkarnasyondaki hayatı etkileyeceği  “Karma” 
fikrini de çok geniş kapsamlı eleştirmiştir. Konfüçyanizm’in “ahiretsizlik” 
düşüncesinin anlaşılamayacak kadar problemli olduğunu, Budizm’deki 
Samsara inancının ise mantıkla örtüşmediğini söylemiştir.33

Bir diğer önemli Konfüçyanist Müslüman âlim Ma Dexin ise 
Konfüçyanizm’deki “ahlaki olgunlaşma için terbiye olma”  ya da İslam 
tasavvufundaki terimsel ifadesiyle “riyazet” sürecine değinmiştir. Ona göre 
bu ahlaki olgunlaşmanın faydası ve zararı Konfüçyanizm’de anlatılmamış, 
sadece riyazetin gerekliliğine değinilmiştir. Bu tür riyazet yöntemi eksiktir, 

30  Bai Shouyi (白寿彝)，Hui Müslümanlarının Önemli Şahsiyetlerinin Biyografisi(2.cilt) (回族人物志( 
下)), Ningxia Milliyet Yayınevi (宁夏人民出版社), Yinchuan (银川),  2000, s. 935.

31  Ma Zhu (马注), İslam Kılavuzu (清真指南), Cilt: 10 (卷10),  s. 435.
32  Qiu Wangjun (仇王军) , “Wang Daiyu’nun Budizm’e Eleştirileri”  (论王岱舆对佛教的批判) , İkinci 

Milliyetler Üniversitesi Dergisi (第二民族学院学报), 2006, Sayı:1, s. 45-51.
33  Li Fangtong (季芳桐), “Wang Daiyu’nun İslam, Konfüçyanizm ve Budizm’deki Karma Görüşleri 

Hakkındaki Düşünceleri” (论王岱舆对回儒佛三教报应思想的探讨), Kuzeybatı Milliyetler Araştırma-
ları Dergisi (西北民族研究) , 2012, Sayı: 4, s. 28-36.



Çin Tarzı İslam: Konfüçyanist Müslümanlık (Hui-Ru)

65

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 49-68

bununla iç âlem ıslah edilemez, sadece maddi beden ıslah edilebilir. Bu 
yüzden Ma Dexin sadece Allah’a inanarak ve zühd ehli olarak hakiki 
riyazetin olabileceğini, Konfüçyüs’un Lunyu eserinde bahsettiği “riyazetin 
en doruk noktası”na da ancak İslamın beş şartına uymakla erişilebileceğini 
söylemiştir.34 Ayrıca Konfüçyanizm’de bahsedilen  “kendinden geçmedikçe 
hakikati bulamazsın” sözünde anlatılmak istenen ‘kendinden geçme’ 
halinin de ancak İslamiyet’e uyarak gerçekleştirilebileceğini söylemiştir. 35

        

Sonuç ve Değerlendirme

Çinli Müslümanların siyasî baskılar ve sosyo-kültürel dejenerasyon sonucu 
başlattıkları İslam’ı Çince ifade etme hareketi,  kullandıkları terminoloji 
ve felsefi bakış açısından dolayı “Konfüçyanizm’le İslam’ı ifade etme” 
hareketine dönüşmüştür. Her ne kadar İslam’ı Konfüçyanizm’le açıklamaya 
çalışsalar da Kur’an-ı Kerim ve hadisleri temel kaynak olarak almaktan 
vazgeçmemişler 36, özellikle İslam’ın tevhid anlayışına aykırı düşecek 
ifadelerden şiddetle kaçınmışlardır. Hatta Budizm ve Konfüçyanizm’e 
de eleştiriler yöneltmişlerdir. Ancak birçok âlim, Konfüçyanizm’in 
İslam’ın fikir boyutunu tamamladığını söylemekten de çekinmemiştir. 
Fakat burada dikkat çekmemiz gereken husus Konfüçyanizm’in özellikle 
Çin’de bir din olarak değil, bir yaşam felsefesi ya da “hümanistik bir din”37 
olarak kabul edildiği görüşüdür. Bu açıdan baktığımızda Konfüçyanist 
Müslümanlık veya Konfüçyanist İslam bir “dinler arası diyalog” ürünü 
değil, bir “medeniyetler, diller ve fikirler diyaloğu” dur. 

Son olarak özetleyecek olursak Hui-ru ifadesi hem İslam’ı Konfüçyanist 
terimlerle ifade eden Müslüman Çinli âlimler, hem de İslam’ın 
Konfüçyanist terimlerle ve Çinceyle ifade ediliş şekline verilen isimdir. 
Hui-ru Müslümanlığı ile ilgili yapılan çalışmalar Türkiye’de oldukça yeni 
bir araştırma sahası olduğu için, Çince bilen Türk araştırmacıların bu 
konuyla ilgili daha geniş araştırmalar yaparak Türkçeye kazandırması 
alana katkı sağlayacaktır.

34  Wang Lihong (王丽宏), “İslam ve Konfüçyanizm’in Etik Anlayışındaki Farklılıkları ve Diyalogu – Qing 
Dönemi Sonu İslam Alimi Ma Dexin’in Etik Hakkındaki Görüşleri”  (伊斯兰教与儒学在伦理层面的

辨异及对话 ——兼论清末伊斯兰教学者马德新的伦理思想), Çin Müslümanları Dergisi (中国穆斯林),  
2015, Sayı: 6, s. 34-36.

35  Ma Dexin (马德新), Yang Yongchang (杨永昌), Ma Jizu (马继祖) (edit.), Dört Klasik Eser (四典要会), 
Xining Qinghai (西宁:青海), Halk Yayınevi (人民出版社), 1988, Cilt: 5, s.63. 

36  Du Weiming, Foreword. In S. Murata (edit.), Chinese Gleams of sufi light-Wang Tai-yü’s great learn-
ing of pure and real and Liu chih’s displaying the concealment of real realm,  Albany: State Univer-
stiy of New York Press, 2000, s. VII-XII.

37  Meng Peiyuan (蒙培元), “Konfüçyanizm Din Midir?” (儒学是宗教吗?), Konfüçyus Araştırmaları Der-
gisi (孔子研究), 2002, Sayı: 2, s. 39-46.
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Kadim Çin Ahlak Felsefesinin 
Kurucu Çerçevesi

-Konfüçyüs-Laozi-Mozi-
The Constitutive Framework of Ancient Chinese Ethics 

-Confucius-Lao Tzu-Mo Tzu 

Muhammet Enes KALA* 

Öz 

Konfüçyüs, Laozi ve Mozi’nin Çin coğrafyasında yaşamış olduğu tarihi dönem, 
insanlık düşüncesi için oldukça önemli çağlara gönderimde bulunur. Aynı 
yüzyıllar içinde dünyanın bir ucunda Sokrates, Platon ve Aristoteles, diğer ucunda 
Zerdüşt ve Siddharta Gautoma yaşamıştır. Beşer düşüncesi uzay boşluğunda 
kendi başına oluşamaz. Diğer beşeri etkinlikler gibi önceye ve sonraya sahiptir. 
Çin düşüncesi hem düşüncelerden beslenmiş hem de onları beslemiştir. Çin 
düşüncesinin metafizik temeli Antik Yunan’da olduğu gibi fizik üzerine ve merak 
duygusuyla inşa edilmemiş, bilakis ahlak ve siyaset üzerine korku duygusuyla 
inşa edilmiştir. Çalışmamız kadim Çin ahlak düşüncesinin ana çerçevesini 
Konfüçyüs, Laozi ve Mozi’nin düşünceleri üzerinden kurmayı hedeflemektedir. 
Bu bağlamda Konfüçyüs, kendi toplumu ve yasayı odak noktasına yerleştirerek, 
döneminin huzursuzluk ve istikrarsızlığına cevap arar. Laozi, Tao düzenini 
insanın kendinden hareketle insanın içine düşürmek suretiyle Konfüçyüs’ün 
yapmak istediğini yapmaya çalışır. Mozi ise ahlaki yargının bir tür ölçütü olarak 
evrensel insan sevgisinden hareketle tarafsız fayda anlayışını öne çıkarır.    

Anahtar kelimeler: Çin, felsefe, etik, Konfüçyüs, Laozi, Mozi.

Abstract

The historical period in which Confucius, Lao Tzu and Mo Tzu lived in the 
borders of China refers to quite important eras for the thought of humanity. In 
the same periods, while Socrates, Plato and Aristotle lived at the back of beyond, 
Zarathustra and Siddhartha Gautama lived at the other end. Human thought 
cannot be formed by itself in the outer space. It has pre and post like other human 

*  Yrd. Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
Felsefe Bölümü Öğretim üyesi, mekala@ybu.edu.tr
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activities. Chinese thought both have fed thoughts and have been fed from them. 
The metaphysical ground of Chinese philosophy has not been constructed by aid 
of wonder on the physics, but has been built by aid of fear on the morals and 
politics. The study aims at constructing the main framework of Ancient Chinese 
ethics by means of the thoughts of Confucius, Lao Tzu and Mo Tzu. In this context, 
Confucius seeks an answer of uneasiness and instability of the era by placing his 
own society and laws to the focus point. Lao Tzu tries to do what Confucius has 
done by means of rendering the Tao order part of inner self of human being. Mo 
Tzu puts forward impartial utility as a kind of criterion of moral judgment by 
way of universal human love.  

Keywords: China, philosophy, ethics, Confucius, Lao Tzu, MoTzu. 

Giriş

Tespit edilebildiği kadarıyla öyle bir zaman diliminden söz edebiliyoruz ki 
bu zaman diliminde yaşayanlar, günümüzde karşılık bulan medeniyetlerin 
kök şahsiyetleri olarak belirirler. M.Ö. 5-4. yüzyıllar, insan düşüncesinin 
kendi zamanı için oldukça değerli bir dilimine denk düşer. Yunanistan’da 
Sokrates, Platon ve Aristoteles; Hindistan’da Siddhartha Gautama Buda; 
Çin’de Konfüçyüs ve Laozi söz konusu yüzyılların önemli simalarındandır.  
Bu yüzyıllar bir şekilde dünya düşünce tarihinin altın yüzyılları olarak da 
kabul edilebilir.1 Çalışmamız, bu yüzyıllar içinde Klasik Çin düşüncesinin 
ahlak tarafına düşen teorik çabaları Konfüçyüs, Laozi ve Mozi üzerinden 
soruşturmaya hasredilecektir. 

Çin tarihini birbirine rakip hanedanlıklar tarihi olarak okumak 
mümkündür. Çin tarihi içinde oldukça gerilere gittiğimizde karşımıza 
güçlü Şang Hanedanlığı çıkar. Şang Hanedanlığından sonra hanedanlığı ve 
merkezi idareyi ele alan Cou Hanedanlığı M.Ö. 1051’den M.Ö. 771’e kadar 
merkezi idareyi elde tutmuştur. Ancak M.Ö. 771’de bir anda meydana 
gelen harici saldırılarla başkentin güvenliği korunamamış ve merkezi güç 
felce uğratılmıştır. Bu zaman dilimi, Çin coğrafyasında baş gösterecek 
ve uzun bir süre devam edecek olan politik kaos ve kriz ortamının da 
başlangıcını oluşturur. Bu dönem ve onu takip eden devirlerde birbirlerine 
rakip prenslerin idare ve savaş sanatlarını birbirlerine karşı acımasızca 
kullanmalarıyla istikrar ortamı neredeyse tamamen bozulmuş ve içinden 
çıkılamaz bir hal almıştır. 

Geleneksel dille Savaşan Devletler dönemi dediğimiz bu yıllar M.Ö. 
beşinci asırla üçüncü asır arasındaki uzun zamanı kapsar. Bu dönem her 
ne kadar olumsuz gibi görünse de Çin ahlak ve siyaset felsefelerinin kök 
ve kurucu metinlerinin üretildiği, Çin medeniyetinin merkezden komşu 

1  Wolfram Eberhard, “Eski Çin Felsefesinin Esasları”, çev. İkbal Berk, AÜDTCF Dergisi, II., 2. Cilt, 
1944, s. 265.
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coğrafyalara yayılarak söz konusu medeniyetin yatay olarak yayılıp taraf 
kazandığı döneme de denk düşer.2 Kuşkusuz bu dönemde insanları çözüme 
ve düşünceye sevk eden unsurlar Antik Yunan döneminde karşılaştığımız 
gibi teorik bir zemin olmamış onun aksine pratik sorunlara olası en hızlı 
ve kalıcı çözüm önerilerini muhtevi kılan ahlaki ve siyasi zemin olmuştur. 
Zira bu dönemde Cou Hanedanlığının müziğinin ve kendisine ait merasim 
pratiklerinin neredeyse tamamen yok olduğu ve toplum içindeki işleyişi 
kontrol edecek hiçbir ahlaki kuralın işe yaramadığı bir durumla karşılaşılır. 
Böylesi kaotik bir dönemde filozoflardan doğal olarak, öncelikle onları doğa 
üzerinden metafiziğe yükseltecek merak duygularını doyurmaları değil, 
toplumsal düzeni iyileştirebilecekleri zeminleri inşa etmeyi başarabilmeleri 
beklenir. Bu çerçevede Çin’de kurucu filozofların ilgilendiği şey insan 
yaşamı, kaderi ve toplumsal durumdur.3 Yine aynı dönemde toplumun 
ileri gelenleri ve düşünürlerin yoğunlaştığı esaslı konular arasında, bu 
yozlaşmanın, kaosun ve kanın önüne nasıl geçilebileceği, geleneğin yeniden 
nasıl tanzim edilmesine dönük çözüm önerileri bulunur.4 Kaos, kan ve 
tahrip dönemi olarak da düşünülebilen Savaşan Devletler döneminin 
hem felsefi hem de dini okulları olarak karşımıza öncelikle Taoizm, 
Konfüçyüsçülük ve Mohizm okulları çıkar.5 Söz konusu okullar ise Klasik 
Çin düşüncesinin ahlaki veçhesini farklı fikirler üzerine tesis eden ekollere 
işaret eder. 

Çin’de doğrudan ahlaki yaşamla bir ilgisi olmadığı sürece ne ontolojik 
spekülasyon, ne kozmolojik hipotez, ne teorik ahlakın bir anlamı söz 
konusudur.6 Bu anlamda tüm düşünce ekolleri bu çerçevede pratik 
düşünceyi tebarüz ettiren taraflarıyla ön plana çıkar. Neredeyse bütün Çinli 
düşünürler insan ve tabiatın boş bir kaza sonucu olmadığını, kendilerinin 
de gelişigüzel bir işe sahip olmadıklarını düşünürler. Bu sebeple tüm 
evrenin ve insan davranışlarını düzenleyen bir yol, Tao’dan söz ederler.7 
Tao, dışsal şekliyle kendisini Konfüçyüs ve Mozi’de, içsel şekliyle Laozi’de 
kendisini sunar.  “Evrenin ahlaki bir ilkenin tezahürü olduğu ve her varlığın 
kendi yolunca ve halince insanlığa bir ahlak dersi vermek gibi bir vazifeyi 
yüklendiği (Kadim Çin düşünürlerinin) en derin kanaatiydi.”8

Klasik Çin dönemi filozoflarına göre insanlar, doğal yaşam ile dünyayla 
ilgili kafa karışıklığı yaşamaktadırlar. Tüm sorunların kökeni de onlara 
göre budur. Kafa karışıklığının sebebi Tao’yu yani Yolu yanlış anlamaktan 

2  William McNeill, Dünya Tarihi, çev. Alaeddin Şenel, İmge Yay., İstanbul, 2013, s. 154.
3  Wen Haiming, Çin Felsefesi, çev. Aysun Güneysu, Kaynak Yay., İstanbul, 2014, ss. 31.
4 A.g.e., , s. 33.
5 Hui-chieh Loy, Mozi, http://www.iep.utm.edu/mozi/ [Erişim: 10.03.2017]
6 Daisetz Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, Say Yay., İstanbul, 2012, s. 41.
7 A.g.e., s. 80.
8 A.g.e., s. 77.
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veya bulamamaktan geçer. Bu çerçevede Yol, içerisine yolculuk, yoldaş, 
hedefi de alacak üst çerçevede anlaşılmalıdır. Söz konusu yolculuğu hikmet 
yolculuğu olarak anlamak da mümkündür, bu yolculuğun en temel düzeyi 
zarar görmemek ve zarar vermemektir.9 Çin felsefesinde büyük insan, 
eylemleri doğanın ritmini yakalamış, evrenin büyük Tao’sunu anlamış ve 
kendisini kozmolojik duyarlılıkla geliştiren insan olarak karşılık bulur. Bu 
bağlamda Klasik Çin düşünürlerinin merkeze aldıkları değer, özgürlük; 
duygu ise merak değildir, bilakis önceledikleri değer, uyum ve güvenlik; 
duygu ise korkudur. Doğayla uyum, insanla uyum, toplumla uyum, kişinin 
kendisiyle uyum Çin düşüncesi için oldukça önemli ve değerli kabul edilir. 
Tüm pratik düşünce okulları zikredilen uyum üzerinden kendisini inşa 
etmiştir. 10 Söz konusu zemin belki de Çin düşüncesinin Yunan düşüncesiyle 
mukayesesi üzerinden daha da belirgin hale getirilebilir.

İnsanın inanma, bilme ve eyleme şekil ve yolları zorunlu olarak her 
yerde aynı olmayabilir. Sosyal bilimcilerin bu noktada önemli iddiaları 
söz konusudur. Birincisi, farklı kültürlerin üyeleri metafiziklerinde veya 
dünyanın doğasına ilişkin temel inançlarında farklılık gösterebilirler. 
İkincisi, farklı grupların kendilerine özgü düşünce süreçleri birbirinden 
büyük ölçüde farklı olabilir. Üçüncüsü, düşünce süreçleri dünyanın 
doğasına ilişkin inançların bir parçası olarak kabul edilebilir.11 Bu farklılıklar 
şüphesiz hakikati ve hakikat olma iddiasını ortadan kaldırmaz, belki de 
ona bir şekil, nizam ve zenginlik katar. Zira her bir iddia, hakikatin bir 
boyutunu seslendirip veya resmederken bütüncül yapıyı yakalayabilmek 
adına aslında diğer iddiaların varlığına da ihtiyacı haykırıyordur. 

Çinliler, Yunanlılar veya Hindular gibi spekülatif bir düşünce yapısını 
merkeze almamışlardır. Onların ilgileri çoğunlukla davranış ve eylem yani 
pratik düşünce çerçevesine odaklanmıştır.  Muhakemeleri ne kadar ince, 
muhayyileleri ne kadar cüretkar olursa olsun, tatbiki olanın görüntüsünü 
ve şeylerin ahlaki boyutunu hiçbir zaman gözden kaçırmamaya 
çalışmışlardır.12 Bu çerçevede mesela felsefe Çinliler için hiç bir zaman 
kendi başına objektif bir ilim şeklinde algılanmamıştır. Onlar için felsefe 
öncelikle pratik bir ehemmiyete sahip önemli bir aracıdır. Felsefe, insanlara 
beraber yaşama imkânlarını gösterir, ferdin devlete ve devletin ferde karşı 
olan hak ve sorumluluklarını tespit eder. Bunun için Çin felsefesinin tam 
merkezinde ahlâk ilmi ve devlet felsefesi yer alır; geri kalanların hepsi 
bunların ikisinin etrafında toplanır.13 İfade etmeye çalıştığımız pratik 
felsefe dizgesi, çalışmamızın ana omurgasını oluşturacaktır. 

9 Haiming, a.g.e.,ss. 13-14.
10 A.g.e., s. 30; Richard Nisbett, Düşüncenin Coğrafyası, çev. Gül Çağalı Güven, Varlık Yay., İstanbul, 

2015, ss. 30-31.
11 Nisbett, a.g.e., ss. 13-14.
12  Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, s. 32.
13 Eberhard, a.g.m., s. 266.
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Öncelikle ahlak ekolleri olarak da kabul gören okulların kurucu figürleri, 
Konfüçyüs, Laozi ve Mozi’nin en büyük düşünce kaynağı, Dönüşümler 
Kitabı’dır. Tahminen M.Ö. 1600- M.Ö. 1050 yılları arasında hüküm 
sürmüş Shang Hanedanlığı zamanında telif edilmiş Dönüşümler Kitabı 
bir bakıma Çin felsefesinin başlangıcı olarak da kabul edilebilir.14 Hem 
Konfüçyüs, hem Laozi hem de Mozi kendisini bu metne dayandırmakta 
ve bu şekilde bir düşünce geleneğinin devamlılığını ima etmektedirler. 
Dönüşümler Kitabı içerisinde varlık, bilgi ve değer konularına değinileri 
barındırsa da sözü edilen temaların konu edilmesi daha çok ahlaki ve siyasi 
kaygılar sebebiyle olmuştur.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere Çin’in, düşüncesinin merkezine ahlak ve 
siyaseti koyması boşa değildir ve bu durum ifade ettiğimiz üzere belki de 
onu Yunan düşüncesi ve ortamıyla mukayese edebilirsek daha da belirgin 
hale getirilebilir. Öncelikle Yunanlılarda filozoflar şehir devletlerindeki 
özgür kurumların zaferinin bir sonucu ve nispeten rahat bir ortamın 
imkânına yaslanarak serpilmişlerdir, fakat Çin’de filozoflar temas ettiğimiz 
üzere Savaşan Devletler döneminin kaotik yapısının da etkisi ile siyasi 
sistemlerin çürümesi, kanunsuzluk ve düzensizliğin yayılmasını tecrübe 
edildiği bir ortamda ortaya çıkmışlardır.15 Yine Yunanlıların özgürlük ve 
bireysellik kadar önem verdikleri bir konu da dünya hakkında duydukları 
merak olagelmiştir. Aristoteles Metafizik adlı eserinde insanoğlunun tek 
benzersiz tanımlayıcı niteliğinin merak duygusu olduğunu ifade eder.16 
Yunanlılarda merak duygusu içinde bulundukları coğrafi ve ekonomik 
özellikleriyle açıklanabilir. Ticaretin ileri olması ve bu yolla birçok farklı 
adetlerle karşılaşmanın onların meraklarını beslemekte olduğunu ve bu 
minvalde onları araştırma-öğrenmeye sevk ettiğini ileri sürebiliriz. Hatta 
farklı kültürlerle etkileşimden doğan çelişkiler, dışarıdan gelen fikirlerden 
doğan çelişki, çarşı-pazarda özgürce ifade edilen görüşlerden kaynaklanan 
çelişki ve uyumsuzluğun üstesinden gelmek için formel mantığın 
kurumsallaştığı da söylenebilir.17

O zaman gerek coğrafya, gerek insanların hazırbulunuşlukları, gerekse 
de dönemin şartları ve siyasî yapısının, Yunanlıları merak duygusu 
merkezinde doğa düşüncesi üzerinden teorik düşünceye, Çinlileri ise yine 
aynı gerekçelerle kaybolan birlikte yaşama tecrübesi, tahrip olan gelenek 
ve toplumsal kozmosa sahip çıkabilmeleri için korku merkezinde ahlak ve 
siyaset üzerinden pratik düşünceye sevk etmiş olduğunu iddia edebiliriz. 
Çalışmamız doğrudan Çin felsefesinin kurucu kişilikleri olarak kabul edilen 

14  Tahsin Ünal, Önsöz, (Wen Haiming, Çin Felsefesi, çev. Aysun Güneysu, Kaynak Yay., İstanbul, 2014 
içinde) s. 15.

15 MaeBowers, Çin ve Grek Felsefeleri ve Tarih İçindeki Yerleri, s. 183. (Daisetz Suzuki, Çin Felsefesi 
Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, Say Yay., İstanbul, 2012 içinde)

16  Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1996, ss. 75-76.
17 Nisbett, a.g.e.,  s. 39.
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düşünürlerinin ahlak anlayışlarını merkeze aldığı için bu düşünürlerin 
yaşam hikâyelerini vermeyip doğrudan fikirleri üzerinden bir sistematik 
geliştirmeye çalışacağız.

Konfüçyüs: Yasa Merkezli Toplumcu Ahlak Anlayışı

Çin düşüncesinin değer boyutunda karşılık bulan ahlak düşüncesi 
çoğunlukla normatif bir karakter arz eder. Ancak normatif Batı ahlak 
düşüncesinde düşünüldüğü şekliyle net sınırları belirlenmiş halde erdem 
ahlakı, ödev ahlâk ve faydacı ahlak tasnifi kurucu Çin ahlak düşüncesini 
karşılamada dar gelir. Çin’in kurucu ahlak felsefesi söz konusu olduğunda 
Laozi, ve Konfüçyüs’ün ahlak anlayışlarında erdem ve ödev ahlaklarının 
iç içe girmiş olduğunu ileri sürebiliriz. Mozi bu anlayışlara bir de faydacı 
sonuç ilkesini ekler. 

Giriş bölümünde ifade edildiği üzere Çin düşüncesine ana rengini 
veren duygu motifi meraktan daha ziyade korku ve kaygı olurken, Çin 
metafiziği doğadan hareketle değil ahlak ve siyasetten hareketle inşa 
edilmiştir. Gerek Konfüçyüs, gerekse Laozi ve Mozi, felsefi sistemlerini 
öncelikle korku ve kaygı duygusunu yatıştırmak ve ortadan kaldırmaya 
dönük tasarlamışlardır. Konfüçyüs, korku ve kaygıyı, insanın çevresini 
erdem ve yasayla hazırlamak yoluyla yatıştırıp ortadan kaldırma inancına 
yakın dururken, Laozi, bireyin kendisini erdem ve yasa üzerinden inşa 
ederek korku ve kaygıyı kişinin yaşamında uzaklaştırabileceğine inanır.  
Konfüçyüs genelde zâhire, Laozi ise genelde bâtına vurgularla felsefelerini 
işlevselleştirmeye çalışır. 

Kurucu düşünürlerin düşünce ufuklarını bir metin üzerinde birleştiren 
eser kuşkusuz ‘Dönüşümler Kitabı’dır. Bu kadim kitap, bir bakıma hem 
Laozi hem Konfüçyüs hem de Mozi’nin ilham ve başvuru kaynağı olmuştur. 
Bu minvalde aslında hepsinin sistemini Dönüşümler Kitabı ekseninde 
okuma ve anlama imkânının önemini vurgulamış olalım. Dönüşümler 
Kitabı özellikle Konfüçyüs’ün düşünce sisteminde oldukça önemli bir yere 
sahiptir ve onun Analektler’ini Dönüşümler Kitabı ekseninde yeniden 
tanzim eden Thomas Cleary bize bu noktada oldukça dikkat çekici bir 
kaynak sunar. Konfüçyüs’ün aileyi ve atayı önemsemesi aslına bakılırsa 
hem toplumun hem de bireyin olması gereken yerde durmasına ilişkin 
imayı saklar.

Konfüçyüsçü öğretide milletleri için düzen getirmek isteyenler, önce 
ailede denge sağlamalıdır, ailede denge sağlamak isteyenler önce kendisini 
eğitmelidir, kendisini eğitmek isteyense aklını bir düzene sokmalıdır, aklın 
düzeniyse iyi niyet sahibi olmaktan geçer.18 Kişinin kendisinden başlayıp 
toplumlarına varan erdem ve vazife yolu Konfüçyüs’ün elitist olmayan 

18  Thomas Cleary, Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, çev. Sibel Özbudun, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 
2000, s. 161.
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ahlak sisteminin ana omurgasını oluşturur.19

Konfüçyüs’ün Savaşan Devletler döneminin acımasız yüzüne ve 
kaos ortamına karşı yapmaya çalıştığı bozulmakta olan geleneği yeniden 
güçlendirmekti. Konfüçyüs bunun yanında eksik olan ve yapılması 
gereken şeyi yaşamın entelektüel olarak yeniden organize edilmesi olarak 
görmüştü.20 Yaşadığı dönemin yozlaşan ve bir kriz halini alan zemininde 
olmazsa olmaz zaruri yasaların mevcudiyetine inanmış, topluma kıvam 
verme ve kaosu kozmosa dönüştürmek için döneminin katı davranış 
kurallarını önemseyip topluma yaymanın önemini tüm kalbiyle kabul 
etmişti.21 Bu noktada Konfüçyüs’ün ana öğretisinin adalet, bilgelik, ataya 
saygı ve insancıllık üzerine olduğu ifade edilir. 

Konfüçyüs için aslına bakılırsa esas mesele, ‘İyi bir insan, kötü 
kılınmış bir dünyada nasıl yaşar ve dahası yaşadığı bu kötü mekânı iyi 
hale nasıl dönüştürebilir?’ sorusuydu. Ona göre bu esaslı sorunu daha da 
çetrefilleştirecek konum ise Gök ile yeryüzü arasında kurulması gereken 
uyumlu bir ilişki olmadıkça bilgenin bu durumda ne yapılacağına ilişkin 
önerilerinin boş olacağı kabulüdür. Konfüçyüs, iyi bir insanın yaşamın 
tüm sıradan ve beklenmedik durumları karşısında toplumsal yasaların da 
kökeni olabilecek erdemin yolunun takip edilmesi gerektiğine işaret eder. 
Bu bir anlamda toplumsal rollerin işlevselliği zemininden hareketle de 
okunabilir. Yine bu minvalde kişinin üstlerine duyduğu saygı ve astlarına 
karşı da hak etmek zorunda olduğu saygı, kişiyi erdem yolunda tutar.22

Bu zeminde Konfüçyüs’ün düşüncesindeki en temel konulardan 
birisinin toplumun birlik-beraberliğinin sağlanması ve geleneğin ihyası 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunu yapabilmek için dönüp dolaşıp geldiği 
küçük organizma ailedir. Zira Konfüçyüs, toplumsallığın çekirdeğini, kabul 
edilip öğrenilmiş aile içi ilişkiler olarak görür. Aileye hürmeti insanlığın 
özü olarak görmesi bu noktaya işaret eder. Kişinin dünyaya bir aile ile 
gelmesiyle aile içindeki konumunu içselleştirmesi ideal toplumsal düzenin 
inşa edilmesi için önem arz eder. Konfüçyüs söz konusu bağlamı “Şiao          
(孝)” öğretisi ile kurgulamaya çalışmıştır.23 Bu öğretide aile içinde kimin 
kime karşı nasıl konum alması gerektiği, vazifelerin ne olduğu açık olarak 
içselleştirilmiş şekilde karşımıza çıkar. Söz konusu öğretiye göre içinde var 
olan ideal ilişki ayniyle toplumda, özellikle yönetici ile yönetilen arasında, 
yönetilenle Gök arasında da tesis edilmesi halinde toplum düzelecek ve 
kaos kozmosa dönüşecektir.  

19 A.g.e., s. 16.
20 LymanCady, “An Introduction to Chinese Philosophy”, TheAnnals of the American Academy of 

Political  and Social Science, Vol. 152, China, 1930), s. 31.
21 Bowers, a.g.m., s. 173.
22 McNeill, a.g.e., s. 159.
23 Haiming, a.g.e, s. 38.
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Konfüçyüs kendisini içinde bulduğu dönemde yönetim anlamında 
kaosun da getirdiği sorunlar sarmalında merkezi otoriteyi yeniden tesis 
etmek,  gelenekle yeniden temas kurmak ve toplumsal birlik ve hafızayı 
güçlendirmek hedeflerini gütmüştür.24 Konfüçyüs, genel itibarıyla insanlar 
arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğiyle ilgilenmektedir. Onun 
siteminde bu ilişkiler hiyerarşik ve ayrıntılarıyla açıklanmaktaydı. Bu 
manada her önemli ilişki çiftinin (karı-koca, baba-oğul, kral-teba) her bir 
üyesinin kendisi için açıkça belirlenmiş yükümlülükleri söz konusudur.25

Konfüçyüs’ün ahlâki hayatı, beş bağıntı üzerinden tasavvur ettiği 
kabul edilir. Bunlar, hükümdar-halk, baba-oğul, koca-karı, büyük-küçük 
kardeşler, arkadaş-arkadaş bağıntısıdır. Hükümdar iyiliksever, halk 
ya da memurlar ise sadık olmalıdır. Koca adil, kadın itaatli; baba nazik, 
oğul evlada yaraşır; büyük kardeş düşünceli, küçük kardeş itaatkar, 
arkadaşlarsa birbirine sadık olmalıdır. Bu sistem, haklar ve sorumlulukları 
birbirine tutunmuş bütünleşmiş sosyal gruplar için oldukça önemli ve 
değerli görünür. İnsan, babadır, oğuldur, büyük kardeştir, arkadaştır ya 
da yurttaştır. Her bir durum, bazı haklar ve bazı sorumluluklar taşır. Bu, 
her ferdin başkalarına karşı borçlu bulunduğu ve başkalarının da ona karşı 
borçlu olduğu bir bağlılıklar sistemi içinde yaşamasını ifade eder.26

Konfüçyüs, insanın görev sahasında eylemesini önemser, insanın 
konumu ne olursa olsun kendi işini yapmayıp yetkisini aşıp başkasının 
işine karışmasını insanı ve toplumu çürütücü olarak görür.27 Konfüçyüs bu 
zeminde insanın toplum için kendisine yatırım yapmasını çok önemser. 
Bu itibarla kişi toplumuna daha faydalı olmak için kendisini geliştirmesi 
bencillik değil aksine erdem olarak kabul edilir.28

Konfüçyüs, adalet ve görev iddiasıyla hareket eden ama sadece kâr 
ve yararı merkeze alarak çalışan tüm idarecilerin toplumu bozduğunu 
düşünür. Konfüçyüs’te yarar düşünülmemiş bir sonuç olarak yer alsa da 
ahlakiliğin özünü belirleyen kıstaslar arasında yer almaz. Konfüçyüsçü 
ahlak düşüncesinin bu minvalde merkezinde vazife bilinci vardır ve 
en hakiki vazife insanın kendisini toplumu için adalet ve doğruluğa 
adamasıdır.29  Böyle bir adamaysa, insan sevgisinin idraki ve yaşanması 
olarak da anlaşılan Jen/Ren erdemiyle açıklanabilir. 

Konfüçyüs’ün nazarında hayatın mutluluğu, sonuçtan hareketle değil, 
sonunda ne olacağını bir tarafa bırakarak iyi niyetle yapılmış hareketle 

24 Lewis Hodous, “Konfüçyüs Dini”, çev. Günay Tümer, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt:21, sayı:1, 1952, s. 392.

25 Nisbett, a.g.e., s. 29.
26 Hodous, a.g.m.,  ss.395-396.
27 Yu Dan, Konfüçyüs Modern Dünyada Kadim Bilgelik, çev. Çağlayan Erendağ, Alfa Yayıncılık, 

İstanbul, 2010,  s. 64.
28 Yu Dan, a.g.e., s. 122.
29 Cleary, a.g.e., s. 18.
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kazanılır. Konfüçyüs’e ait teori bu çerçevede şöyle karşılık bulur: “Hayır, 
sonuçta değil, davranışta, gidişte aranmalıdır. Nezaket sahibi adam, ne 
Gök’ten şikâyette bulunmalı, ne de insanları ayıplamalı” Mensiyüs dedi 
ki: “Kibar adam, belirli bir örneğe uyar ve o şekilde Göğün düzenini 
bekler.” Orta Yol Doktrini şunu açıklar: “Kibar adam, değişme içerisinde 
varlığını sürdürür ve Göğün emrini bekler.”30 Aynı bağlamda Konfüçyüs, 
üstün insanın sadece doğruluğu, küçük insanlarınsa sadece çıkar ve 
faydayı düşündüğünü ifade eder.  Ancak bitirdiği yerden de devam eder, 
olması gerekenin erdemle tezyin edilmiş bir şahsilikte kişinin kendisine 
yapılmasını istemediğini diğerine yapmayan, kendisine yapılmasını 
istediğini de bir diğerine yapan vazife bilincine sahip olmasıdır.31 

Ahlakiliğin ölçütlerini belirleyen Konfüçyüs’e göre çıkar, menfaat ve 
fayda bu ölçütler arasında kabul edilmez, asli ölçütler erdem ve vazifedir. 
Ancak erdem olmadan vazifenin olabileceğine ilişkin imalar Konfüçyüs’te 
kapalıdır. Zira ahlak için erdem ve vazife birliği bir başka bağlamda Gök ve 
yerin uyumunu bizlere göstermektedir. Çünkü Konfüçyüs’ün sisteminde 
ideal olan, tüm doğanın sağ salim kendi yerini bulduğu, her şeyin yer ve 
Gök ile hemahenk olduğu durumdur.32 Konfüçyüs’e göre insan her zaman 
en uygun yolu tercih etmelidir. En uygun yol ise kendisini aşırılıklardan 
uzak durmakta açığa çıkarır. Bu itibarla en uygun yolla en yüksek ideale 
ulaştıran yol ise orta yol deyiminde karşılık bulur.33

Konfüçyüs, erdemlerin erdemi olarak da Jen/Ren erdemini görür. “Ren 
şu şekilde gerçekleştirilir: Eğer kendinizi kabul ettirmek istiyorsanız siz de 
başkalarını kabullenin; eğer rahat ve özgür yaşamak istiyorsanız o halde 
başkalarının da aynı şekilde yaşamasına izin verin.”34 Ren, aynı zamanda, 
insanlık, diğerkâmlık erdemi olarak insan olma vasfının en önemli ödevi 
kabul edilmektedir.35 Ancak böylesi bir erdemlilik ve vazifeyle insan, yer 
ve Gök arasındaki istenen uyumu yakalar, bozulan birlik ve beraberliği 
yeniden tesis edebilir. Ren erdemi ile insanın ilk vazifesinin gereği bulunur 
ve yerine getirilir: “kendin için istediğini başkası için de iste.” Ren, insanlara 
kendi zemininde haklarını hatırlatırken onlara sorumluluklarını da yükler. 
Şayet Ren, ortadan kalkarsa diğerkâmlık yerine bencillik gelir, önce insan 
sonra da toplum yozlaşır.  

Ren, bir başka anlamıyla insanın doğasında bulunan sempati, 
dostluk sevgisi ve mayasıdır. İnsan doğası itibarıyla sosyal bir varlıktır 
ve sosyalliğinin imkânını sunan husus ise Rendir. Ren aynı zamanda 

30 Hodous, a.g.e.,  s.397.
31 Konfüçyüs, Analektler, çev. Mahmut Azad, Arya Yay., İstanbul, 2014, s. 38.
32 Yu Dan, a.g.e.,  s. 145.
33 A.g.e., s. 145.
34 Haiming, a.g.e, s. 42.
35  Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, s. 80
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Konfüçyüs’ün Tao’sudur ve o bir şekilde altın kuralın temeli ve imkânını 
oluşturur. Bu duygu, duygudaşlık ve acımayı da içerisinde türevi olarak 
saklar. Konfüçyüs’ün nazarında içerisinde bu duygular yoksa ondan insan 
olamaz. Ren, tüm erdemlerin de kaynağıdır,36 bir başka bakıma beş temel 
erdemin kendisi üzerinden görünümüne de işarette bulunur. Bunlar refah, 
iyi kalplilik, yardımseverlik, samimiyet, sempati, öz kontrol olarak öne 
çıkar. Ahlakın amacı da kişiyi Renle özdeşleştirmesidir, artık Ren olan 
kişi doğal temayülüyle bizzat ahlak varlığı olur. Erdemlilik böylesi bir ruh 
hali olarak da anlaşılabilir.37 “Ülkesini erdemle yöneten kimse, yerini her 
zaman koruyabilen ve bütün yıldızların kendisine uyduğu kutup yıldızıyla 
karşılaştırılabilir.”38

Konfüçyüs’te Ren erdeminin gerçekleşmesi için ise ön erdemlerin 
gerekli olduğu unutulmamalıdır. Saygı, öz saygı, samimiyet bu çerçevede 
önemli erdemler olarak karşımıza çıkar. Özellikle kişinin başta kendisine 
ve kendi dışında insanlara samimi ve dürüst olması Ren erdeminin kişide 
gerçekleşmesinin en önemli ön koşuludur. Aslında kişinin kendisine, bir 
başkasına, doğaya ve her bir zerreye samimi olması insanlığının özüdür, 
samimiyet yoksa insan da yoktur. Aslında bu samimiyet insandaki egoist 
tarafı kontrol altına alan ve özgeci duyguları meydana çıkarıp diğer 
insanların da kendisi kadar özne olduğunu o kişiye bildirir. Dolayısıyla 
Kant’ın kendisinden hareketle eylenen davranışın maksiminin evrensel 
olması gerektiğine ilişkin yasası altında bize samimiyeti hatırlatır.39 Bu, 
insanın kendisi gibi olurken aynı zamanda başkalarını da düşünmesi 
gerektiğine işaret etmektedir.40

Saygının ve samimiyetin insanın içe dönük halinde de yaşanması 
gerekliliğine vurgu Konfüçyüs’ün önünde iç ve dış inşa imkânlarını 
belirgin kılmıştır. Bu çerçevede Ching-Kung terimleri önemlidir. İlki, içsel 
duyguya, diğeriyse dışsal eylemselliğe karşılık gelir. İnsan, iç duyguda neyi 
beslerse dışarıya da onu yansıtacaktır. Dolayısıyla içyapısı iyi olanın dışa 
yansıyan özelliği ve eylemi de iyi olacaktır.41 Bu noktada olması gereken 
içi saflaştırmak ve ikisi arasındaki dengeyi sağlamaktır.42 Dolayısıyla Çinli 
düşünürlere göre insan dışarıya yönelse de kendiliğini aksatmamalı ve es 
geçmemelidir. Bu tema tüm düşünürlerde ortaktır.  

Konfüçyüs, geleneği yeniden güncellemeyi, bununla kaos içindeki 

36 Teitaro Suzuki, “A Brief History of Early Chinese Philosophy”, The Monist, Vol.18, No.2, 1908, ss. 
242-244.

37 A.g.m.,ss. 246-247.
38  Konfüçyüs, a.g.e.,  s. 18
39  Suzuki, “A Brief History of Early Chinese Philosophy”, ss. 252-253.
40 Yu Dan, a.g.e, s. 22.
41  Suzuki, “A Brief History of Early Chinese Philosophy”, ss. 248.
42  Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, s. 85.
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toplumu yeniden sağlam kökenleriyle buluşturmayı, bu buluşturmada 
erdem ve vazife merkezinde ahlak üzerinden toplumu yeniden dinamizme 
sevk etmeyi amaçlamaktaydı. Bu dinamizmi yakalatan önemli unsurları 
da Konfüçyüs ifade etmektedir. Bunlar Mozi’nin şiddetle karşı çıkacağı 
merasimler ve müziktir. Merasimler, Konfüçyüs’ün ahlak sisteminde 
sadece adabı muaşeret kuralları değildir, onlar beşeri bağıntılarda ve beşer 
ötesindeki bağıntılarda bir hayat tarzını saklamaktadır. Başka bir deyişle, 
onlar aynı zamanda dinidir. Müzik de ferdin kendisi ve toplumla arasında 
uyum sağlama vasıtasıdır. Konfuçyüs’e bağlı olanların eğitimlerinde ayinler 
ve müzik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kurallar ve cezalar, ayinler ve 
müziğin niteliğini,  toplumsal dönüşüm gücünü yükseltmek için kullanılır. 
Bu kabulün altında Gök ile yerin uyumunun sağlanması gerektiğine 
ilişkin dini bir inanç vardır. Bu bağlamda aslında ayinler ve müzik, Göğü 
model edinip, o düzenin yeryüzüne inmesine aracılık edebilirler. Başka bir 
anlatımla kâinat, aslen düzenlidir. Ayinler ve müzik, kâinatı düzeltmek, 
onu daha güzel yapmak için kullanılabilir ve Konfüçyüs tam da bu zeminde 
onları kullanır.43Konfüçyüs, müzikle insanın içyapısının, merasimlerle de 
dış yapısının inşa edilebileceğine ve toplumsal vazifeleri üstlenmeye hazır 
hale getirilebileceğine inanır.

Konfüçyüs’ün ahlak anlayışında kendisini derinden hissettiren yerlere 
onun kendi eserinden hareketle kısa bir bakış da onun ahlak anlayışının 
teorik çerçevesini çizdikten sonra önemli olabilir. Öncelikle onun ahlak 
sisteminde diğer kurucu düşünürlerle de ortaklaştığı şekliyle söylemekten 
öte yapmak, teoriden öte pratik daha geçerli kabul edilir.  “Yaldızlı sözlerle 
erdem bağdaşmaz.”44 “Üstün insan konuşmadan önce eyleme geçer ve 
sonra eylemine göre konuşur.”45 “Doğru olan şeyi görmek ama yapmamak 
korkaklıktır.”46 

Ahlak düşüncesi yukarıda ifade ettiğimiz üzere içerisinde erdem ve 
vazifenin meczedilmiş halini saklamaktadır. Her insanın toplumda o insanla 
doldurulacak bir yeri vardır, o insan olmadan o yer boştur ve dolayısıyla 
toplum eksiktir. İnsan bunun bilincinde olarak o yerin gerekliliğini en 
büyük vazifesi olarak beller ve gereğini severek yerine getirir.47 “İnsanlar 
doğruluk için dünyaya gelir, onların en büyük vazifesi doğru yolda ve doğru 
olmaktır.”48 “Büyük insan aldatılabilir ama aldatmaz, başkalarını tuzağa 
düşürmez. Büyük ve üstün insan kendisini bilgiye verir, ilkelere bağlı kalır 

43  Hodous, a.g.m., s.396.  
44  Konfüçyüs, a.g.e., s. 14.
45  A.g.e., s. 20.
46  A.g.e., s. 23.
47  Cleary, a.g.e., s. 186.
48  Konfüçyüs, a.g.e., s. 47.
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ve sınırı aşmaz.”49 “Bir ülkede prens, prens; baba, baba ve oğul, oğul olarak 
davranıyorsa, orada bir hükümet var demektir.”50 “Bir kimse benliğine 
egemen olursa ve toplum kurallarına bağlı kalırsa, o kimseye üstün erdemli 
kimse denir.”51 “Büyük ve üstün insan, her şeyde doğruluğun asıl olmasını 
ve bunun tören kurallarıyla bağdaşmasını düşünür. Bunu insanlığa uygun 
olarak yerine getirir, içtenlikle tamamlar.”52“Ülkede doğru ilkeler egemen 
olduğu zaman halk arasında anlaşmazlıklar olmaz.”53 “Büyük ve üstün 
insanın korktuğu üç şey vardır: Göğün buyruğu, büyük adamlar ve kutsal 
insanların sözleri.”54 “Anlaşmalar, doğru olan şeye göre yapılırsa, verilen 
sözler yerine getirilir. Saygı yerinde gösterilirse ayıp ve utançlardan uzak 
kalınır.”55 

Konfüçyüs, yukarıdaki alıntılarda erdem, söz ve halin birlikteliği, 
insanın aile içindeki yeri ve onun topluma nasıl yansıması gerektiği, kişinin 
toplumdaki vazifesini yerine layığıyla getirmesinin değerini, toplumu 
yönetmede doğru ilkelerin önemini, ilkeleri belirleyen unsurları, kişinin 
kendisine olan hâkimiyetini, insanın iletişimde olduğu her şeye karşı 
vazifelerini değerlendirmeye alıp bir tür ahlak sistemi önermeye çalışır.

Laozi: Kendilik Merkezli Bireyci Ahlak Anlayışı

Konfüçyüs gibi Laozi de siyasi anlamda Savaşan Devletler döneminin 
getirdiği kaos ve umutsuzluğu kırmak, kargaşayı yatıştırmak ister.56 
Laozi, Konfüçyüs’ün aile ve toplumdan hareketle yeryüzü ve Gök arasında 
kurmaya çalıştığı yolu, insanın kendi içinden hareketle kurmaya çalışır. 
Bir başka deyişle Konfüçyüs insanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini 
anlatmaya çalışırken, Laozi daha çok insanın kendisini nasıl bulup 
tanıyabileceğini ve yola nasıl çıkabileceği üzerinde durur.  Laozi’nin 
sistemi, kişinin sağa sola müdahale etmeden sadece kendi içine ve işine 
bakması olarak özetlenebilir.57

Daha sonradan Taoizm ile de anılacak olan Laozi’nin sisteminin 
merkezinde Tao, kendilik, erdem, uyum ve itaat kavramları yer alır. 
Tao kavramı, çok karmaşık ve üzerinde söz söylenmeye başladığında 
silikleşmeye ve sonunda yok olmaya başlayan anlamları ima eder. Tao için 
bir tikel dillerden birisini seçmemiz gerekseydi, kuvvetle muhtemel onun 
dilini sükût olarak ifade etmek yerinde olabilirdi. Tao, kelime olarak Yol 

49  A.g.e., s. 48.
50  A.g.e., s. 89.
51  A.g.e., s. 85.
52  A.g.e., s. 115-116.
53  A.g.e., s. 122.
54  A.g.e., s. 123.
55  A.g.e., s. 16.
56  Haiming, a.g.e.,  s. 55.
57  A.g.e., s. 60.
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manasında kullanılsa da aslında daha geniş ve kapsayıcı anlamı barındırır. 
Bu çerçevede Tao’nun, yolcu, yoldaş, yolculuk, menzil gibi anlamları ihtiva 
ettiğini düşünebiliriz. Bunun dışında Tao’yu bilme tabiri ise nereye, kimle, 
niçin, nasıl gidilebileceğini bilmek anlamına gelir.58 Laozi, Tao ile ilgili 
şunları söyler: 

“Göklerden ve Yerden önce de var olan. Sakin, muazzam, tek başına, 
değişmeyen, her şeyi tedarik eden ama hiç tükenmeyen, evrenin anası. 
İsmini bilmiyorum bu sebeple ona Tao diyorum. Eğer onu tanımlamak 
için daha da zorlanırsam ona ‘bütün her şeyin yüceliği’ ‘bütün sonların 
en sondaki’ derim. Ona ‘ötenin ötesinde olan’  ‘her şeyin eninde sonunda 
döneceği nokta’ derim.”59

Tao; Gök, yer ve insan arasındaki denge ve uyumu içerisinde saklamakta, 
insanı kurtuluş ve mutluluğa yönlendirmektedir.60 “Mükemmel Yol, 
herhangi bir düşünceye aşırı bağlanmaya, çok pahalı bir yaşam sürmeye, 
ifrat derecesinde beslenmeye, çılgın müziğe karşıdır. Bunlar kişinin aklının 
sükûnetini mahvederler ve ruhsal gelişimini bozarlar.”61 Laozi, Tao’nun 
gök düzenine işarette bulunabileceği gibi insanın iç düzenine de işarette 
bulunabileceğini düşünür. Bu nispetle aslında kişi sonsuzluğun da nişanesi 
olan Gökte var olan düzen gibi içinde kendilik bilincinden hareketle iç 
düzenini keşfedebilirse Gök ile hemahenk olabileceğine dair imalar saklar. 

“Dünyanın seyri olan Tao’ya mukabil insanın içinde Tâ denilen kuvvet 
vardır. Tâ, Tao’nun tezahürüdür. Herkesin içinde mevcuttur, yalnız 
doğru tekâmül ve terbiye edilmelidir, içinde Te’nin tekâmül ettiği bir 
insan kendi mukabil arzusu olmadan dünya tesirlerine otomatik olarak 
uyan küçük bir çocuğa tekabül eder. Böyle bir insanı ateş, su, hayvan 
ve harp alâkadar etmez, çünkü onun dünya hadiseleri ile çarpışması 
imkânsızdır. Bazen Tao’ya o kadar bağlanır ki, ideal hallerde Tao’nun 
kendisi kadar uzun ömürlü, yani lâyemut olur.”62

Laozi’nin felsefesinde hikmetin; doğallık, kendilik ve müdahale etmeme 
merkezi kavramları üzerinden kurgulandığını söylemek mümkündür. Buna 
göre bilge kişi kendilik bilincine ya da kendi doğasının farkına vardıktan 
sonra kendi doğası ile dış doğanın aynı kaynaktan geldiğinin farkında olarak 
doğal olanı öne çıkarıp Tao’nun tezahür etmesine yardımcı olabilir. Bunun 
yoluysa kişinin sadece kendi işine bakıp etrafına müdahil olmamasından 
geçer. Bu minvalde hakikatin dilinden de söz etmek gerekirse onun hiçbir 

58 Bkz. Tahsin Ünal, Önsöz, (Lao Tzu, Tao Te Ching, çev. Tahsin Ünal, Notos Kitap, İstanbul, 2015 
içinde)ss. 12-13.

59  Lao Tzu, Tao Te Ching, çev. Tahsin Ünal, Notos Kitap, İstanbul, 2015, s. 66.
60  A.g.e., s. 67.
61  A.g.e., s. 105.
62  Eberhard, a.g.m., 271.
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tikel dilinin olmayıp, dilinin sükût olduğunu ifade edebiliriz.  Bu bağlamda 
öne çıkan geçer yol, âleme karşı sükût ile yaklaşmak ve her ne yapılırsa 
yapılsın onu direnç ve ona karşı çıkış göstermemektir.

Laozi’de herkesin kendi işine bakması, aslında içerisinde evrenin 
özsel kozmik hareketinde her varlığın doldurması gereken bir yere sahip 
olduğuna işaret eder. Bu minvalde her varlığın doldurması gereken rolü 
icra etmesinden de erdemlilik sadır olur. Yani her şeyin doğasının gereğini 
yerine getirmesi bir başka açıdan erdeme uygunluğu verir.63 Erdem, hem 
kişinin doldurması gereken role işarette bulunurken hem de tüm varlıklarla 
uyum içinde olup Tao düzenine itaat etmeye gönderimde bulunur. Erdemli 
olmak kişinin kendi içine bakarken kendisiyle sınırlı kalmadan kendi 
içinden başkasının içini görebilme etkinliğidir de. Bu çerçevede, kendini 
düşünmeden başkalarına yardımcı olmak; kişinin zamanını kısıtlamadan, 
ihtiyaç içindekilere karşı herhangi bir önyargıdan uzak olarak ne zaman ve 
nerede olursa olsun sahip olduklarını ve yeteneklerini sunmasıdır.64

Laozi, Tao düzenini erdemler üzerinden de anlamaya çalışır ve şunları 
ifade eder:

“Evrenin gerçeğini bilmek isteyenler şu dört belli başlı erdeme sahip 
olmalıdırlar: Birincisi, yaşam boyu saygılı olmaktır. Bu, kişinin hem 
kendisine hem de tüm diğer varlıklara karşı koşulsuz sevgi ve saygı 
beslemesi demektir. İkincisi, içten gelen samimiyettir. Bu, dürüstlük, 
samimiyet ve sadakat gerektirir. Üçüncüsü, kibarlıktır; bu ise nezaket, 
başkaları ile ilgilenme ve tüm ruhsal gerçekliğe duyarlı olmak demektir. 
Dördüncüsü, destekleyici olmaktır; başkalarına karşılık beklemeksizin 
hizmet etmektir. Bu dört erdem dayatılan kurallar değil, aksine senin öz 
tabiatının birer parçasıdırlar. Uygulandıklarında, zekâyı doğurur ve beş 
güzel şeyi geliştirirler: Sağlık, zenginlik, mutluluk, uzun ömür ve huzur.”65

Konfüçyüs gibi Laozi de sözün değil, eylemin ahlaki yaşam için asıl 
olduğunun farkındadır. Bu zeminde o en yüksek hakikatin kelimelere 
sığmayacağını bu nedenle, kâmil insanların söyleyecek sözünün olmadığını 
ama eylemleriyle gösterecek çok şeylerinin olduğundan dem vurur.66 
“Mükemmel Yol hakkında düşünmek ve konuşmakla onu uygulamak aynı 
şey değildir. Kim konuşarak iyi at sürebilir ki? Eğer Tao ile yekvücut olmak 
istiyorsan konuşmayı bırakıp onun öğretilerini uygulamaya başla. Bedenini 
rahatlat, duyularını sakinleştir. Aklını onun öz saflığına döndür.”67

63  Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, ss. 97-102.
64  Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler, çev. İsmail Taşpınar-Amine Gülşah Coşkun, Kaknüs Yay., İstanbul, 

2007, s.20.
65  A.g.e., s. 72.
66  A.g.e., s. 38.
67  A.g.e., s. 70.
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Tao’nun keşfedilmesi ve yaşanması eyleme dönük erdemlilik faaliyetidir. 
Bu etkinlik kişinin kendisinden çevresine doğru genişleyen halelerle 
taşınır. Önce kişi kendisinin farkına varmalı, sonra kendisini keşfetmeli ve 
içini inşa etmelidir. İnsanın içi nasılsa dışarısına da o taşacaktır. “Yaşamın 
ve ölümün hükümdarı sensin. Sen ne isen, yaptıkların da odur.”68 Laozi, 
kişinin kendilik inşasını merkeze alırken kişiyi toplumdan da uzaklaştırır. 
Zira bu inşa sürecinde toplumun kişinin “kendilik inşası”na katılımını 
kişinin kendisini olduğu gibi keşfetmesinin ve kendisini kendisine özgü 
inşa etmesinin önünde engel olarak görür.69 Engel görme, içerisinde aynı 
zamanda kişinin kendine yeterli olma çabasının önündeki engelleri de 
barındırır. 

Kendine yeterli olan kişi “asla nefret etmez, asla karşı koymaz, asla 
yarışmaz; yalnızca öğrenir ve var olur. Sevmek, nefret etmek, ümit sahibi 
olmak: Tüm bunlar bağlılıktır. Bağlılık kişinin gerçek varoluşunu engeller. 
Bu nedenle, mükemmel varoluş hiçbir şeye bağlı değildir ve yapısız bir 
tavırla herkese aittir.”70 Ancak kişinin kendine yetmesini öğrenmesi 
varlıkla hemahenk olabilmesinden sonra gelen durumdur. Kişi varlıkla 
bütüncüllüğünü idrak ettiğinde ona yabancılık hissetmez ve kendisini bir 
kendi olan varlık içerisinden hareketle kurgulayabilir. Laozi konuya ilişkin 
şöyle der:

“Kişiye bütün varlıklarla uyum içinde bir hayat sunar. Bu öğretinin 
ilk kuralı ayırım yapmama erdemidir. Hak edeni kolla; onunla eşit 
düzeyde hak etmeyeni de kolla. Erdemini tüm yönlerde, ayrım yapmadan 
yayarsan ayakların Tao’ya giden yolda sağlam bir yere basar… Tao ile 
yekvücut olmak isteyen, tüm varlıklara kucak açmalıdır: Tüm varlıklara 
kucak açmak, kişinin, yaşayan veya ölü, şekilli veya şekilsiz, herhangi 
bir şeye ya da düşünceye hiçbir öfke ya da karşı çıkış göstermemesi 
demektir.”71

Laozi’nin işaret ettiği kozmik düzen varlığa içkindir ve onu bozan 
gereksiz müdahalelerdir. Tao bu çerçevede varlığın bütüncüllüğünden 
hareketle insanı da içine alır. O halde Laozi’nin âlem tasavvurunda her şey 
olması gereken yerdedir, bu yerde olmak ve yerini korumak zorundadır. 
Özellikle insan, bu konumuna aykırı davranma potansiyeline sahip olduğu 
için, onun varlıklar arası bütünlüğe ve düzene hassaten daha dikkatle 
yaklaşması ve pozisyonunu ona göre alması beklenir. 

“Üstün insan, tüm şeylerin mutlu olması için özen gösterir. Bunu, hem 
etkin olarak hem de latif saha içinde tezahür ettiği güç için sorumluluk 
kabul ederek yapar. Bir ağaca bakarak, onu tek başına bir olgu olarak 
değil; kök, yapraklar, gövde, su, toprak ve güneş olarak görür. Her olgu 

68  A.g.e., s. 58.
69  Bowers, a.g.m.,s. 169.
70  Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler, s.31.
71  A.g.e.,  ss.18-19.
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bir diğerine bağlıdır ve ağaç, onların aralarındaki ilişkiler sonucu ortaya 
çıkar. Kendine ve bir başkasına bakınca da aynı şeyi görür. Ağaçlar ve 
hayvanlar, insanlar ve böcekler, çiçekler ve kuşlar .. Bunlar yıldızlardan 
evrene akan latif güçlerin canlı (düzenli) imgeleridir.”72

İnsan söz konusu kozmostan güç alarak yeryüzünü anası, gökleri babası 
ve tüm canlıları kardeşleri olarak kabul eder. Onlara özen göstermekle 
bir bakıma kendisine de özen gösterdiğini bilir.73 Laozi’ye göre varlıklar 
arası hemahenk bize Tao’nun kudretinin de göstergesi olarak kendisini 
hissettirir. İnsan için bu yol aynı zamanda hakikat yoludur. “Başkasına 
yapılanın sana yapılmış olduğunu anladığın zaman, Büyük hakikati de 
anlamışsın demektir.”74

İnsan hakikati doğal olanda doğanın içinde bütüncül varlık telakkisine 
dayanarak anlayabilir. Hakikatten uzaklaşması insanın doğadan, varlıktan 
ve bütüncüllükten dolayısıyla Tao’dan uzaklaşmasının sonucudur. 
Laozi’ye göre biz gözümüzü, insan yapımı düzenden doğanın dünyasına 
çevirebilirsek bozuk ve sorunlu şeylerin başarılmış olduğunu görebiliriz.75 
“Eskiden, insanlar bütünlük içinde bir yaşam sürerlerdi. Aklı fazla 
önemsemezler, Ama her şeyde akıl, ruh ve bedeni bütünleştirirlerdi. Bu, 
onları kavramların kurbanı kılmadı bilakis bilginin babası olmalarını 
sağladı. Yeni bir buluş ortaya çıktığında, onun sağlayacağı kolaylıkları 
olduğu kadar sebep olacağı sorunları da göz önüne aldılar.”76 Sorun insanın 
önce kendisinden, sonra çevresinden, sonra tabiattan kopması ve onlara 
yabancılaşmasıdır. Yabancılaşan insan Tao’yu da kaybeder. Yabancılaşan 
insanın tutkuları aklını, aklı ruhunu rahatsız eder ve insanın tüm yaşamı 
karmaşa haline döner, kaos içerisinde olan kişi kozmosu anlayamaz ve 
sürekli varlığı kaosa zorlar.77

Laozi, evrende zerreden küreye bütüncül yapıdan kişinin kendisini 
ayırmaması gerektiğini düşünür. Buna göre, kişi, varlığa sadece bir yetisiyle 
yaklaşmaz, bütüncül olarak yaklaşmalıdır. “Akıl, beden ve ruh eşit düzeyde 
gelişmemiş ve tamamen olgunlaşmamışsa hiçbir ruhi zirveye ulaşma ya da 
aydınlanma durumu söz konusu olamaz.”78 Laozi için yalıtık ve parçalanmış 
insan değil, bütüncül insan önemlidir. Buna göre insan parlak yanını 
sönük yanıyla, yüksek yanını alçak yanıyla birlikte tutmalıdır.79 Kişi, kendi 
içinde bir bütün olup, varlığa da kendisini ondan ayırmayacak nispetle bir 

72  A.g.e., s. 53.
73  A.g.e., s. 52.
74  A.g.e., s. 60.
75  Cady, a.g.m.,s. 31.
76  Lao Tzu, Bilinmeyen Öğretiler, s. 61
77  A.g.e., s. 58.
78  A.g.e., s. 82.
79  Lao Tzu, Tao Te Ching, s. 72.
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bütün olarak yaklaşırsa hakikatin yani Tao’nun izini bulmaya çıkmış olur. 
Bu yolda olan kişi,  “verirken karşılığını almayı beklemez, çalışır ama bir 
ödül istemez. Yapması gerekeni yapar, tamamlar ama sonucunu görmeyi 
beklemez.”80 Gereksiz hareketlerinden kurtulmaya çalışır, bilir ki onlardan 
kurtulduğunda geriye mükemmel tabiatı kalacaktır.81 Şan, şöhret, servet 
ve şehvetin ayartıcı olduğunu, onlara kontrolsüzce sahip olmanın insana 
hayattan daha ziyade ölümü getirdiğini kavrar.82

Kendilik bilincinden hareketle hakikat yolculuğunu başlatan Laozi, 
hiçlikten hareketle çok şeyi anlamaya çalışır. Vazoyu değerli ve faydalı 
kılan onun içindeki boşluk yani hiçliktir. Bu zeminde Laozi için hiçleşmek 
de bir bakıma erdem olarak anlaşılır. İnsan kendi benini ortadan kaldırıp 
hiçleştiği ölçüde değerli ve faydalı hale gelebilir.83 En büyük erdem bu 
nispetle benliği alt etmektir.84 Zira insanın hiçleştiği yer bir bakıma varlıkla 
hemahenk olduğu ve diğer varlıkların faydasına kendisini sunduğu yer 
olacaktır. İnsanın hiçleştiği yer diğer varlıklara bağlandığı zemin olacaktır.

Varlıkla hemahenk olan, Gökte Tao düzenini kendi içinde de keşfederek 
bütüncül zeminde Tao’yu yakalayan insan önemli vazifelere de sahiptir. 
Bu kişi doğaldır, işini sağlam yapar, sakindir, nezaket sahibidir, dürüst 
ve adildir, eşyayı olduğu gibi tanır ve her şeye tabiatına uygun olarak 
yaklaşır.85 Laozi’nin ahlak sistemi hiyerarşik ve bütüncül bir sistemdir. 
Her şeyin merkezinde Tao vardır ama Tao’nun keşfi ve yaşanması insan 
söz konusu olduğunda en alttan başlar. İnsan kendisini keşfetmeli ve 
bir düzen varlığı olarak inşa etmelidir, sonra şefkat ve erdem zemininde 
dışarı açılmalı ve kendisini hiçleştirerek varlığa katılmalıdır, bu yoldan 
hareketle Gökteki düzen ile yerdeki düzen birleşecek ve Tao düzeni hâkim 
olabilecektir. Ancak unutulmamalı ki, en başta Tao giderse erdem, erdem 
giderse şefkat, şefkat giderse adalet, adalet giderse yasalar, yasalar giderse 
de insan gidecektir.86

Mozi: Evrensel İnsan Sevgisi Merkezli Faydacı Ahlak Anlayışı

Mozi, tüm düşüncesini ortak insan sevgisine dayandıran önemli bir 
düşünürdür. Mozi’nin anlayışında tikel bir duruma indirgenemeyen 
toplum önemlidir. Yine onun telakkisinde toplum, aslına bakılırsa birbirini 
fiziksel zarar ve tahripten koruyan insanların bir araya getirdiği organik 

80  A.g.e., s. 32.
81  A.g.e., s. 65.
82  A.g.e., s. 42.
83  A.g.e., s. 44.
84  A.g.e., s. 88.
85  A.g.e., s. 40.
86  A.g.e., s. 88.
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bir yapı olarak karşılık bulur. Tüm insanların eşit şekilde fiziksel şiddetten 
korunmaları, eşit olarak maddi kazancı elde etme haklarının sağlanabilmesi 
Mozi’nin temel düşünceleri arasındadır. Mozi’nin düşüncesinin de 
Konfüçyüs ve Laozi gibi bir şekilde Savaşan Devletler döneminin ürünü 
olduğunu unutmamak gerekir.87

Mozi, bir şeyin ancak tarafsız bir zeminde insanlara maddî kazanç 
getirdiğinde iyi olabileceğini düşünür. Düşüncesi evrensel maddî faydacı 
bir dizgeyi bize hatırlatır. Çin’de Konfüçyüs iyi yönetimli bir toplumu 
hedefler ve bu toplumun o, toplumu oluşturan bireylerin kendilerini ahlaki 
bireysel mükemmelliğe adaması ve ruhsal yapılarının yükseltmesiyle 
mümkün olabileceğini düşünür. Hâlbuki Mozi’nin zihninde belirli bir 
toplum özelinden meseleye bakacak olursak, adem-i merkeziyetçi bir 
yapıda insanların hangi topluma ait olurlarsa olsunlar iyi bakımlı ve zarara 
uğramamış olmaları, ideal olarak belirlenir.88

Mozi’nin düşüncelerinin Batı düşüncesine aşina gelmesini sağlayacak 
önemli ayrıntılar söz konusudur. Mesela onun sosyal programı 
sosyalizmi, bir devletin nasıl ortaya çıkması gerektiği konusundaki 
yaklaşımı Rousseau’yu ve etik anlayışı da Bentham ve Stuart Mill’i bize 

87 Harold Rowley, “The Chinese Philosopher Mo Ti”, Bulletin of the John Rylands Library 31 (2):241-
276 (1948), s. 248-251.

88 Russel Kirkland, The Book of Mozi, https://faculty.franklin.uga.edu/kirkland/sites/faculty.franklin. 
uga.edu.kirkland/files/MOTZU.pdf [Erişim: 10.03.2017]

Mozi büyük toplum-maslahat

Laozi erdem-yasa 
birey/kendilik

Konfüçyüs küçük toplum-cemaat-
erdem-ödev
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hatırlatır.89Ancak Mozi, mantık, geometri, optik, mekanik, matematik ve 
fizik konularıyla ilgili eserler yazsa da Çin düşüncesinde Konfüçyüs ve Laozi 
kadar etkili olamamıştır. Mozi’nin fazla etkili olamamasına ilişkin bazı 
sebepler beyan edilir. Özellikle ahlak felsefesinin faydacılığa dönük olması, 
evrensel-tarafsız sevgi, savaş ve orduya karşı çıkmasının zamanının ruhuna 
uygun olmamasının onun unutulmasına zemin hazırladığı söylenir.90

Mozi, Konfüçyüs ve Laozi’den farklı olarak eylemin ahlaki çerçevede 
değerlendirilebilmesine yönelik net ölçütler belirlemiştir. Öncelikle 
eylemin yasası, Göğün iradesine boyun eğmelidir. Sonra insanların günlük 
tecrübeleriyle çelişmemeli ve son olarak da yasa uygulamaya geçirildiğinde 
sonuçları itibarıyla herkesin faydasına olduğunu gösterebilmelidir.91 
İnsanlar giriştikleri her işte Göğe, manevi varlıklara ve insanlara faydalı 
olmayı asla unutmamalıdırlar.92 Mozi’nin sonuç odaklı fayda ilkesi, 
kuşkusuz Tanrısal iradeden yani Göğün buyruğundan ve evrensel insan 
sevgisinden bağımsız okunamaz ve kuşkusuz bunlar Mozi’nin ahlâk 
anlayışının ana omurgasını oluşturur.  

Mozi’nin ahlâk felsefesi aslına bakılırsa inanç üzerine temellenir. Mozi, 
göğün herkesi karşılıksız sevdiğini ve her bir gönderdiğinin ise insanlar için 
faydalı olduğunu düşünür. Gök etkinliklerinde her şeyi kapsar ve tarafsızdır, 
lütfunda cömert ve devamlıdır. Gök insanlardan birbirini sevmelerini ve 
birbirinin faydasına eylemelerini ister, birbirlerine zarar vermelerini ve 
birbirlerinden nefret etmelerini de yasaklar. Çünkü Gök kimseden nefret 
etmemekte ve ikramını hiç kimseyi ayırt etmeden sunmaktadır. Gök emrini 
dinleyenleri ödüllendirecek, karşı çıkanları da lanetleyecektir.93 O halde 
insan da Gök gibi olmalı, herkesi tarafsız ve evrensel bir sevgiyle sevmeli 
ve her eyleminde insanlık için faydayı murat etmelidir.  

Burada basit bir akıl yürütme söz konusudur. “Tanrı ahlâkî olanı ister”, 
“ahlâkî olan topluma faydalı olandır”, zaten “topluma faydalı olan da 
Tanrı’nın istediğidir.” Yani bir şey insanlar için faydalı bir sonuç üretiyorsa 
o ahlakidir, Tanrı da onun yapılmasını murat etmektedir.  Bu zeminde 
bir eylemin neden iyi olduğunu o eylemin sonuçlarının insan için faydalı 
sonuçlar ürettiği tezinden, neden o eylemin yapılmasının zaruri olduğunu 
da onu Tanrının istediği tezinden çıkarmak mümkün olmaktadır.94Ahlakın 
inanç temelinde korumaya alınması Mozi için çok önemlidir. Zira ona 
göre ruhsal ve ilahi olanın varlığına, gücüne, inayetine ve yaptırımına 

89 Rowley, a.g.m.,s. 245.
90  A.g.m.,s. 248; Hui-chieh Loy, Mozi, http://www.iep.utm.edu/mozi/
91  Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, ss. 117-118.
92  A.g.e., s. 165.
93 Motzu,  The Ethical and Political Works of MoTzu, Trans. Yi-Pao Mei, .http://ctext.org/mozi/on-

thenecessity-of-standards [Erişim: 10.03.2017]
94  Hui-chieh Loy, Mozi, http://www.iep.utm.edu/mozi/
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inanılmadığı müddetçe toplumda ahlaksızlık hakim olacak, siyasi ve 
toplumsal kaos toplumun peşini bırakmayacaktır.95

Mozi, fayda ilkesini her varlığın doğasında bulunan amaçlılık nispetinde 
anlamaya çalışır. Mozi’ye göre her şeyin gerçekleştirmesi gereken bir 
amacı vardır. Ev, yazın insanları sıcaktan, kışın soğuktan ve dışarıdaki 
tehlikelerden korur. Bu itibarla insanın yaşamını kolaylaştırıcı her şey için 
o şeyi yaparken veya sahip olurken ne aşırıya kaçmalı ne de o şey eksik 
bırakmalıdır. Kullanışlılık ve fayda Mozi’nin eylemini yönlendiren en 
büyük kaynaklardır.96 Kullanışlılık ve faydayı bozan aşırılıktır. Bu durum 
aynı zamanda insanı ve toplumu çürüten hususlardan birisidir. Kıyafetin 
bedeni korumak ve örtmek dışında onu öne çıkarmak ve süslemek gibi 
bir kaygısı varsa orada israf ve aşırılık vardır. Kıyafet kullanışlılığını ve 
faydasını kaybetmiş insana ve topluma zarar vermeye başlamış demektir. 
O halde insan, tabiatta bulunan veya kendi ortaya koyduğu varlıkların özsel 
amaçlarını göz önüne alarak kullanışlılığı ve faydası nispetinde onlara 
yaklaşmayı becerebilmelidir. 

Mozi, ahlâk sahasını zorunlu olarak geleneksel olanla, adet ve 
göreneklerle birlikte okumaz. Dolayısıyla bir şeyin ahlakilik ölçütünü 
geçmiş, adet ve görenekler değil, bilakis söz konusu ortam ve dönemdeki 
insanlara olan katkısı ile topluma olan faydası belirlemektedir.97 ‘Kıtlık 
günlerinde birisi sana çok değerli bir elması onu satmaman ve sadece 
süs olarak kullanman için verse, yine birisi nispeten daha ucuz olan tahıl 
ambarını verse hangisi tercih edilir?’ Bu soru Mozi’nin sistemine göre 
gayet net şekilde cevaplandırılabilir.98 O halde insancıllığın özü dünya için 
fayda temin etmek ve sıkıntıları azaltmaktır. Devletlerarası saldırı, aileler 
arası gasp, bireyler arası zarar verme gibi durumlar, yöneten ile yönetilen 
arasındaki sadakatin ve güvenin yok olması, baba ile oğul arasında saygı ve 
sevginin yok olması, evrendeki uyumun solması gibi durumlar sıkıntılardır 
ve bunların azaltılması insanlığın hedefi olmalıdır. Zira söz konusu 
etkinliklerin arkasında mana insanlık için faydayı saklamaktadır.

Mozi, fayda ilkesinin gerekliliğini toplumu yönetenlere ilişkin 
tavsiyelerine de taşır. Toplumun yönetiminin toplumu oluşturan insanlara 
fayda üretmesi lüzumundan hareketle Mozi, yöneticilerin, tüm kademelerde 
liyakat ve erdem düzenini gerekli görmesi gerektiğini vurgular. Bilgili 
insanlar korunmazsa devlet zarar görür, yine erdemli insanlar gözetilmezse 
yöneticiler küçümsenir, yöneten ve yönetilenin arasına mesafe girerse de 
ülke çürümeye başlar. Yöneten ve yönetilenin arasını dolduracak harçlar 

95  Motzu, http://ctext.org/mozi
96  Motzu, http://ctext.org/mozi/indulgence-in-excess
97  Hui-chieh Loy, Mozi, http://www.iep.utm.edu/mozi/
98  MoTzu, The Ethical and Political Works of Mo Tzu translated by Yi-Pao Mei. Arthur Probsthain, 

London, 1929; Rowley, a.g.m., s. 269.
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bilgelik, liyakat ve erdemliliktir.99 Yöneticiye hiçbir hazine, ona bilgili 
ve erdemlileri tavsiye etmek kadar değerli ve övgüye layık olamaz.100 
İdareciler vazifeyi liyakat ve erdem sahibi insanlara vermedikleri sürece 
düzen isteseler de sonuçta kaosla karşılaşırlar, zenginlik isteseler de 
fakirlik bulurlar, güvenlik isteseler de kargaşa bulurlar. Soy, sop, sermaye 
alanında güçlü olanlara sırf bu özelliklerinden ötürü devlette önemli vazife 
vermek de devleti çürütmektedir

Mozi, yetenekli olanların yönetimin her kademesinden 
değerlendirilmesini değerliliğin yüceltilmesinin önemli bir gereği olarak 
vurgular, aynı şekilde dünyayı tarafsız çıkar ve evrensel sevgi ilkeleri 
eşliğinde tek bir yönetim hiyerarşisi olması gerektiği düşüncesi de Mozi’nin 
özgün fikirleri arasında yer alır. Böylesi bir yönetim hiyerarşisinde en 
alt kısım sıradan insanlardan, orta kısım feodal prenslerden üst kısım 
imparatordan ve en üst kısım ise Gökten oluşacaktır. Bu fikri onu evrensel 
sevgi ve tarafsız çıkar fikriyle birlikte okumak yerinde olacaktır. Ona göre 
içinde bulunduğumuz en şiddetli sorunların temelinde insanın kendisinin 
veya kendi toplumunun faydası ve refahını diğerlerinin üzerinde 
konumlandırması yatmaktadır. Oysaki çözüm Mozi’ye göre basittir, ‘farklı 
benler arasında ayrıma gitmemek’.101 Bu nokta bizi evrensel insan sevgisine 
götürür.

Mozi’yi güdüleyen saikler, evrensel insan sevgisi ve onu yok edici 
tecavüzkâr saldırılara karşı korumak için geliştirmiş olduğu tutumdur. Ona 
göre bir toplumdaki hastalıklar tarafgirlik ve ayrımcılıktan doğmaktadır. 
Herkesin eşit olarak sevilip saygı duyulduğu dünya ise ideal bir dünyadır. 
Karşılıklı evrensel sevginin yaygınlaştırıldığı toplumda kişinin aslında 
başkasını karşılıksız olarak sevmesi kendisinin sevilmesi anlamına da 
gelmektedir.102 Eğer herkes birbirinin babasını tarafsız ve karşılıksız 
sevgiyle severse orada saygısızlıktan eser kalır mı? Yine böylesi bir 
toplumda hırsızlık ve tefecilik mümkün olabilir mi?103

Mozi, herkesin birbirinin malına, canına ve ailesine kendi malı, canı 
ve ailesi gibi baktığında ve birbirini karşılıksız sevdiğinde o toplumda 
huzursuzluk, hırsızlık, usulsüzlük olmayacağına inanır. Kişinin kendisini 
diğerinden tamamıyla ayırdığı bir dilde o kişinin haliyle hemhal 
olma gerekçesi ve durumu görülemez, ancak sevginin evrenselliği 
ilkesinden hareket edilirse kişinin hiçbir durumda kendisini diğerinden 
ayıramayacağı ortaya çıkar, onun diğerini sevme konusunda ikna edici 

99  Motzu, http://ctext.org/mozi/befriending-the-learned
100  Motzu, http://ctext.org/mozi/befriending-the-learned
101  Motzu,  http://ctext.org/mozi
102  Rowley, a.g.m., 260-261.
103  A.g.m., s. 261. 
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bir gerekçesi de söz konusu olur.104 Kendisi için istediğini bir diğeri için 
de isteme anlayışı Mozi için de merkezidir. Kişi, eylemini yekdiğerini de 
düşünerek gerçekleştirdiğinde ortaya çıkacak fayda, diğerini düşünmeden 
gerçekleştirilen eylemin sonucunda ortaya çıkacak faydadan kuvvetle 
muhtemel daha büyük olacaktır. Mozi’nin düşünce sistemi birey merkezli 
değildir. İnsanlığın tümüne faydası dokunmayan hiçbir şeyin sırf bazı 
bireylere faydası dokunuyor diye hiçbir kıymeti harbiyesinden söz 
edilemez. Bunu elde edebilmek içinse çözüm açıktır; ‘tüm kişiler bireysel 
menfaatlerinden insanlığın geri kalanı için feragat etmelilerdir.’105

Mozi’ye göre sıradan bir insanın en temel ihtiyaçları karşılanırsa o 
hayatta daha aktif ve üretici olabilir. Mozi’nin evrensel insan sevgisi ve 
insanları tarafsız sevmek ancak böylesi bir sonuçta anlam kazanır. Evrensel 
insan sevgisi olmadıkça topluluklar sadece kendi menfaatlerini düşünecek 
ve savaş ortamı hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktır. Çünkü insanda 
yekdiğerine karşı bir sevgi belirmez ve sevgi bencilleşirse kişi ya da toplum, 
diğerini kendisi yok olma pahasına yok etmeye girişecektir. Bu tehlikenin 
panzehiri evrensel sevgi ve ötekine duyulacak saygıdır. Bu kuşkusuz zordur 
ama başarılabilir. Aynı şehri kuşatmak, cephede savaşmak ve hakkını 
korumak gibi zordur ancak bunlar gibi başarılmaya da açıktır.106

“Mozi ve takipçileri dünyanın kötülükleri için çarenin evrensel sevginin, 
feodal toplumda dışa vurulduğu şekliyle dar bir kabile sevgisi değil, fakat 
aile ve devletin sınırlarını aşan herkese eşit sevginin yaygınlaştırılmasında 
yattığına inanıyorlardı.”107 Mozi’nin bu uğraşısı Çin’de Savaşan Devletler 
döneminde ulusal devletlerin parçalanmaya yüz tuttuğu bir gerçeklik 
zemini içerisinde oldukça anlamlı durmaktadır. Konfüçyüs’ün öğretilerinin 
merkezinde de insanlık ve sevgi kavramları vardır ama onların tezahürü 
insana en yakınından ve ona en sevgili olanından hareketle olmaktadır.108 
Hâlbuki Mozi’de sevgi tüm insanlara eşit olarak gösterilmesi gereken bir 
güç olarak anlaşılır. 

Yeri gelmişken Konfüçyüs ile Mozi arasındaki bir başka farka daha 
değinelim. Konfüçyüs, merasimlere önem verir, insanın en yakınındakine 
yakınlık ve ilgi alaka göstermesinin, atalara saygı duymanın ahlaki 
olduğunu düşünürken Mozi tam tersini düşünür. Ona göre merasimler, 
israftır, atalara saygı gereksiz ve anlamsızdır, kişinin yakınlarına ilgi ve 
alaka göstermesi ahlaki değildir. Konfüçyüsçü yaklaşıma göre ise geleneği 

104  A.g.m., s. 261.
105  A.g.m., s. 265.
106  The Ethical and Political Works of Mo Tzu translated by Yi-Pao Mei. Arthur Probsthain, London, 

1929.
107  Bowers, a.g.m.,  s. 180.
108  Keijiro Nakamura, “The History and Spirit of Chinese Ethics”, International Journal of Ethics, Vol. 8, 

No. 1 (Oct., 1897), s. 89.
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taşıyan unsurlar olarak müzik ve merasim aslına bakılırsa bozulan 
geleneğin düzeltilmesinde de kullanılabilir. Bozulan ahlaki sistemin de bir 
ucunda geleneğin olduğu gerçeğinden hareketle Konfüçyüs için müzik ve 
merasim gelenek için, gelenek de ahlaki yaşam ve onun korunması için 
birbirine sıkı sıkıya bağlı unsurlar olarak görülür.109

Konfüçyüs, aileyi merkeze alarak insanın şahsiyetinin ve toplumsallığın 
aile içinde öğrenildiğini savunurken Mozi, evrensel insan sevgisini önemser. 
Ancak burada Mozi’ye çok güçlü eleştiriler gelmemiş değildir. Aşırı bencillik 
kadar sahiplik ve aidiyet hissetmemek de sorundur.110 Bu ikisi birbirinin 
aşırı ucudur ve aşırı uçlardaysa ahlak yaşanmaz. Evrensel karşılıklı sevgiyi 
tarafsızlık üzerine kurgulayan Mozi bu manada birçok eleştiriye maruz 
kalmıştır. Tasavvur ettiği zeminde aidiyet hissi gelişmemiş olduğu için bir 
toplum organizması yeşermeyecek, insanlar sorumluluklarını üstlenecek 
güdüden azade kalacaktır.

Mozi, kişinin toplumun maslahatı için kendisini geliştirmesini 
ahlaki bulur. “Çekirdekler iyi ekilmedikçe iyi bir hasat almanın imkânı 
yoktur.  Baştan sona tek bir işi tamamlamadıkça büyük vazifelerden söz 
etmenin anlamı yoktur.”111 Kendini geliştirmek ve yetkinleştirmek, kişiye 
yapabileceklerinden daha büyüklerini gerçekleştirme olanağı sağlar. 
Bununla birlikte kişi, yanlış gördüğünde en önce kendini düzeltmeye hazır 
olmalıdır.112

Mozi, kaderciliğe şiddetle karşı çıkar ve kaderciliğin insancıllığa aykırı 
olduğunu ileri sürer. İnsanın kaderi ancak elinden çıkan eylemlerin 
sonuçlarına göre belirlenir ve sonuçlar ise Mozi’ye göre öngörülebilirdir.113 
Mozi, kaderciliğe, insanı miskinliğe ve sorumsuzluğa ittiği için şiddetle 
karşı çıkar. Kör kadercilik beşeri sahada gayri ahlakiliğin giriş kapılarından 
birisidir. Kaderciliği birey ve toplumun çöküşe götüren unsurlardan 
birisi olarak gören Mozi, bir devlet için savunma teşkilatının zayıflığı, 
komşularının sevgisizliği, hazinesi ve kaynaklarındaki israf, devlet 
görevlilerindeki aşırı bencillik, yasalardaki gevşeklik, meşveretsiz yönetim, 
sadakat ve güvenin toplumda sarsılması, üretimdeki durgunluk ve kıtlık, 
ödül ve cezalandırmada etkililiğin buharlaşmasını büyük toplum için 
büyük felaketlerin habercisi olarak görür.114

 

109  A.g.m.,ss. 87-88.
110  Rowley, a.g.m., s. 264
111  Motzu, http://ctext.org/mozi/self-cultivation
112  Motzu, http://ctext.org/mozi/self-cultivation
113  Motzu,  The Ethical and Political Works of Mo Tzu translated byYi-Pao Mei. Arthur Probsthain, 

London, 1929.
114  Motzu, http://ctext.org/mozi/on-the-necessity-of-standards
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Sonuç

Hiçbir beşeri düşünce uzay boşluğunda kendiliğinden meydana 
gelmemiştir. Her beşeri etkinlik gibi düşüncenin de öncesi ve sonrası söz 
konusudur. İnsanlık tarihinde M.Ö. 6-4. Yüzyıllar arası oldukça önemli 
bir döneme tanıklık etmiştir. Dünyanın bir yanında Sokrates, Platon ve 
Aristoteles, diğer ucunda Zerdüşt, Siddharta Gautoma, öteki ucundaysa 
Laozi, Konfüçyüs ve Mozi yaşamıştır. Söz konusu düşünürler ayrıca 
medeniyetlerin kurucu eserlerini telif etmeleri açısından oldukça önemli 
bir yerde durmaktadır. Çalışmamız sadece Çin coğrafyasında yaşamış, üç 
büyük düşünürün Kadim Çin düşüncesinin pratik tarafına denk düşen 
ahlak düşünceleriyle sınırlandırılmıştır. 

Kadim Çin’e baktığımızda tarihinin hanedanlıklar tarihi olduğunu 
görmek mümkündür. M.Ö. 4-6. Yüzyıllar arası bu hanedanlık savaşlarının 
en karmaşık ve kanlı dönemi olan Savaşan Devletler dönemine geçişi ve o 
dönemin kendisini görebiliriz. İşin ilginç yanı ise Çin felsefesinin kurucu 
isimleri ve eserleri de söz konusu dönemde var olmuştur. Çin düşüncesini 
kuran saik ile Antik Yunan düşüncesini kuran saiklerin söz konusu 
dönem ekseninde farklılaştığını görebilmek mümkündür. Nispeten maddi 
anlamda refah ve siyasi istikrarın söz konusu olduğu Antik Yunan’da 
düşünce doğa üzerine, teorik ve merak duygusu zemininde inşa edilirken, 
Kadim Çin’de, düşünce özellikle Savaşan Devletler dönemini göz önünde 
bulundurursak ahlak, siyaset üzerine, pratik ve korku duygusu zemininde 
şekillenmiştir. 

Antik Yunan metafiziği doğanın teorik bilgisine ve duygu olarak 
merak duygusunun tatminine dayanırken, Çin metafiziği çoğunlukla 
ahlak ve siyasetin pratik bilgisine ve duygu olarak korku duygunusun 
yatıştırılmasına dayanır. O halde metafizik kurmanın sadece teori ve fizik 
üzerinden değil aynı zamanda ahlak ve siyaset üzerinden de kurulabileceğini 
görebilmek mümkündür. Yeri gelmişken ifade edelim, batı metafiziği farklı 
fizik tasavvurları eşliğinde çokça kez değişip dönüşürken, “Dönüşümler 
Kitabı” ile başlayıp ahlak ve siyaset üzerine kurgulanan Çin metafiziğinin 
esnek yapısıyla beraber fazlaca değişip dönüşmediğini ifade edebiliriz. Söz 
konusu metafiziğin hem teorik hem de pratik zeminini oluşturan ahlak ve 
siyaset düşüncesinin mimarları ise Konfüçyüs, Laozi ve Mozi olmuştur.

Öncelikle her üç düşünürün ahlak anlayışlarını normatif Batı ahlak 
düşüncesinin tasnif edildiği gibi kendi başlarına ne salt erdem ahlakı, ne 
ödev ahlakı ne de faydacı ahlak sınıflarına yerleştirme imkânımız belirir. 
Her üç düşünürün pratik düşüncelerinde Savaşan Devletler döneminin 
etkisi çok bariz olarak hissedilmektedir. Her üç düşünür de ilgili dönemin 
neden olduğu kaos, şiddet, huzursuzluk ve istikrarsızlık dönemini 
atlatabilecek bir düşünce şeması oluşturmaya çalışmıştır. 
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Konfüçyüs, kozmos, huzur ve istikrara dönük olduğu kadar geçmiş 
Çin geleneğini yeniden ihya etmeye dönük toplum merkezli bir yaklaşımı 
esas alır. Ona göre toplumsal ve topluma muhtaç olan insan yeryüzünde 
bulunma gayesini anlar, ona içkin olan rol ve sorumlulukları yerine 
getirirse ideal bir toplum düzenine geçiş kapısını açmış olacaktır. Bunu 
kişinin aile için ilişkilerinin toplumun tamamına yayma öğretisi “Şiao           
(孝)”  ile anlatmaya çalışır. Bu anlayışında erdem ve ödev anlayışlarını iç 
içe kullanmaya özen gösterir. Ayrıca Konfüçyüs, aile ve toplum dengesinin 
insanın yaşadığı yaşam sahasında başarıldığında yer ve Göğün de 
hemahenk içinde olabileceğine dair imalar saklar. 

Laozi, Konfüçyüs’ün amacını taşısa da onun bu amacı gerçekleştirme 
yöntemi oldukça farklıdır. Laozi, Konfüçyüs’ün yaptığının aksine merkeze 
toplumu değil, bireyin kendisini geçirir. Ona göre yapılması gereken Gök’te 
hâkim olan Tao düzenini yeryüzüne indirmektir. Ancak onun yeryüzüne 
indirileceği mekân insanın bizatihi içidir. Laozi, Tao düzenini insanın 
kendilik bilincinde bulunabileceğini ya da keşfedilebileceğini düşünür. 
Konfüçsyüs’ün aile ve toplumdan hareketle kurgulamaya çalıştığı kozmosu, 
Laozi insanın içinden hareketle ya da Gök’teki Tao düzenini insanın 
içine düşürerek yapmaya çalışır. Ona göre insanın içi nasılsa işi de öyle 
olacaktır. Laozi, kendilik ve Tao kavramları üzerinden ahlakı inşa etmeye 
çalışırken sadece erdem ahlakına sığınmış olmaz, onun insanın kendisini 
inşa ederken ona yapması gereken vazife ve sorumluluklarını hatırlatması 
da Laozi’nin bir yönüyle de ödev ahlakı dizgesine girdiğini bize gösterir. 
Laozi’ye göre şayet insan, Gök’te bulunan Tao düzeninin farkına varır, 
onun işleyişine karışmaması gerektiğine kendisini inşa ederek varırsa, 
insanın yaşam dünyası kaostan kozmosa dönüşebilir. 

Son düşünürümüz olan Mozi ise ne Konfüçyüs ne de Laozi’de 
rastladığımız bir ölçüt ortaya atar. Mozi, ne salt bireyi ne de belirli 
bir toplumu merkezine alır. Onun sisteminde üst toplum ideali söz 
konusudur. İnsanın var olma ve var etme amacını herkes için fayda üretme 
olarak görerek, ahlakını faydacı ahlak anlayışına oldukça yaklaştırır. 
Ancak Mozi’de diğer düşünürlerde doğrudan rastlayamadığımız şekilde 
ve işlevsel olarak kullanılan bir Tanrı tasavvuru vardır. Tanrı hiçbir insan 
ayırt etmeden her işini onların faydasına yaptığı gibi insan da her işini o 
işin amacından sapmadan ve evrensel insan sevgisi zemininde herkesin 
faydasını gözeterek yapmalıdır. Mozi’nin bu tarafsızlık ve fayda ekseninde 
şekillendirdiği ahlak anlayışının asıl merkezinde evrensel insan sevgisi 
vardır. Mozi’ye göre her şeyin herkesin olduğu düşünülerek başlanan 
bir pratik düşünce çizgisinde her şey ve herkese karşı geliştirilen tavır 
tarafsızlık üzerine belirir ve oradan bencil duygular sadır olmaz. Ancak bu 
düşüncenin aidiyet ve mensubiyet bağlarını tahrip ettiğine ilişkin eleştiriler 
de getirilebilir. Mozi ayrıca gereksiz, faydasız ve israfa dönük olduğu 
gerekçesiyle merasim ve müziğe karşı çıkar. Konfüçyüs’te ise merasim ve 
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müzik geleneğin ihyası ve sosyal rollerin inşası için büyük bir gerekliliğe 
işaret etmekteydi. 

Kuşkusuz incelemeye aldığımız filozofların söz konusu düşünceleri 
onların düşüncelerinin bir parçasına işaret etmektedir. Çalışmamız 
filozofların tüm ahlak anlayışlarını ele almayı değil, onların ahlak 
anlayışlarının bir mukayese zemininde ana çerçevelerini ortaya 
çıkarmaya hasredilmiştir. Çıkarılan çerçeveler daha ayrıntılı çalışmalarla 
derinleştirilmeye açıktır. Çin ahlak felsefesine ilişkin Türkçe eserlerin 
oldukça az olduğu literatürümüzde çalışmamızın ileri çalışmalara 
olanak tanıyabileceğini umut ediyoruz. Son olarak çizmeye çalıştığımız 
Kadim Çin ahlak felsefesi çerçevesini göz önünde tutarak Çin’in mevcut 
durumuna bakacak olursak, bir tespitte bulunma imkânımız doğacaktır. 
İncelemeye çalıştığımız hangi düşünüre bakarsak bakalım, Çin’in kendi 
coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda bulunan gruplara saldırgan ve 
ötekileştirici bir tavırla yaklaşmaması gerektiği sonucunu çıkarmamız 
mümkündür. Çalışmamıza konu edindiğimiz üç düşünürün, birlikte huzur 
içinde yaşamak, istikrar ve kozmos idealiyle kurdukları sistemler, Çin’in 
kendi içinde ve dışında gerçekleştirdiği ötekileştirici tavrı dışlarlar. Şimdi 
Çin’den kurucu üç düşünürün irfan öğretilerini yaşamlarının mihveri kılıp 
iç ve dış siyasette bu öğretilerin gereğini yerine getirmelerini beklemek 
bizlerin güzel ve değerli bir umudu olsa gerektir.
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İpek Yolu’nun Yeniden 
Canlandırılması ve Türkiye - Çin 

Halk Cumhuriyeti İşbirliğine 
Etkileri

Reviving the Silk Road and Its Effects on Turkey – People’s Republic 
of China Cooperation

Umut ERGUNSÜ*

Öz

Çin Halk Cumhuriyeti’nin “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu” girişimi Asya, Afrika ve Avrupa’nın altyapı projelerine öncelik verilmesi 
suretiyle; çok boyutlu, çok sıralı ve karma bağlanabilirliğin arttırılmasını 
amaçlamaktadır. Türkiye’nin Orta Koridor girişimi ise Türkiye, Gürcistan, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan ve Çin Halk 
Cumhuriyeti arasında ekonomik koridorlar oluşturmayı hedeflemektedir. Orta 
Koridor girişiminin “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” 
girişimi ile uyumlaştırılması iki ülkenin ortak amacı olan tarihi İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önem arz 
etmektedir. İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması sürecinde Türkiye ve Çin 
Halk Cumhuriyeti,  ulaştırma, enerji, ticaret, kültür, turizm alanlarında, ve de 
çok taraflı kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapabileceklerdir. Diğer yandan, bu 
işbirliğinin önünde iki ülkenin birbirini yeterince tanımaması, İpek Yolu’nun 
canlandırılması konusundaki olası anlayış farkı, jeopolitik faktörler ve Uygur 
meselesine farklı yaklaşımlardan kaynaklı bazı zorluklar mevcuttur. Bu tür 
zorlukları aşmanın yolu iki ülkenin iletişimi arttırması ve halklar arasındaki 
bağların güçlendirilmesinden geçmektedir.

Anahtar Kelimeler: “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu”, Orta Koridor, Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti İşbirliği, Türkiye - Çin Halk 
Cumhuriyeti İlişkileri
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Abstract

People’s Republic of China’s “Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime 
Silk Road” initiative aims to set up all-dimensional, multi-tiered and composite 
connectivity by prioritizing the infrastructure projects of Asia, Africa and Europe. 
Turkey’s Middle Corridor initiative focuses on creating economic corridors 
between Turkey, Georgia, Azarbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Afghanistan, 
Pakistan and People’s Republic of China. Aligning the Middle Corridor initiative 
and the “Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road” initiative 
is important for reviving the Silk Road and furthering relations between the two 
countries. In the process of reviving the Silk Road, Turkey and People’s Republic 
of China can cooperate in areas such as transportation, energy, trade, culture, 
tourism and in multilateral institutions and organizations. Nevertheless, there are 
some challenges awaiting this cooperation that arise from lack of knowledge of 
each other, possible difference of perception in reviving the Silk Road, geopolitical 
factors and different approaches to the Uyghur issue. The approach to overcome 
such challenges is to increase the communication between the two countries and 
strengthen the ties among the peoples.

Key Words: “Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road”, 
Middle Corridor, Turkey - People’s Republic of China Cooperation, Turkey - 
People’s Republic of China Relations

Giriş

1978’de başlayan reform ve açılım (改革开放, gaige kaifang) süreci ve bu 
süreç dâhilinde 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olması ile hızla 
büyüyen gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) sonucunda 2010’a varıldığında, 
Çin Halk Cumhuriyeti (bundan sonra “ÇHC” olarak anılacaktır) dünyanın 
ikinci büyük ekonomisi durumuna yükselmiştir. 2000’li yıllarda dünyanın 
üretim ve ihracat üssü haline gelip önemli bir sermaye birikimine sahip 
olan ÇHC’de, 2008’de patlak veren küresel finansal kriz sonrasında ilk kez 
dış ticaret gelişimi GSYİH gelişiminin altında kalmıştır.1 Bu krizin etkileri 
nedeniyle dış pazarlarda talep daralması yaşayan ve bununla birlikte 
işgücü ve girdi maliyetleri yükseldiği için ihracatta rekabet avantajları 
azalan ÇHC’nin yeni kaynaklara, sermayeye ve pazarlara ihtiyacı artmaya 
başlamıştır.2 Bunlarla birlikte, ABD’nin “Asya’ya Dönüş”’ü ve bölgede 
siyasi, ekonomik ve askeri varlığını arttırma çabaları ÇHC’nin “İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” (buradan itibaren “Kuşak 
ve Yol” olarak anılacaktır) girişimini geliştirmesi için gerekli ortamı 
yaratmıştır. 

1  Soner Esmer, “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) Projesinde Türkiye’nin Önemi”, UTİKAD, 17 
Şubat 2017, http://www.utikad.org.tr/haberler/?id=14489 (erişim: 28.3.2017)

2  Altay Atlı, “Çin ve Yeni İpek Yolu Projesi”, Analist, 2014, sayı: 44, Yıl 4, s. 76.
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Öte yandan Türkiye, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
gerektiğini Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 90’lı 
yıllardan itibaren vurgulamıştır ve İpek Yolu’nun canlandırılması için 
çeşitli adımlar atmıştır. Bunların en önemlisi Orta Koridor girişimidir. 
Bu girişimin güzergâh üzerindeki ülkelerin ekonomik, siyasi ve toplumsal 
alandaki çıkarlarını oluşturan mevcut parametreleri değiştirmesi ve 
böylece Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı 
yapması hedeflenmektedir, çünkü uluslararası sistemin güç merkezinin 
Atlantik ekseninin tekelinden çıkararak çok kutupluluğa yöneldiği ve dünya 
ekonomik gücünün Asya’ya kaydığı bir dönemde Türkiye’nin bölgede daha 
etkin olması gerekmektedir.3

Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükûmeti, Orta Koridor ile Kuşak ve 
Yol girişimlerinin gerek bölge ülkeleri arasındaki entegrasyonun 
artırılması gerekse bölge ülkelerinin küresel ekonomiye daha iyi bir 
biçimde entegre olmaları bakımından önemli fırsatlar sunduğunu ve iki 
girişiminin uyumlaştırılmasını istediğini beyan etmiştir.4 İki girişiminin 
uyumlaştırılması, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağı gibi iki ülkeye önemli kazanımlar 
sağlayacaktır. 

ÇHC’nin “Kuşak ve Yol” Girişimi

ÇHC devlet başkanı Xi Jinping, 7 Eylül 2013’te Kazakistan’ın Nazarbayev 
Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı”nı, daha 
sonra 3 Ekim 2013’de Endonezya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada 
“21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu”’nu gündeme taşımıştır. Kuşak ve Yol girişimi, 
karadan ve denizden Doğu Asya, Orta Asya, Afrika, Batı Asya ve Avrupa’nın, 
altyapı projelerine öncelik verilmek koşuluyla, çok boyutlu, çok sıralı ve 
karma bağlanabilirliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda, 
Kuşak ve Yol, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanmakta, bir uçta 
canlı Doğu Asya ekonomisini diğer uçtaki gelişmiş Avrupa ekonomisine 
bağlamakta ve ekonomik kalkınma için büyük potansiyele sahip ülkeleri 
içine almaktadır. İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ÇHC, Orta Asya, Rusya ve 
(Baltık) Avrupa’yı bir araya getirmeye; ÇHC’yi Orta Asya ve Batı Asya 

3  Esme Özdaşlı, “Çin’İn Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, sayı: 10/14, güz 
2015, s. 593. *

4  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Sayı: 31853594-
101-1219-561, 24 Şubat 2016.
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boyunca Basra Körfezi ve Akdeniz’e bağlamaya; ve ÇHC’yi Güneydoğu 
Asya, Güney Asya ve Hint Okyanusu ile irtibatlı kılmaya odaklanmaktadır. 
21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nun bir güzergâhında Güney Çin Denizi ile Hint 
Okyanusu yoluyla ÇHC kıyısından Avrupa ve diğer bir güzergâhında Güney 
Çin Denizi yoluyla ÇHC kıyısından Güney Pasifik vardır.5

Kuşak ve Yol’un bir girişim mi, proje mi yoksa strateji mi olduğu 
konusunda farklı görüşler vardır. İngilizce kaynaklara baktığımızda 
ekseriyetle “strateji”, bazen de “proje” şeklinde, ÇHC’li kaynaklarda 
genelde “girişim” ve “strateji” şeklinde sınıflandırıldığını görmekteyiz. 
ÇHC yönetimi ise, “strateji” kelimesinin, Kuşak ve Yol’un ardında gizli bir 
gündem olduğu intibaını uyandırdığı, “proje” kelimesinin ise Kuşak ve 
Yol’un çapını küçük ve kapsamını dar gösterdiği endişeyle Kuşak ve Yol’un 
bir “girişim” olduğunu vurgulamaktadır.

Xi Jinping, Kuşak ve Yol girişiminin beş ana hedefi olduğunu belirtmiştir. 
Bu hedefler; politika koordinasyonunun sağlanması, olanakların birbirine 
bağlanabilirliğinin arttırılması, engelsiz ticaretin sağlanması, finansal 
bütünlüğün gerçekleştirilmesi ve halklar arasında birebir bağların 
kurulmasıdır.

Politika koordinasyonunun sağlanması ile hükümetler arası 
işbirliğini arttırmak için iletişim mekanizmalarını geliştirmek; ülkelerin 
ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmek, karşılıklı siyasi güveni 
tazelemek ve yeni işbirlikleri için adımlar atmak amaçları güdülmektedir.

Olanakların birbirine bağlanabilirliğinin arttırılması, altyapı 
gibi ülkelerin sahip olduğu olanakların birbirine bağlanabilirliğinin 
arttırmasına odaklanmaktadır. ÇHC yönetimine göre, Kuşak ve Yol 
güzergâhında bulunan ülkeler, altyapılarının birbirine bağlanabilirliğini 
geliştirmek, teknik standart sistemlerini uyumlulaştırmak ve uluslararası 
ulaşım kanallarını inşa etmek üzere birlikte çalışmalıdır.

Altyapı inşası Kuşak ve Yol’un hayata geçirilmesinde ön şarttır. 65 
ülkenin dahil olduğu bu girişim kapsamında, dünyanın şu andaki hızlı tren 
yolu uzunluğu toplamından daha fazla yani 81.000 kilometrelik hızlı tren 
altyapısı inşa edilmesi öngörülmektedir.6 Bu tür yatırımların ÇHC’ye toplam 

5  ÇHC Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, “İpek Yolu Eko-
nomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Fa-
aliyetler (推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动)”, 13 Mart 2015, http://www.
mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201505/20150500970552.shtml (erişim: 25.03.2017)

6  Zhu Zhiqun, “China’s AIIB and ‘One Belt One Road’: ambitions and challenges”, China Dialogue, 
9 Eylül 2015, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8231-China-s-AIIB-and-One-
Belt-One-Road-ambitions-and-challenges (erişim: 30.03.2017)
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maliyetinin dört ila sekiz trilyon ABD doları olacağı düşünülmektedir.7

Engelsiz ticaretin sağlanması ile yatırım ve ticaretin önündeki 
engelllerin kaldırılması, böylece sağlam bir iş yapma ortamı oluşturulması 
yoluyla yatırım ve ticaretin kolaylaştırması hedeflenmektedir. Kuşak ve Yol 
güzergâhında bulunan ülkeler arasında serbest ticaret bölgeleri kurularak 
gümrük prosedürlerinin ortaklaştırılması hedeflenmektedir.

Finansal bütünlüğün gerçekleştirilmesi ile para birimleri için 
istikrarı sağlamada kullanılacak bir sistem, yatırım, finansal sistem ve 
kredi bilgi sistemi kurularak Asya’da finansal işbirliğinin arttırılması 
öngörülmektedir. İpek Yolu Fonu, Asya Altyapı Yatırım Bankası, BRICS 
Kalkınma Bankası, Şanghay İşbirliği Organizasyonu gibi kurumlar vasıtası 
ile İpek Yolu güzergâhındaki ülkelere finansal olanaklar sağlanması; Kuşak 
ve Yol ülkeleri arasında döviz takasının ölçeği ve kapsamının genişletilmesi; 
Asya’da bir tahvil piyasası oluşturulması amaçlanmaktadır.

Halklar arasında birebir bağların kurulması için kültürel ve 
akademik bilgi paylaşımının, personel işbirliğinin; medya işbirliğinin 
sağlanması; gençlerin ve kadınların rahat seyahat edebilmesi ve gönüllü 
hizmetler konularındaki engellerin kaldırılması, öğrenci değişim 
programlarının arttırılması, turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesi 
planlanmaktadır. Kuşak ve Yol ülkelerinin kendi aralarında daha çok 
kültür yılı, sanat festivalleri, film festivali, televizyon haftaları, kitap fuarları 
düzenlemeleri hedeflenmektedir. Film yapımı ve çevirilerinde ortaklık 
yapılması, radyo ve televizyon programları; Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür kurumu UNESCO’nun dünya kültür mirası listesine girme 
ihtimali olan yerler için beraber başvuruda bulunulması ve bu yerlerin 
korunması için ortak çalışma yürütülmesi öncelikler arasındadır. 8

Henüz resmi olarak açıklanmasa da Kuşak ve Yol’un bir de “güvenlik” 
boyutunun olacağı kesindir. Güzergâhtaki bazı ülkelerdeki güvenlik 
sorunları göz önünde bulundurularak, katılımcı ülkelerle bir güvenlik 
koordinasyon mekanizması kurulması gündeme gelecektir9 çünkü güvenlik 

7  Marcus Ryder, “One Belt, One Road, One Trillion Dollars – Everything You Need to Know in One Essay”, 
China Global Television Network, 10 Ocak 2017, https://news.cgtn.com/news/3d63544d3363544d/
share_p.html (erişim 16 Nisan 2017)

8  ÇHC Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İpek Yolu Ekono-
mi Kuşağı ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edilmesini Teşvik Üzerine Vizyon ve Fa-
aliyetler (推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动), 13 Mart 2015, http://www.
mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201505/20150500970552.shtml (erişim: 25.03.2017)

9  Umut Ergunsü, “’İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ Girişimi”, Çin Hakkında 
Her Şey, 10 Ocak 2016, http://www.cinhh.com/ipek-yolu-ekonomik-kusagi-ve-21-yuzyil-deniz-ipek-
yolu-girisimi/ (erişim: 22.03.2017)
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riskleri en aza indirildikten sonra, Kuşak ve Yol’un hayata geçirilmesinde 
kritik öneme sahip olan büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve 
bu yatırımların işletilmesi için uygun koşullar oluşacaktır.

Kuşak ve Yol, açıklandığı tarih olan 2013 yılından bu yana ülkenin en 
önemli dış politika hedeflerinden biri haline gelmiştir. ÇHC’nin Ankara 
Büyüklelçisi Yu Hongyang’a göre, Kuşak ve Yol inşası beklenenden daha 
hızlı ve verimli şekilde gelişmiştir.10 2016 yılında ÇHC’nin Kuşak ve Yol 
güzergâhındaki ülkelerle gerçekleştirdiği ticaret hacmi bir önceki yıla göre 
yüzde 0,6 oranında büyüyerek 907 milyar dolara11 ulaşmış; Kuşak ve Yol 
güzergâhındaki ülkelerle yeni imzaladığı müteahhitlik anlaşmalarının 
değeri bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında büyüyerek 126 milyar doları 
bulmuş; “Kuşak ve Yol” güzergâhındaki ülkelere yaptığı doğrudan yatırım 
14 milyar 500 milyon dolara çıkarak yurtdışına yaptığı yatırım toplamının 
yüzde 8,5’ini oluşturmuştur. ÇHC’li firmalar Kuşak ve Yol güzergâhındaki 
20 ülkede 56 ekonomik ve ticari işbirliği bölgesi kurmuş, bu firmaların 
yaptıkları yatırımın toplam değeri 18,5 milyar doları aşmıştır.12 Mart 2017 
itibariyle 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluş tarafından aktif şekilde 
katılım ve destek görmüştür. 40’tan fazla ülke ve uluslararası kuruluş ÇHC 
ile işbirliği anlaşması imzalayarak kapsamlı görüş birliğine varmıştır.13

Kuşak ve Yol Girişiminin Gündeme Taşınmasının Nedenleri

Kuşak ve Yol girişiminin ÇHC tarafından gündeme taşınmasının birçok 
nedeni vardır. Başlıca nedenler; ÇHC ekonomisinin yavaşlaması ve ÇHC 
ekonomisindeki dönüşüm, pazarlara kolay ulaşım ihtiyacı, doğal kaynaklara 
erişim güvenliğinin arttırılması, ÇHC’de bölgeler arası gelişmişlik farkının 
azaltılması, ÇHC’ye Doğu Çin Denizi’nden ve Güney Çin Denizi’nden 
kuşatılmışlık hissi veren ABD’nin “Asya’ya Dönüş” stratejisi, Trans Pasifik 
Ortaklığı (TPP) ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) gibi 
kurulması planlanan çoklu serbest ticaret bölgelerinin ÇHC ekonomisini 
derinden etkileme olasılığı ve ÇHC’nin İpek Yolu güzergâhındaki ülkeler 
ile ilişkilerini geliştirme arzusu olarak sıralanabilir.

10  Çin Uluslararası Radyosu, “‘Çin, Türkiye’nin dünyada 2. en büyük ortağı’”, Gerçek Gündem, 8 Mart 
2017, http://www.gercekgundem.com/dunya/261573/cin-turkiyenin-dunyada-2-en-buyuk-ortagi 
(erişim: 27.03.2017)

11  Orjinal rakam olan 6,3 trilyon RMB 31 Aralık 2016 itibari ile 907 milyar ABD dolarına tekabül 
etmektedir.

12  Çin Uluslararası Radyosu, “‘Çin, Türkiye’nin dünyada 2. en büyük ortağı’”, Gerçek Gündem, 8 Mart 
2017, http://www.gercekgundem.com/dunya/261573/cin-turkiyenin-dunyada-2-en-buyuk-ortagi 
(erişim: 27.03.2017)

13  İbid.
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Deng Xiaoping ile başlayan reform ve açılım politikası sonucunda 
ÇHC ekonomisi, 80’lerin başından itibaren yıllık ortalama yüzde 10 
gibi muazzam bir hızla büyümüştür. Ama son senelerde büyüme hızı 
yavaşlamaya başlamıştır. 2016 yılında resmi verilere göre yüzde 6,7 ile 
son 26 yılın en düşük büyüme oranını kaydeden ÇHC ekonomisi, ihracatın 
yanı sıra iç tüketime, emek-yoğun üretimden sermaye-yoğun ve teknoloji-
yoğun üretime, yatırımlarda ise nicelikten çok niteliğe ve yüksek katma 
değere ağırlık veren modele doğru yapısal bir dönüşüm geçirmektedir.14 
Kuşak ve Yol ile bu dönüşümün ivme kazanması hedeflenmektedir.

Önemli bir diğer ekonomik faktör ise ÇHC’de uzunca bir süredir var 
olan üretim fazlası sorunudur. ÇHC’de üretilen bazı ürünler ülke içinde 
tüketilemiyor veya ihraç edilememektedir. Demir çelik, otomobil, gemi 
inşası ve düz cam üretim fazlası olan büyük sektörlerin başında gelmektedir.15 
ÇHC, güçlü olduğu altyapı sektöründe, ülke içinde ve dışında yapacağı 
yatırımlar ile üretim fazlasını da eritmeyi ve ekonomisini rahatlatmayı, 
güzergâh ülkelerinin ekonomik gelişimini desteklemeyi ve ÇHC menşeili 
ürünlerin pazarlara ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

ÇHC, petrol ihtiyacının yarıdan fazlasını Orta Doğu (Güneybatı Asya) ve 
Afrika’dan karşılamaktadır, Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 
2035 yılına kadar ÇHC’nin Orta Doğu’dan ve Afrika’dan ham petrol ithalatı 
ikiye katlanacaktır.16 ÇHC, bu bölgeden temin ettiği doğal kaynakların 
nakliye rotası üzerinde olan Malakka Boğazı’nda ve Güney Çin Denizi’nde 
karşılaşabileceği olası sorunlardan dolayı enerji arz güvenliğini artırmak 
amacıyla, ham petrol taşımacılığı için alternatif bir rota arayışı içerisindedir. 
Kuşak ve Yol’un önemli bileşlenlerinden olan ÇHC - Pakistan Ekonomik 
Koridor’u yoluyla ÇHC’nin Kaşgar kenti, Pakistan’ın Gwadar limanı ile 46 
milyar ABD doları yatırım yapılarak birbirine bağlanmaktadır. Bu koridor 
sayesinde Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi rotası kullanılmayacağı için 
doğal kaynaklara erişim güvenliği arttırılmış olacaktır. Ayrıca Orta Doğu 
Ülkeleri’ni ÇHC ile karadan bağlayan altyapı projeleri ile doğal kaynakların 
ulaştırılmasında alternatif bir rota daha oluşturulması planlanmaktadır.

ÇHC’nin doğusu ile batısı arasındaki bölgesel gelişmişlik farkı Kuşak ve 
Yol’un gündeme taşınmasındaki bir başka önemli nedendir. Pekin, Şanghay, 

14  Altay Atlı, “Çin Ekonomsinde Dönüşüm Sancıları”, Şark Ekspresi, 1 Eylül 2015, http://www.
sarkekspresi.com/?p=1300 (erişim: 01.04.2017)

15  Umut Ergunsü, “China’s new Silk Road initiative attracts Turkey’s attention”, Hürriyet Daily News, 
19 Şubat 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/chinas-new-silk-road-initiative-attracts-turkeys-
attention.aspx?pageID=238&nID=78523&NewsCatID=396 (erişim: 03.04.2017)

16  Umut Ergunsü, “Why is China’s role in the Middle East growing?”, Hürriyet Daily News, 19 Şubat 
2016, http://www.hurriyetdailynews.com/why-is-chinas-role-in-the-middle-east-growing.aspx?page
ID=449&nID=95402&NewsCatID=396 (erişim: 15.04.2017)



104

Umut ERGUNSÜ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

7 
/ 

20
: 9

7-
12

4

Kanton gibi ÇHC’nin doğusundaki kentler ve eyaletlerin gelişmişlik düzeyi 
ülkenin batısındakilerine göre çok yüksektir. Batı ÇHC’yi Kalkındırma 
Politikası (西部大开发, xibu dakaifa) kapsamında 1999 yılından itibaren 
ülkenin batısının gelişmesi yönünde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Ülkenin batısına yapılan büyük altyapı yatırımlarının artarak devam 
etmesi bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmada etkili olacaktır. 

ABD’nin son yıllarda Doğu Asya’daki etkinliğini arttırma çabası içinde 
olduğu görülmektedir. Obama yönetimi 2012 yılında siyasi, ekonomik ve 
askeri ayakları olan “Asya’ya Dönüş” stratejisini gündeme taşımıştır. Bazı 
Türk, Çinli, Batılı araştırmacı ve yetkililere göre, ABD’nin bu stratejiyi 
devreye sokmasının nedenlerinden biri, ÇHC’nin yükselişini frenleme 
çabasıdır.17 “Asya’ya Dönüş” stratejisi, Doğu ve Güney Çin Denizi’nde 

17  Bazı Türk araştırmacıların bu konuya yaklaşımları hakkında bilgi, Özgül Eren, “Günümüzde Küresel 
Güç Dengesi ve Güçler Arası İlişkiler”, Strateji Yazıları-I: Milli Güvenlik Perspektifinden İç ve Dış 
Meseleler, MGK Genel Sekreterliği Yayınları, Ankara 2014, ss. 7 - 57’de bulunabilir. T.C. Milli Gü-
venlik Kurulu Genel Sekreterliği Yayınları’ndan çıkan bu yazıda, ABD’nin, Asya-Pasifik’te ÇHC’nin 
yükselen gücünü engellemek için denetleyici, kısıtlayıcı ve dengeleyici politikalar gütmekte ve ÇHC’yi 
çevreleme politikası izleyerek bölgedeki etkisini zayıflatmaya çalışmakta olduğu belirtilmiştir. Bazı 
ÇHC’li araştırmacıların düşünceleri, Zhu Lumin (朱陆民), Liu Yan (刘燕), “ÇHC ile Filipin’in Güney 
Çin Denizi’nde Karşı Karşıya Gelmesinin Altında Yatan Nedenler ve ASEAN’a İki Farklı Etkisi (中
菲南海对峙的深层原因及对东盟的双重影响)”, Güney Batı Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dergisi : 
Felsefe ve Sosyal Bilimler Baskısı (西南科技大学学报: 哲学社会科学版), Şubat 2014, ss. 27 - 36’da 
bulunabilir. Bu makalede, ABD’nin son zamanlarda uyguladığı “Asya’ya Dönüş” stratejisinin iki ana 
hedefi vardır: birincisi, ÇHC’yi çevrelemek ve ÇHC’nin yükselişini frenlemek, ikincisi ÇHC’nin Asya-
Pasifik bölgesindeki etkisini zayıflatmak ve ABD’nin liderliğini devam ettirmektir. ÇHC medyasının 
konuya yaklaşımı, Global Times (环球网), “Hillary Clinton “Asya’ya Dönüş” Planını Ayrıntılı Bir Şekil-
de Anlattı - «ÇHC›yi Frenle»’meye Dair Emareler Güçlü (希拉里详述重返亚太计划 - “牵制中国”意味

浓厚)”, 11 Kasım 2011, http://world.huanqiu.com/roll/2011-11/2163381_2.html’de bulunabilir. ÇHC 
Komünist Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Global Times Gazetesi’nde yayımlanan bu yazıda, ABD’nin 
bölgedeki başlıca girişimi olan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP)’nın, “ÇHC’ye karşı ve ÇHC’yi frenlemeye” 
yönelik olduğu yaygın olarak düşünüldüğü vurgulanmıştır. ÇHC Komünist Partisi’nin konuyla ala-
kalı görüşü, Zhao Beibei (赵蓓蓓), “ABD’nin ‘Asya’ya Dönüş’’ü Bağlamında Güney Çin Denizi Soru-
nu ve ÇHC – ABD İlişkileri (美国“重返亚洲”背景下的南海问题与中美关系)”, ÇHC Komünist Partisi 
Jinan Komitesi Parti Okulu Dergisi (中共济南市委党校学报), Mayıs 2014, ss. 117 - 119’da bulunabilir. 
ÇHC Komünist Partisi’nin Üniversite Dergisi’nde yayımlanan bu yazıda, ABD’nin eylemlerine bakı-
lınca, ÇHC’nin yükselişine cevap vermenin ve ÇHC’nin yükselişini frenlemenin, ABD’nin “Asya’ya 
Dönüş”’ünün en önemli ve en göze çarpan yanı olduğu vurgulanıyor. ABD’deki bazı araştırmacıla-
rın fikirleri, David Bachman, “Balancing Cooperation and Competition: A New Era in U.S. – China 
Relations”, Task Force Report, University of Washington, Mart 2016, https://jsis.washington.edu/
wordpress/wp-content/uploads/2016/06/Task-Foce-A-Report-2016-Bachman.pdf’de bulunabilir. 
Bu raporda güvenlik ve uluslarası ilişkiler alanlarında ABD’nin ÇHC’yi frenleyici (containment) adım-
lar atması, ekonomi alanında ise çıkarları doğrultusunda ÇHC ile çalışması gerektiği belirtilmektedir. 
Avrupa’daki bazı araştırmacıların konuya yaklaşımı, Zaki Lahidi, “Trade Deals Show Power Politics 
Is Back,” Financial Times, 31 Mart 2013, http:// www.ft.com/cms/s/0/e2aae9f4-9254-11e2-851f-
00144feabdc0.html#axzz2SawgRqoC’de bulunabilir. Yazıda, TPP ile ABD’nin yüksek mevzuat stan-
dartları belirleyerek ÇHC’yi [ekonmide] frenleme (contain) amaçladığı vurgulanmıştır. Bir diğer Batı 
kaynaklı yazı, Walden Bello, “Great power conflict in the western Pacific: reprise of the First World 
War scenario?” Norwegian Peacebuilding Resource Center, Ocak 2014, https://www.files.ethz.ch/
isn/175725/6e9297ed4fdde10ae3c917609c39431d.pdf’dir. Bu yazıda ABD’nin “Asya’ya Dönüş”’ünün 
yeni bir politika olmadığı, sadece ÇHC’yi “stratejik ortak” yerine “stratejik rakip” olarak tanımlamak 
suretiyle onu frenleme (contain) amacını güden 11 Eylül 2001 öncesindeki küresel askeri duruşa bir 
geri dönüş olduğu belirtilmiştir. 
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ÇHC’nin hissettiği kuşatılmışlık duygusunu arttırmıştır. Bu nedenle ÇHC, 
batısındaki ülkeler ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kuşak ve Yol’un gündeme ilk taşındığı yıllarda ABD’nin bazı Asya 
Pasifik Ülkeleri (TPP) ve Avrupa Birliği Ülkeleri (TTIP) ile çoklu serbest 
ticaret bölgeleri kurma çalışmaları hızla ilerlemekteydi. 2001 yılında 
Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olduktan sonra DTÖ’de alınan 
kararları kendi çıkarları doğrultusunda etkileme olanağına kavuşan ÇHC, 
imzacılarından biri olmayacağı bu çoklu serbest ticaret anlaşmalarıyla, 
DTÖ’nün devreden çıkarılıp, kararların Serbest Ticaret Bölgesi katılımcı 
ülkeleri ile alınacağı ve kararlar alındıktan sonra da ÇHC’nin bu kararlara 
uymak zorunda kalacağı bir düzen kurulmaya çalışıldığına inanmaktadır. 
Bahsi geçen çoklu serbest ticaret bölgelerinin dünyanın en büyük ihracat 
ülkesi konumunda olan ÇHC’yi olumsuz etkileyeceği öngörülmekteydi.18

Bunlarla beraber, Kuşak ve Yol girişimi sayesinde ÇHC, İpek Yolu 
güzergâhında bulunan, yakın ilişkiler içerisinde olmadığı birçok ülkeyle 
bağlarını kuvvetlendirerek dünyada daha etkin bir güç haline gelmeyi 
amaçlamaktadır.

Kuşak ve Yol Girişiminin Hayata Geçirilmesi Sırasında 
Karşılaşılacak Başlıca Zorluklar

ÇHC’nin Kuşak ve Yol’u gündeme taşımaktaki amaçlarına ulaşması kısa 
sürede olmayacağı gibi, girişimin başarıya ulaşması için ciddi zorlukların 
aşılması gerekmektedir. Bu zorluklar; bölge ülkelerinin endişeleri, Kuşak 
ve Yol güzergâhındaki ülkelerin iç sorunları ve birbirleri arasındaki 
sorunlar, büyük ülkelerin olumsuz yaklaşımları, ÇHC içindeki bölgesel 
farklılıklar, ÇHC’li şirketlerin girişime katılımda çekeceği zorluklar ve olası 
yüksek işletim maliyetleri olmak üzere altı ana başlıkta incelenebilir.19

Bölge ülkelerinin ÇHC’nin Kuşak ve Yol’u uygularken gizli bir 
gündeme sahip olacağı, iç pazarlarının ÇHC’nin ucuz mallarının istilasına 
uğrayacağı ve yeraltı kaynaklarının ÇHC tafarından kullanılacağı endişesi 

18  Li Chunding, Shi Xiaojun(李春顶、石晓军), “TPP’nin ÇHC Ekonomisine Etkilerinin Politika Simulas-
yonu ( TPP对中国经济影响是政策模拟)”，ÇHC Endüstriyel Ekonomi (中国工业经济)，Ekim 2016, S. 
57-73.

19  Umut Ergunsü, “’İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ Girişimi-
ni” Gerçekleştirmenin Zorlukları – 1, Çin Hakkında Her Şey, 14 Şubat 2016, http://
www.cinhh.com/ipek-yolu-ekonomik-kusagi-ve-21-yuzyil-deniz-ipek-yolu-girisimini-
gerceklestirmenin-zorluklari-1/ (erişim: 30.3.2017)
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taşımaları20, girişimin gerçekleşmesi açısından en büyük sorunların 
başında gelmektedir. Kuşak ve Yol’un başarısı için çok önemli olan 
Türk Cumhuriyetleri’ndeki bazı araştırmacılar ve yetkililer, ÇHC’nin bu 
ülkelerdeki ekonomik varlığı arttıkça, daha çok ÇHC’li işçinin ülkelerine 
geleceğini, bu nedenle yerel halk ve işletmelerin kazançlarının olumsuz 
yönde etkileyeceğini düşünmektedirler. Ülkelerin kazançların adil 
paylaşılmayacağı korkusu, kolay aşılamayacak bir engel olarak karşımıza 
çıkmaktadır. ÇHC’li akademisyenlere göre, ÇHC’nin etki alanını 
genişletmesinden rahatsızlık duyma ihtimalleri azımsanmayacak kadar 
yüksek olan bu ülkeler, girişimde önemli bir rol üstlenmeleri durumunda 
bölgesel ve küresel güçlerle ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini 
düşünmektedirler.21 

Afganistan, Irak, Suriye gibi çeşitli nedenlerle iç sorun yaşayan ve Kuşak 
ve Yol güzergâhı üzerinde olup da ekonomilerindeki dışa açıklık oranı 
yeterli seviyelere çıkmamış ülkelerde yatırım yapmak kolay olmayacaktır. 
Diğer bir yandan, tarihten gelen sorunları, sınır anlaşmazlıkları, dini 
farklılıkları olan ülkeleri de kapsayan Kuşak ve Yol çerçevesinde ülkeler 
arası koordinasyonu sağlamak bu konuda tecrübesi sınırlı olan ÇHC 
diplomasisi için oldukça zor bir görev halini alacaktır. 

ABD’de “ÇHC’nin ‘Kuşak ve Yol’ girişimi Washington’a darbe” 
olduğununu, ÇHC’nin tek amacının Doğu ve Batıyı altyapı projeleriyle 
birleştirmek olmadığını düşünenler mevcuttur.22 Bu nedenle, ABD 
yönetimi, Kuşak ve Yol girişimine finansman sağlayacak kuruluşlardan 
birisi olan Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kuruluşuna katılmadığı gibi 
Avrupa ülkelerine de katılmamalarını telkin etmiştir. Ayrıca, Rusya, Orta 
Asya’da ÇHC ile nüfuz yarışına girmekten; Hindistan, Hint Okyanusu’ndaki 
etkinliğinin azalmasından endişe etmektedir. Bu nedenlerle, bahsi geçen 
bu önemli bölgesel ve küresel güçlerin girişime aktif olarak katılmayıp 
girişimin gerçekleştirilmesine engel olacak politikalar izlemeleri ihtimal 
dahilindedir. 

Kuşak ve Yol, ÇHC içinde büyük ilgi görmekte, hakkında birçok araştırma 
yapılmakta ve yazı yazılmaktadır. Ne var ki girişimi hayata geçirmek için 
hayati bir öneme sahip olan bölgeler arası ve devlet kurumları arasındaki 

20  Kırgızistan’da muhalifler, tren yolu inşası bahanesi ile ÇHC’nin, Kırgızistan’ın gümüş, alüminyum, 
bakır, kömür gibi doğal kaynaklarını kullanma hakkı elde etmeyi düşünüyor olmasından endişe 
ediyorlar.

21  Lin Yueqin (林跃勤), “’Kuşak ve Yol’ Girişimi: Zorluklar ve Çözümleri (“一带一路”构想 ：挑战与应对) 
”, Hunan Finans ve Ekonomi Üniversitesi Dergisi (湖南财政经济学院学报), Nisan 2015, s.11.

22  Simon Denyer, “China bypasses American ‘New Silk Road’ with two if its own”, Washington Post, 14 
Kasım 2013, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-bypasses-american-new-
silk-road-with-two-if-its-own/2013/10/14/49f9f60c-3284-11e3-ad00-ec4c6b31cbed_story.html
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koordinasyon hâlen yeterli seviyede değildir. Koordinasyon sorunlarının 
devlet kurumları arasında olduğu kadar devlet-özel kurum ilişkilerinde de 
var olduğunu bilinmektedir. Bu durum, girişime iştirak edecek şirketler 
için ciddi sorunlar yaratma potansiyeline sahiptir. 23

Kuşak ve Yol’un itici gücü olacak olan ÇHC’li firmaların ciddi bir bölümü 
henüz uluslararasılaşamamışlardır. Bu firmaların uluslararası serbest 
ticaret kuralları,uluslararası yönetim standartları ile ilgili bilgi eksikleri 
olduğu gibi proje onaylama, şeffaflık, finansal altyapı gibi konularda 
eksikleri, işletme noktasında esnek olamama gibi sorunları vardır. ÇHC’li 
birçok firma yurt dışında faaliyet gösteriyor olsa da, bir bölümü çalıştıkları 
ülkelerin kültürü, gelenekleri, dinleri hakkında yeterince bilgiye sahip 
değildirler. Ayrıca bu firmalar yerel halkı çalıştırmak yerine ÇHC’den kendi 
işçilerini getirdiklerinde, faaliyet gösterdikleri ülkelerde endişeye neden 
olarak zaman zaman halk ve devlet yöneticileri tarafından istenmeyen 
firmalar konumuna düşebilmektedirler. 

Ayrıca ÇHC’li firmaların Kuşak ve Yol’dan çıkarımları ve beklentileri 
devletin bu girişim ile belirlediği vizyondan farklılık gösterebilmektedir. 
Firmaların beklentileri daha ziyade mal ihracatı ve doğal kaynak ithalatı 
üzerinedir. Firmalar, devletin belirlediği şekilde “Dışarıya Çıkma (走出去, 
zouchuqu)” mantığı içinde yurt dışında fabrika kurma, marka yaratma, 
satış sonrası hizmet ağları kurma gibi konularda isteksizdirler. 

Yukarıda sıralanan zorlukların etkisiyle altyapı yatırımlarının inşa 
ve işletim maliyetlerinin hesaplanandan çok daha yüksek olma ihtimali 
vardır. Kuşak ve Yol dahilindeki yatırımların maliyetinin iyi hesaplanması, 
Kuşak ve Yol’un geçeceği güzergâhın iyi etüt edilmesi, aralarında sorun 
bulunan ülkelerin veya Orta Doğu’daki istikrarsızlığın girişimin başarısında 
oluşturacağı risklerin bertaraf edilmesi büyük önem arz etmektedir. 24

Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi

Türk liderler, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını istediklerini 

23  Umut Ergunsü, “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu” Girişimini Gerçekleş-
tirmenin Zorlukları – 2”, Çin Hakkında Her Şey, 20 Şubat 2016, http://www.cinhh.com/ipek-yolu-
ekonomik-kusagi-21-yuzyil-deniz-ipek-yolu-girisimini-gerceklestirmenin-zorluklari-2/ (erişim: 
02.04.2017)

24  Umut Ergunsü, “’İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ Girişimini 
Gerçekleştirmenin Zorlukları – 2”, Çin Hakkında Her Şey, 20 Şubat 2016, http://www.cinhh.com/
ipek-yolu-ekonomik-kusagi-21-yuzyil-deniz-ipek-yolu-girisimini-gerceklestirmenin-zorluklari-2/ 
(erişim: 29.03.2017)
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Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 90’lı yıllardan 
bu yana dile getirmişlerdir ve İpek Yolu’nun canlandırılması vizyonuyla 
çeşitli adımlar atmışlardır. 1997 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen ‘‘İpek 
Yolu 2000’’ adlı konferansının açılışını yapan dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, ‘‘Demir Perde’nin kalkmasıyla İpekyolu, birleştirdiği 
insanlar arasında barışın ve ortak refahın gerçekleşmesini sağlayacak yeni 
fırsatları, yeni potansiyelleri ve yeni umutları beraberinde getirerek, dünya 
sahnesine bir kez daha çıkmaktadır’’ şeklinde konuşmuştur.25 

Türkiye, Orta Koridor girişimini, gümrüklerarası işbirliğine yönelik 
Kervansaray projesini, Marmaray’ı, Avrasya Tüp Geçit Projesi’ni, Üçüncü 
Köprü’yü, İstanbul’da yapımı devam eden Üçüncü Havalimanı’nı, Üç Katlı 
Tüp Geçit projesini, Zonguldak’taki Filyos, Kuzey Ege’deki Çandarlı ve 
Mersin Limanları inşası ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak olan 
Edirne – Kars Hızlı Tren projesini İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
kapsamında atılan adımlar olarak görmektedir. 26 

İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması için geliştirdiği başlıca 
girişim olan Orta Koridor ile Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini 
güçlendirme, çok fazla etkin olmadığı Asya pazarına daha hızlı ve ucuz 
yollardan ulaşma fırsatı yakalayacaktır. Türkiye’nin son dönem dış 
ticaret rakamlarına bakılınca en az etkili olduğu bölgelerin başında Asya 
olduğu görülür. Uluslararası sistemin güç merkezinin Atlantik ekseninin 
tekelinden çıkarak çok kutupluluğa yöneldiği ve dünya ekonomik gücünün 
Asya’ya kaydığı bir dönemde Türkiye’nin bölgede etkin olmaması ciddi bir 
eksiklik olarak görülmektedir. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte 
en önemli sorun Türkiye ile bölge arasında ulaşım konusunda yaşanan 
eksikliklerdir.27

Orta Koridor ile, Türkiye’den başlayıp demiryolu ile sırasıyla Gürcistan, 
Azerbaycan, Hazar Denizi’nden feribot ile Türkmenistan, Kazakistan 
ve ÇHC’ye uzanan bir ekonomik koridorun oluşması hedeflenmektedir. 
Orta Koridor geçişlerinden bir diğeri, Türkiye – Gürcistan – Azerbaycan 
– Türkmenistan - Afganistan transit taşımacılık koridoru projesi 
Lapis Lazuli’dir. Ayrıca, Pakistan da girişime dahil olmak istediğini 
belirtmiştir. Hazar Denizi’ndeki Azerbaycan’ın Bakü, Kazakistan’ın 
Aktau ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı limanları Orta Koridor’daki 

25  Hürriyet, “Demirel: ‘İpekyolu bu kez Batı›dan Doğu›ya uzanacak’”, 16 Eylül 1997, http://www.
hurriyet.com.tr/demirel-ipekyolu-bu-kez-batidan-doguya-uzanacak-39264642 (erişim: 29.03.2017)

26  T.C. Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, “Modern İpek Yolu, 
‘Orta Koridor’ İle ‘Kuşak Ve Yol’ Girişimi” Bilgi Notu, Eylül 2016.

27  Esme Özdaşlı, “Çin’İn Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, sayı: 10/14, güz 
2015, s. 593. 
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denizyolu taşımacılığında kullanılacaktır. Bu limanlara, Azerbaycan’ın 
Alat ve Kazakistan’ın Kuryk limanlarının da eklenmesi öngörülmektedir. 
Böylece Orta Koridor, Karadeniz’in kuzeyinden Rusya üzerinden ve İran’ın 
güneyinden denizaşırı giden koridorlardan hem zaman hem maliyet 
açısından daha avantajlı hale gelecektir.28

2016 yılında 515 milyar Euro29 tutarında olan Avrupa ile ÇHC arasındaki 
ticaret trafiğinin bir bölümünün bu rota üzerinden yapılacağı göz önünde 
bulundurulduğunda, Orta Koridor’un aktif bir şekilde kullanılmasıyla, 
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye için çeşitli ekonomik fırsatlar doğacaktır.

Orta Koridor üzerindeki ilk deneme sürüşü ÇHC’nin Xinjiang Uygur 
Özerk Bölgesi’ndeki Shihezi şehrinden hareket eden Nomad Ekspres isimli 
konteynır treni ile gerçekleştirilmiştir. 3.500 km yol kat eden tren 5 günlük 
yolculuk yaptıktan sonra 3 Ağustos 2015’te Bakü’ye ulaşmıştır.30 Deneme 
sürüşünün ikinci ayağı, trenin Bakü’den başlayıp Tiflis üzerinden Kars’a 
varması, daha sonra da Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmasıdır. Bunun 
gerçekleşmesi yapımında son aşamaya gelinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattının bitirilmesi ile olacaktır.

Orta Koridor Girişimi çerçevesinde yürütülmekte olan işbirliği 
kapsamında, Türk Konseyi üye ülkeleri Ulaştırma Bakanları arasında bir 
“Ortak İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Ayrıca, ülkeler arasında ulaştırma 
alanında çıkabilecek sorunlara pratik çözümler getirmesi öngörülen Bakan 
Yardımcıları düzeyinde bir “Koordinasyon Kurulu” ihdas edilmiştir. Bakü, 
Aktau ve Samsun Limanları arasında Kardeş Liman ilişkisi tesis edilmiştir. 
Türk Konseyi’nde, üye ülkeler arasında “Uluslararası Kombine Yük 
Taşımacılığı Anlaşması” taslağı üzerinde çalışmalar devam etmektedir.31 
Öte yandan, İpek Yolu veri bankası kurulması ve bölge ülkeleri ile İpek 
Yolu bağlamında yapılabilecek işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir.

Orta Koridor’un aktif bir şekilde kullanılabilmesi için Azerbaycan, 
Kazakistan ve Türkmenistan limanlarında gerekli altyapı yatırımlarının 

28  TRT Haber, “‘Bu coğrafyada bir koridor oluşturmak istiyoruz’”, 2 Mart 2017, http://www.trthaber.
com/haber/gundem/bu-cografyada-bir-koridor-olusturmak-istiyoruz-301756.html(erişim: 
02.04.2017)

29  European Comission Directorate-General for Trade, “European Union, Trade in goods with China”, 
16 Şubat 2017, s.2. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf

30  Gyuzel Kamalova, “New transportation opportunities for Trans-Caspian Route: Nomad express 
container train welcomed in Baku”, Tengri News, https://en.tengrinews.kz/industry_infrastructure/
New-transportation-opportunities-for-Trans-Caspian-Route-261459/ (erişim: 30.03.2017)

31  T.C. Dışişleri Bakanlığı İpek Yolu Özel Temsilcisi, “Modern İpek Yolu, ‘Orta Koridor’ Ve ‘Kuşak Ve 
Yol” Girişimi’ Bilgi Notu.
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tamamlanması, ülkeler arası transit geçiş ve ücret anlaşmalarının 
imzalanması ve demiryolu ağındaki teknik eksikliklerin giderilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, Orta Koridor rotasının aktif olarak kullanılabilmesi 
için ana arterlerdeki eksik kısımların mega projelerle tamamlanması, 
güzergâh üzerinde intermodal ulaştırma olanaklarının teşvik edilmesi, 
sınır geçişleri başta olmak üzere, güzergâh üzerindeki engellerin ortadan 
kaldırılması, lojistik ve koridor yönetimi kapasitesinin artırılması, bölgesel 
sahiplenme duygusunun pekiştirilmesi, bölgesel barış ve ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunulması gerekmektedir.32

İpek Yolu’nun Yeniden Canlandırılması Vizyonu Çerçevesinde Türkiye 
- ÇHC İlişkileri

Türkiye ile ÇHC arasındaki resmi ilişkiler 1971 yılında tesis edilmiş 
olsa da Türkler ile Çinliler arasındaki ilişkiler yüzyıllar, hatta binyıllar 
öncesine dayanıyor.33 İkili temaslar, İpek Yolu vasıtasıyla 15. yüzyıla kadar 
canlılığını korumuştur. ÇHC’nin 1979 yılında dışa açılma politikasını 
yürürlüğe koymasının ardından, Türkiye ile ÇHC arasında üst düzey 
ziyaretler gerçekleşmeye başlamış olsa da ilişkilerin ekonomik ve siyasi 
alanlarda ivme kazanması ancak 2000’li yıllarda olmuştur. Son yıllarda iki 
ülke ilişkilerinin her alanda hızla geliştiği görülmektedir. 2010 yılında iki 
ülke arasında stratejik işbirliği ilişkisi başlatılmıştır. 

Türkiye – ÇHC ilişkilerinin en mühim boyutu olan ekonomik ilişkiler, 
her iki ülkenin de ekonomik liberalleşme ve küresel piyasalarla bütünleşme 
sürecine girdikleri 1980’li yıllardan itibaren gelişmeye başlamıştır. Ticaret 
hacmi, ilk kez 1 milyar ABD dolarını aşıldığı 2000 yılından bu yana hızlı bir 
büyüme göstermiştir. 2016’da ÇHC, Türkiye’nin ikinci büyük ticari ortağı 
ve en büyük ithalat ortağı olmuştur. Türkiye ile ÇHC arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerde Türkiye açısından dengesiz bir durum söz konusudur. 
2016 yılında Türkiye’nin ÇHC’ye ihracatı 2,3 milyar ABD doları iken bu 
ülkeden ithalatı ise 25,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.34 Başka 
bir deyişle, 2016 yılı içerisinde Türkiye ÇHC’ye ihraç ettiği her bir ABD 
doları değerindeki ürün karşılığında bu ülkeden yaklaşık 11 ABD doları 
değerinde ürün ithal etmiştir. ÇHC, Türkiye’nin en çok ticaret açığı verdiği 
ülke konumundadır. İki ülke arasındaki mevcut ticaret açığı her geçen yıl 
büyümektedir.35

32  İbid.
33  Selçuk Esenbel, İsenbike Togan, Altay Atlı, Türkiye’de Çin’i Düşünmek, Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, 2013.
34  Kaynak: TÜİK.
35  Cem Okan Tuncel, “Çin-Türkiye Ticaretinin Gelişimi ve Yerli Para İle Dış Ticaretin Olanakları”, CRI, 4 
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Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinde ÇHC’nin payı oldukça yüksek 
olmasına rağmen; ÇHC’nin dış ekonomik ilişkilerinde Türkiye’nin payı çok 
yüksek değildir çünkü ekonomik güç ve kapasite açısından iki ülke arasında 
ciddi anlamda asimetrik bir konumlanma vardır.36 Türkiye, 718 milyar 
dolar37 civarındaki GSYİH ve 341 milyar doları38 aşan ticaret hacmiyle 
dünyanın en büyük on sekizinci ekonomisine sahip iken ÇHC, 11 trilyon 
dolarlık39 GSYİH ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip ve yıllık 
4 trilyon dolar40 civarındaki ticaret hacmiyle, ABD ile birlikte dünyanın iki 
ekonomi devinden biridir. 

ÇHC, Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağı olmasına rağmen, 
Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler listesinde ilk yirmide değildir. 2016 
sonu itibariyle Türkiye’de yerleşik yabancı sermayeli firmaların sayısı 
52,754’tür41; bu firmalar arasında ÇHC sermayesine sahip olanların sayısı 
ise sadece 786’dır.42 2014 yılı Haziran ayına kadar ÇHC’nin Türkiye’de 
biriken yatırım miktarı 846 milyon dolardır43 ve bu rakam ÇHC’nin 
sadece 2016 yılında diğer ülkelerde gerçekleştirdiği 170 milyar dolarlık44 
yatırımları düşünüldüğünde oldukça azdır.

Yukarıda ana hatlarıyla ele alınan Türkiye - ÇHC ilişkilerinin gelişmesine 
katkı sağlayabilecek önemli bir itici güç, iki ülkenin tarihi İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması konusundaki istekleridir. Bu doğrultuda, ÇHC 
tarafı, Türkiye’nin Kuşak ve Yol’a aktif olarak katılmasını, girişimin hayata 

Ocak 2017, http://www.criturk.com/haber/ozel-haber/cin-turkiye-ticaretinin-gelisimi-ve-yerli-para-
ile-dis-ticaretin-olanaklari-8047 (erişim: 0.04.2017)

36  Altay Atlı, Sadık Ünay, “Küreselleşme Sürecınde Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri”, SETA, Haziran 
2014, Sayı: 96, S. 19.

37  2015 verisi kullanılmıştır. Kaynak: Dünya Bankası, “Gross Domestic Product 2015”, World 
Development Indicators database, 1 Şubat 2017, http://databank.worldbank.org/data/download/
GDP.pdf 

38  2016 verisi kullanılmıştır. Kaynak: TUİK.
39  Dünya Bankası, “Gross Domestic Product 2015”, World Development Indicators database, 1 Şubat 

2017, http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
40  2015 verisi kullanılmıştır. Kaynak: ÇHC Ulusal İstatistik Bürosu, Dış Ticaret ve Ekonomide Temel 

Bilgiler(对外经济贸易基本情况)，ÇHC İstatistik Yıllığı -2016 (中国统计年鉴2016), http://www.stats.
gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm (erişim: 03.04.2017)

41  Kaynak: TUİK.
42  Duygu Leloğlu, “Sabah Columnists Club: New chapter in Chinese-Turkish ties discussed”, Daily 

Sabah, 24 Mart 2017, https://www.dailysabah.com/turkey/2017/03/25/sabah-columnists-club-
new-chapter-in-chinese-turkish-ties-discussed (erişim: 30.03.2017)

43  Gül Taştı, “Çin’den gelen yatırım yüzde 47 arttı”, Dünya, 7 Ekim 2014. http://www.dunya.com/
ihracat/cinden-gelen-yatirim-yuzde-47-artti-haberi-259360 (erişim: 02.04.2017)

44  ÇHC Ticaret Bakanlığı, “MOFCOM Department Official of Outward Investment and Economic 
Cooperation Comments on China’s Outward Investment and Cooperation in 2016”, 18 Ocak 2017, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201701/20170102503092.shtml 
(erişim: 30.03.2017)
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geçirilmesi için önemli bulmaktadır45 çünkü Türkiye, coğrafi konumu; 
Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile 
olan tarihî, siyasi ve kültürel bağları; halkının çoğunluğu müslüman olan 
modern bir ülke olması, NATO, AGİT ve AİGK gibi uluslararası örgütlere 
üyeliği nedenlerinden dolayı İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasında 
büyük bir rol üstlenebilecektir. Türk tarafı ise, İpek Yolu’nun yeniden 
canlandırılmasında ÇHC ile yapılacak iş birliğinin, ikili ticari ilişkilerdeki 
dengesizliğin azaltılması, ÇHC’den daha fazla yatırım ve turist çekilmesi, 
büyük çaplı altyapı prolerinde ÇHC ile ortaklıklar gerçekleştirilmesi, 
teknoloji trafnsferi yapılması, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin daha da 
ilerletilmesi46 ve Asya pazarında daha etkin olmasına katkı sağlayacağını 
düşünmektedir. Bu nedenlerle, Türkiye ve ÇHC, Orta Koridor ile Kuşak ve 
Yol’un uyumlaştırılmasını arzu etmektedir.47

Türkiye - ÇHC İşbirliğinde Fırsatlar 

Türkiye ve ÇHC, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması çerçevesinde; 
öncelikli olarak ulaştırma, enerji, ticaret, kültür ve turizm alanlarında, çok 
taraflı kurum ve kuruluşlarda işbirliği yapabileceklerdir. 

Ulaştırma alanında, Türkiye 2023 yılına kadar 10.000 km Yüksek 
Hızlı Tren (YHT) hattı ve 4.000 km konvansiyonel hat yaparak, toplam 
demiryolu ağını 25.940 km’ye, 2035 yılına kadar ise 11.480 km YHT ve 
4.480 km konvansiyonel hat yaparak, toplam demiryolu ağını 28.376 
km’ ye yükseltmeyi48 hedeflenmektedir. 2023 yılında ulaşılmak istenen 
karayolu uzunluğu ise 8.000 km.dir.49 Bunlara ek olarak, Türkiye’den en 
az bir limanın, dünyanın en büyük on limanı arasına girmesi50 hedefler 
arasındadır.

45  Wang Yong (王勇), Umut Ergunsü, Luo Yang (罗洋), “Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde ÇHC-
Türkiye Stratejik İşbirliği (“一带一路”倡议下中国与土耳其的战略合作)”，Batı Asya Afrika (西亚非

洲)，2015, sayı: 6s.72.
46  Selçuk Çolakoğlu, Dünya Düzeninde Çin ve Türkiye-Çin İlişkileri, USAK, 2012, s. 123.
47  TBMM, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu 

Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına 
İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”, Sayı: 
31853594-101-1219-561, 24 Şubat 2016.

48  TCDD Genel Müdürlüğü, “2017 Yılı Performans Programı”, S. 20, http://www.tcdd.gov.tr/files/
istatistik/performans2017.pdf

49  Arife Yıldız Ünal, “2023’te hedef 8 bin kilometre otoyol”, Anadolu Ajansı, 11 Ocak 2014, http://
aa.com.tr/tr/ekonomi/2023te-hedef-8-bin-kilometre-otoyol/191297 (erişim: 26.03.2017)

50  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Türkiye Ulaştırma ve İletişim Stratejisi: 
Hedef 2023”, s. 105, http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/93C5Y+Turkiye_Ulasim_
veIletisim_Stratejisi.pdf
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Yapılması planlanan 10.000 km YHT hattının önemli bir parçası 
olan Edirne – Kars hızlı tren projesi için ÇHC ile ortaklık yapılması 
gündemdedir. Finansmanının bir bölümü ÇHC’den sağlanarak Türkiye 
– ÇHC ortaklığındanda tamamlanan “Ankara-İstanbul Hızlı Tren 
Projesi 2. Etabı”, iki ülkenin bu alandaki işbirliğinin somut bir sonucu 
olarak gelecekte girişilecek benzer projeler için örnek teşkil etmektedir. 
Edirne – Kars hızlı tren pojesinin hayata geçirilmesi ve Kars – Tiflis – 
Bakü demiryolu hattının tamamlanması ile Türkiye, Kara İpek Yolu’nun 
Avrupa’ya entegrasyonunda çok önemli bir terminal olacaktır. 35 milyar 
ABD doları seviyesinde bir kaynak gerektiren51 Edirne – Kars hızlı tren 
projesi için ÇHC’den kredi sağlama beklentisi olan Türkiye, ÇHC ile 
ortaklık yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir. 2011 yılında imzalanan 
“Kars-Edirne Demiryolu Yağım Projesiyle İlgili Çerçeve Anlaşma”ya göre 
ÇHC devletine ait CRCC (中国铁建股份有限公司, zhongguo tiejian gufen 
youxian gongsi, ÇHC Demiryolu İnşaat Şirketi Ltd.), ÇHC Demiryolları 
Bakanlığı tarafından bu proje için görevlendirilmiştir.52 Ayrıca “Türkiye 
ile ÇHC Arasında Demiryolları Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” 14 
Kasım 2015 tarihinde imzalanmıştır.53

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında bulunan bir limanımızın dünyanın 
en büyük on limanı arasına girmesi için, İpek Yolu’nun denizden de 
canlandırılmasını isteyen ÇHC ile işbirliğine gidilebilir. 2015 rakamlarına 
göre, en büyük limanımız olan İstanbul Ambarlı Limanı, konteyner 
trafiğinde üç milyon TEU ile dünyada 41’inci sırada bulunuyor.54 Bu limanın 
dünyadaki en büyük on limandan biri olma  hedefinden çok uzak olması 
nedeniyle Kuzey Ege Denizi’nde Çandarlı Limanı projesini geliştirilmiştir. 
Tamamlandığında Çandarlı Limanı’nın, on iki milyon TEU ile dünyanın 
en büyük on konteyner limanı arasına gireceği düşünülmektedir. Yüksek 
miktarda yatırım gerektiren Çandarlı Limanı’nın 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu 
kapsamına alınması sağlanabilirse limanın tamamlanması için kaynak 
ÇHC’den sağlanabilecektir.

51  Xu Ying (徐颖), “Türk Yetkili Yeni İpek Yolu Hakkında Konuştu: Öncelikle Tren Yolu Ağı Yapılmalı (
土耳其官员谈新丝路：应先建铁路网络)”，Oriental Outlook Weekly (瞭望东方周刊)，1 Aralık 2014, 
http://finance.sina.com.cn/world/yzjj/20141201/114120965000.shtml (erişim: 25.03.2017)

52  TCDD Genel Müdürlüğü, “Kars-Edirne Demiryolu yağım Projesiyle İlgili Çerçeve Anlaşma”, 
25 Ocak 2011, http://www.tcdd.gov.tr/upload/files/ContentFiles/2010/mevzuat/anlasma/
resmiolmayan/1147.doc (erişim: 17 Nisan 2017)

53  T.C. Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Demiryolları Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun”, 8 Mart 2017,  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-27.htm (erişim: 
20 Nisan 2017)

54  American Association of Port Authorities, AAPA Surveys, World Port Rankings – 2015, http://aapa.
files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%202015.xlsx.
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Enerji konusu Türkiye için çok önemlidir, çünkü Türkiye, İktisadi 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz on 
yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna 
gelmiştir. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve 
doğal gazda ÇHC’den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük 
ekonomi olmuştur. Yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede 
de devam edeceğini göstermektedir.55 Böyle bir eğilim olmasına rağmen 
Türkiye’nin yerli kaynaklardan elde ettiği enerji sınırlıdır, bu nedenle dışa 
bağımlılık artmaktadır. Birincil enerji talebinin yerli üretim ile karşılanma 
oranı 2014 yılında %25 olarak gerçekleşmiştir. Başka bir deyişle, 2014 
yılında Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı, son on dört yılın en yüksek 
düzeyine ulaşarak %75 olarak gerçekleşmiştir.56 Aynı yıl Türkiye’nin enerji 
maddeleri ithalatı 54,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda 
düşen enerji maddeleri fiyatlarından kaynaklı olarak 2016’da Türkiye’nin 
enerji faturası 27,2 milyar dolara57 kadar düşmüştür. Ancak orta ve uzun 
vadede bu fiyatların yeniden yükselme ihtimali olduğundan dolayı enerjide 
dışa bağımlılık oranının azalatılması gerekmektedir.

Enerji alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması için çok boyutlu bir enerji 
politikası izlenmesi gerekmektedir. Bu politikanın öncelikleri, kaynak 
çeşitliliğininin sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı 
içindeki payınının yükseltilmesidir.

Kaynak çeşitliliğininin sağlanması için Türkiye, nükleer enerjiden 
yararlanmayı hedeflemektedir ve  ÇHC’yi nükleer enerji konusunda 
işbirliği yapabileceği potansiyel bir ortak olarak görmektedir. İki ülke 2016 
yılında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik işbirliği 
anlaşması imzalamıştır.58 ÇHC - ABD ortaklığındaki enerji devi SNPTC (
国家核电技术公司, zhongguo hedian jishu gongsi, Devlet Nükleer Enerji 
Teknoloji Şirketi) - Westinghouse Elektrik Şirketi (Westinghouse Electric 
Company)’nin ülkemizde yapılacak üçüncü nükleer santrale talip olduğu 
bilinmektedir.

Türkiye ile ÇHC arasında rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir 

55  T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin Enerji Profili Ve Stratejisi”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_
nin-enerji-stratejisi.tr.mfa (erişim: 01.04.2017)

56  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu, Petrol Ofisi, Mayıs 
2016, S. 26, http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r%20
Raporu%2FTP_HAM_PETROL-DOGAL_GAZ_SEKTOR_RAPORU__2015.pdf

57  Kaynak: TUİK
58  Dilara Zengin, “Türkiye - Çin nükleer enerji işbirliği anlaşması Resmi Gazete’de”, Anadolu Ajansı, 

25 Ağustos 2016, http://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-cin-nukleer-enerji-isbirligi-anlasmasi-resmi-
gazetede/634938
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enerji alanlarında da işbirliği olanakları mevcuttur. Dünyanın en büyük 
altı solar modül üretim fabrikasından beşine sahip olan ÇHC aynı zamanda 
dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisidir. ÇHC, sadece 2016 yılında 
yurt dışında 32 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yaparak, 
sektördeki küresel liderliğini sağlamlaştırmıştır.59 “Kuşak ve Yol” girişimi 
ile stratejik olarak desteklenen ÇHC’li firmalar yurt dışında büyük enerji 
yatırımları yapmaktadır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, Türkiye’nin ÇHC kaynaklı ticaret açığı 
çok yüksek seviyelerdedir ve bu açık her sene daha da artmaktadır. 
Bu dengesizliği azaltmak için, devletin ekonomideki etkisi dikkate 
alındığında, ÇHC hükümeti ile ilişkileri geliştirmek faydalı olacaktır. 
İki ülke hükümetlerinin yakınlaşması için Kuşak ve Yol ile Orta Koridor 
girişimlerinin uyumlaştırılması önemli fırsatlar sunacaktır. Bunlardan 
biri, e-ticaret sayesinde ÇHC ürünlerinin, başta AB olmak üzere, ülkemiz 
merkezli 3.000 km çapındaki bir alana erişiminin sağlanması ve KOBİ’lerin 
desteklenmesidir. Bu amaçla, ÇHC ile ortak bir e-ticaret platformu 
oluşturulması için “Bilgi İpek Yolunun Gelişiminin Güçlendirilmesine 
İlişkin E-ticarette İşbirliği Mutabakat Zaptı” 2015’te imzalanmıştır.60

Yukarıda bahsi geçen, Türkiye aleyhine giderek büyüyen ticaret 
dengesizliğini sadece ticari yollardan gidermek kolay olmayacağı 
için ÇHC’nin Türkiye’deki yatırımlarını arttırmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir. Türkiye, ÇHC’den gelecek yatırımların “emek yoğun 
sektörlerden ziyade, Türkiye’de istihdam ve katma değer yaratan, teknoloji 
transferi sağlayan ve Türkiye’nin üretim sürecine katkıda bulunan 
sektörlerde yoğunlaşmasını ve bu alanlarda önde gelen ÇHC firmalarının 
Türkiye’de faaliyet göstermesini” tercih etmektedir.61

Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşmasına sahip olan Türkiye’ye 
yatırım yapmak ÇHC’li firmaların Türkiye’deki uygun fiyatlı imalat 
sanayinin ve yetişmiş genç işgücü fırsatlarından yararlanıp daha rekabetçi 
ürünlerle Avrupa Birliği ülkelerine girmelerine olanak sağlayacaktır. Bu 
çerçevede, yalnızca ÇHC’li firmaların ticaret ve üretim yapacağı bir serbest 
bölgenin Türkiye’de kurulması için görüşmeler yapıldığı bilinmektedir. 
Gerçekleşmesi durumunda bu serbest bölge nedeniyle Türkiye’deki ÇHC 
yatırımları artacaktır. 

59  Didem Eryar Ünlü, “Karşınızda Çin’in küresel ‘yenilenebilir’ büyümesi”, Dünya, 11 Ocak 2017, http://
www.dunya.com/surdurulebilir-dunya/karsinizda-cinin-kuresel-yenilenebilir-buyumesi-haberi-
345221(erişim: 02.04.2017)

60  T.C. Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, “Modern İpek Yolu, 
‘Orta Koridor’ İle ‘Kuşak Ve Yol’ Girişimi” Bilgi Notu, Eylül 2016.

61  T.C. Ekonomi ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “ÇHC Ülke Raporu”, Ocak 2013, Ankara, s.20.
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Finans alanındaki ilişkiler açısından önemli bir gelişme, dünyanın piyasa 
değeri açısından en büyük bankası olan ÇHC’li Industrial & Commercial 
Bank of China (ICBC)’nın 2014 yılında Tekstilbank’ın 75.5%’lik hissesini 
satın alarak Türkiye pazarına girmesidir. Ayrıca 2017 yılı itibariyle Bank 
of China Turkey A.Ş.’nin banka açmak için gerekli sermaye şartı olan 300 
milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye’ye getirmiştir 
ve bu bankanın kısa bir süre içerisinde ülkemizde faaliyetlerine başlaması 
öngörülmektedir. Bu iki banka iki ülke arasındaki finansal altyapının 
güçlendirilmesine ve iki ülke ulusal para birimleri ile ticaretin yapılmasına 
katkı sağlayacakları gibi verecekleri krediler ile iki ülke firmalarının 
ortaklaşa yapacağı projelere sermaye desteği sağlayacaklardır. Bu iki banka 
yanında Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, İpek Yolu Fonu aracılığıyla da 
projelere yatırım ve finansman desteği sunacaktır.

Kültür ve turizm alanlarında İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
iki ülkenin daha çok işbirliği yapmasına olanak sağlayacaktır. Sanat 
festivali, film festivali, kitap fuarı, film yapımı ve çevirilerinde işbirliği, 
aynı zamanda radyo ve televizyon programları hazırlanmasında ortaklık 
yapılması öngörülmektedir. Turizm alanında Türkiye’nin ÇHC’den 
beklentisi büyüktür. 2016 yılında yurt dışına çıkan 130 milyondan fazla 
ÇHC’li ziyaretçinin sadece 200 bini ülkemize gelmiştir. Bu sayı iki ülke 
arasındaki potansiyelin çok altındadır. ÇHC’nin 2018 yılını “Türkiye 
Turizm Yılı” ilan etmiş olması ve dünyanın en büyük özel mülk tedarikçisi 
ve sinema zinciri operatörü62 olan ÇHC’li Wanda Grubu’nun 2017 yılında 
Wanda Vista İstanbul Oteli ile Türkiye pazarına girmesi daha çok ÇHC’li 
turistin ülkemize gelmesine olanak sağlayacaktır. 

İki ülkenin hava köprüleri ile daha yakınlaşabilmesi için Türkiye, Türk 
Hava Yolları’nın haftada yedi frekans olarak gerçekleştirdiği Pekin ve 
Şanghay uçuşlarını haftalık on dört frekansa yükseltilmesini, Chengdu, 
Hangzhou, Chongqing, Nanjing, Xiamen, Shenzhen, Xi’an noktalarının da 
haftalık yedişer frekans ile yol güzergâh listesine eklenmesi talebini ÇHC’li 
yetkililere iletmiştir.63

Halklar arası kültürel ve sosyal bağların kuvvetlendirilmesi için akademik, 
insan kaynakları, bilim, teknoloji ve basın alanlarında da işbirliğinin 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. Diğer ülkenin dilini de öğrenmelerine 
imkân sağlayan öğrenci değişim programlarının çeşitlendirilmesi ve 
akademisyenler arasında işbirliğinin arttrılması gerekmektedir. Bu amaçla, 
2016 yılında ÇHC Eğitim Bakanlığı, 5 sene boyunca her sene Yeni İpek Yolu 

62  Wanda Group, Group Profile, https://www.wanda-group.com/corporate/ (erişim: 24.03.2017)
63  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ÇHC Bilgi Notu.
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ülkelerinden gelen 10.000 yabancı öğrenciye burs vereceğini, 3 yıllık bir 
süre ile her sene 2.500 ÇHC’li öğrencinin Yeni İpek Yolu ülkelerinde eğitim 
görmeleri için katkı sağlayacağını açıklamıştır.64 Bununla birlikte, Yeni 
İpek Yolu güzergâhındaki ülkeler arasında Avrupa Birliği’nde yürürlükte 
olan Erasmus benzeri bir öğrenci değişim programının devreye alınması 
faydalı olacaktır. 

İki ülke halklarının birbirlerinin dillerini öğrenmesi için Türkiye’de 
açılan Konfüçyus Merkezleri olumludur, ÇHC’de açılması planlanan 
Yunus Emre Enstitüleri’nin önemli boşluğu dolduracağı öngörülmektedir. 
Türkiye’de kurulması gündemde olan Türkiye - ÇHC Üniversitesi’nin 
iki ülkenin halkları arasındaki ilişkilere önemli katkılar yapacağı 
düşünülmektedir. 

İki ülke halkları birbirleriyle ilgili haberleri büyük oranda üçüncü 
tarafların üzerinden almaktadır. Manipülasyona açık olan bu durumun 
ivedilikle çözüme kavuşturulması ve ülkeler arasında devlet yetkilileri, 
akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler ve öğrenciler arasındaki 
doğrudan iletişimin arttırılması gerekmektedir. 

Kuşak ve Yol vesilesiyle, çok taraflı kurum ve kuruluşlar çerçevesinde 
Türkiye ile ÇHC arasındaki işbirliği artma potansiyeline sahiptir. Örneğin 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ); güvenlik, ekonomi ve enerji konularındaki 
çalışmalara öncelik veren etkili bir kurumdur. Bu örgüt son senelerde 
Türkiye’nin de dikkatini çekmiştir ve Türkiye 2012 yılında diyalog ortağı 
statüsünü kazanmıştır. Türkiye’nin örgüte tam üyeliğine giden yolda Kuşak 
ve Yol çerçevesinde yapılacak işbirlikleri önemli fırsatlar yaratacaktır.

Türkiye - ÇHC İşbirliğinde Zorluklar

İki ülkenin İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması çerçevesinde yapacağı 
işbirliğinin önünde fırsatlar olduğu gibi zorluklar da vardır. Başlıca 
zorluklar iki ülke toplumunun farklı katmanlarının birbirini yeterince 
tanımaması, İpek Yolu’nun canlandırılması konusundaki olası anlayış 
farkı, jeopolitik faktörler ve Uygur meselesine farklı yaklaşımlar şeklinde 
sıralanabilir.

İki ülke devlet adamları, politika yapıcıları, akademisyenleri, basın 
mensupları ve halkları birbirlerini yeterince tanımamaktadırlar. 

64  He Yingchun (贺迎春), Xiong Xù (熊旭), “ÇHC Her Sene Kuşak ve Yol Ülkelerine 2,500 Öğrenci Gön-
derek (中国每年将面向“一带一路”国家公派留学生2500人)”, People’s Daily(人民网), 11 Ağustos 2016, 
http://edu.people.com.cn/n1/2016/0811/c1006-28629344.html (erişim: 01.04.2017)
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Birbirlerinin hangi konularda hassas olduğunu, hangi konularda işbirliğine 
gidebileceğini ve bu işbirlikleri yapılırken nelere dikkat edilmesinin uygun 
olacağı konusunda bilgi eksikliği vardır. İlişkilerin en önemli boyutlarından 
olan iki ülke devlet adamları arasındaki münasebetlere bakıldığında, siyasi 
güven eksikliğinden söz edilebilmektedir. İlişkilerin sağlam bir temele 
oturması için elzem olan siyasi güvenin sağlanmasının başlıca yolu birbiri 
hakkında daha kapsayıcı bilgilere sahip olmaktan geçiyor. Kapsayıcı bilgilere 
sahip olmanın yollarından bazıları iki ülke politika yapıcıları arasında 
gerçekleşen ziyaretlerin sıklaştırılması; daha çok araştırma yapılması, iki 
ülke dillerini bilen devlet görevlisi, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, 
öğrenci sayısının arttırılması, ortak kültürel aktiviteler düzenlenmesi ve 
ortak projeler üzerinde çalışılmasıdır. 

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 43 ülkede gerçekleştirdiği 
anket sonuçlarına göre ÇHC algısı genelde olumludur. Fakat Türklerin 
%68’i ÇHC hakkında olumsuz görüş belirtmiştir.65 Bu oranla Türkiye, 
anketin yapıldığı 43 ülke arasında ÇHC’ye karşı olumsuz algının en yüksek 
olduğu dört ülkeden biridir. Diğer yandan, ÇHC’li Global Times (环球

网) Gazetesi’nin yaptığı ankete göre, 2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen 
ÇHC karşıtı protestolardan sonra ÇHC’li internet kullanıcılarının 
%64’ünün Türkiye hakkındaki görüşleri olumsuzdur. ÇHC’li internet 
kullanıcılarının %71’i Türkiye’nin ÇHC’in “dostu olmadığını”, %87’sinin 
ise Türkiye’nin turizm listesinden çıkarılması gerektiğini belirtmiştir.66 
Bu açıdan incelendiğinde iki ülkedeki bu olumsuz algıların İpek Yolu’nun 
yeniden canlandırılması çerçevesinde iki ülke işbirliği ve dolayısıyla 
iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi önünde ciddi bir engel teşkil ettiği 
anlaşılmaktadır. 

İpek Yolu’nun canlandırılması konusundaki olası anlayış farkı, 
iki ülkenin birbirlerinin girişimleri hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum, iki ülkenin bazı temel 
konularda bile farklı yaklaşımlar sergilemesine neden olabilmektedir. 
Bu nedenle iki ülkenin danışma mekanizmalarını devreye sokması, 
ilgili kavram ve politikalarda anlaşmaya varmaları, İpek Yolu’nun 
canlandırılması çerçevesinde yapılacak işbirliği için hayati önemdedir. 

Jeopolitik faktörler iki ülke ilişkilerini özellikle Orta Asya ve Orta 
Doğu’da etkileyecektir. Türkiye, ortak dil, tarih ve kültürel bağlarının 

65  Pew Research Center, Spring 2014 Global Attitudes Survey Q15b, Chapter 2: China’s Image, 14 Tem-
muz 2014, http://www.pewglobal.org/2014/07/14/chapter-2-chinas-image/

66  Global Times (环球网), Türkiye DoğuTürkistan’a Önemli Destek Veriyor - Yüzde 60’dan Fazla 
İnternet Kullanıcısı Türkiye Hakkında Olumsuz İzlenimleri Var (土为东突提供实质支持 超六成网民

对土印象负面), http://news.qq.com/a/20150709/011178.htm
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bulunduğu Türk Cumhuriyetleri’nin önemli bir ortağıdır. ÇHC ve ABD 
arasında Orta Asya’da yaşanacak çekişmenin ABD’nin müttefiklerinden 
olan Türkiye ile ÇHC arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilemesi 
mümkündür. Ayrıca, NATO’ya kuşkuyla yaklaşan ÇHC ile NATO üyesi 
olan Türkiye’nin ilişkileri çeşitli zorluklarla karşılaşabilir ancak ÇHC’nin 
dünyadaki en önemli ortaklarının bir bölümünün NATO üyesi olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin NATO üyesi olmasının iki ülke 
ilişkileri üzerinde etkilerinin sınırlı olacağı öngörülebilir.

Orta Asya dışında iki ülkenin politikalarının örtüşmeyeceği bir diğer 
bölge Orta Doğu’dur. Son senelerde ÇHC’nin Orta Doğu ülkeleri ile 
ilişkileri hızla gelişmektedir. ÇHC fosil yakıt ihtiyacının yarıdan fazlasını 
Orta Doğu ülkelerinden karşılarken ABD’yi geçerek bölgenin en büyük 
fosil yakıt ithalatçısı konumuna gelmiştir. ÇHC hükümeti tarihinde ilk kez 
«Arap Politikası Belgesi»’ni67 2016 yılında yayımlamıştır. Orta Doğu’da 
büyük çaplı altyapı projelerinde imzası bulunan ÇHC, bölge ülkeleri 
ile ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerini hızla geliştirmektedir. Öte 
yandan, Türkiye ise Orta Doğu’daki ülkeler ile tarihi, kültürel ve ekonomik 
ilşkilere sahip önemli bir bölgesel güçtür. Orta Doğu’da barış ve istikrar 
olması Türkiye ve ÇHC’nin ortak menfaatinedir, fakat Suriye örneğinde 
de görülebileceği gibi iki ülkenin bölgede çıkan sorunlara yaklaşım tarzı 
faklılıklar gösterebilmektedir. 

Uygur   meselesi, Türkiye  ile ÇHC arasındaki ilişkilerin önemli 
bir boyutunu oluşturmaktadır. İki ülkenin Uygur meselesine 
yaklaşımlarındaki fark, iki tarafın yapacağı işbirliği önündeki olası 
engellerden bir diğeridir. Türk toplumunun büyük bölümü, ÇHC’nin 
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananları, hukuk devleti ilkelerine 
bağlı olmayan baskıcı bir yönetim tarafından yapılan insan hakları ihlalleri 
olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, Xinjiang’da din ve ibadet hürriyetinin 
olmadığı yaygın olarak düşünülmektedir.68 ÇHC açısından ise Uygur 
meselesi, Türkiye’nin Kürt meselesine benzer şekilde, ülke iç politikası, 
kimlik siyaseti, uluslararası imaj ve ulusal güvenlik açısından kilit bir 
öneme sahiptir.69

67  Xinhua, “ÇHC’nin Arap Ülkeleri Politika Belgesi (Tam Metin) (中国对阿拉伯国家政策文件（全

文）)”, 13 Ocak 2016, http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/13/c_1117766388.htm (erişim: 
03.04.2017)

68  Gülnihal Altın Öztürk, “Uluslararası Çatışma Bölgeleri: Doğu Türkistan Ve İnsan Hakları İhlalleri”, 
Barış Araştırmaları Ve Çatışma Çözümleri Dergisi, Cilt.1, No.1, 2013, ss. 67 - 79.

69  Kiliç Buğra Kanat, “The Securitization of the Uyghur Question and Its Challenges”, Insight Turkey, 
Cilt. 18, No. 1, 2016, ss. 191 - 218.
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Sonuç

Tarihi İpek Yolu ÇHC topraklarından başlar. Anadolu, tarihi İpek Yolu’nun 
en önemli kavşak noktalarından birini oluşturur. Bu nedenle İpek Yolu her 
iki ülke için de önemlidir. Tarihi İpek Yolu işlevini kaybettikten yüz yıllar 
sonra Türkiye ve ÇHC, İpek Yolu’nu yeniden canlandırmak istemektedir. 
ÇHC açısından bakıldığında, Türkiye, jeostratejik konumu; Avrupa, Orta 
Doğu, Kafkasya, Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile sahip olduğu 
tarihî, siyasi ve kültürel bağları; halkının çoğu Müslüman olan modern 
bir ülke olması; NATO, AGİT ve AİGK gibi uluslararası örgütlere üye 
olması nedenlerinden dolayı önemli bir ülkedir. Türkiye açısından ise İpek 
Yolu’nun yeniden canlandırılmasında ÇHC ile iş birliği yapmak, ÇHC ile 
olan ekonomik ve ticari ilişkileri dengelemeye, ÇHC’den daha fazla yatırım 
ve turist çekmeye, teknoloji transferine, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin 
güçlendirilmesine ve Asya pazarında daha etkin olunmasına imkân 
sağlayabilecektir.

İpek Yolu iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için sağlam bir temel 
oluşturmaktadır. Türkiye’nin stratejik hedefleri ve dış politika 
gereksinimleri, İpek Yolu’nun canlandırılmasının ve bu yapılırken ÇHC ile 
işbirliği içerisine girilmesinin uygun olacağını işaret ediyor. Türkiye’nin 
Orta Koridor girişimi ve ÇHC’nin Kuşak ve Yol girişimi, altyapı projeleri, 
ticaretin kolaylaştırılması ve yatırım gibi konularda birbiri ile büyük oranda 
uyuşmaktadır. Toplam yatırımın bir bölümü ÇHC tarafından sağlanan ve 
iki ülke firmalarının beraber üstlendikleri “Ankara-İstanbul Hızlı Tren 
Projesi 2. Etabı”nın başarı ile tamamlanması iki ülkenin altyapı yatırımları 
alanındaki işbirliğinin somut bir sonucu olmuştur. ICBC ve Bank of 
China’nın Türk pazarına girmeleri iki ülke arasındaki finansal altyapının 
güçlenmesini ve yapılacak yatırımların kredi bulmalarının kolaylaşması 
anlamını taşımaktadır. 

İpek Yolu’nun canlandırılması hedefi, iki ülkenin yararına olacak 
şekilde işbirliklerin yapılmasını sağlayacaktır. İki ülkenin yakın işbirliği 
yapması, Orta Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkaslar’da etkileri olan 
sonuçlar doğuracaktır. İki ülkenin İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması 
çerçevesinde yapacakları işbirliği birçok fırsat doğurmaya adaydır, lakin 
bu işbirliğinin gerçekleşmesinin önünde birçok zorluk da mevcuttur. 
Zorlukları aşmanın yolu, ulusal menfaatler doğrultusunda pragmatik bir 
yaklaşım sergileyerek, hükümetler arasındaki iletişimi arttırmak ve halklar 
arasındaki bağları kuvvetlendirmekten geçmektedir. 
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Çin’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi

HIV/AIDS Epidemiology in China  

Nimetcan MEHMET* 

Öz

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) neden olan insan bağışıklık 
yetmezlik virüsü (HIV), Çin’de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam 
etmektedir. 2014 yılı sonuna kadar Çin Halk Cumhuriyeti genelinde toplam 
501,000 HIV/AIDS’li yaşayan birey ve 159,000 ölüm rapor edilmiştir. HİV 
taşıyanların çoğunun ortak şırınga kullanımı sonucunda bulaştırdıkları ortaya 
çıkmıştır. Çinlilerin yaşadığı Henan eyaletinden başka Yunnan, Guangxi, Siçuan, 
Guangdong ve Uygur Özerk Bölgesinin azınlıklar bölgesi olması dikkat çekicidir. 
Resmi istatistiklere göre ülke genelinde HIV salgını bazı eyalet ve otonom 
bölgelerde ülke ortalamasının çok üstünde ve hala yayılma ihtimali yüksektir. 
Son yıllardaki HİV vakalarında heteroseksüel ve homoseksüel cinsel ilişkiler 
yoluyla bulaşma oranlarında artış gözlenmektedir. İşbu araştırma ikincil veriler 
temelinde Çin’de son 30 yıl içindeki HIV/AIDS prevelansı, ölümleri ve HIV’in 
bulaşma yollarını analiz etmiştir.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, AIDS Ölümü, Cinsel Yolla Bulaşma, Ortak 
Şırınga İle Uyuşturucu Madde Kullanma, Homoseksüel, Anneden Çocuğa, Çin

Abstract

Human Immunodeficiency virus (HIV), the virus that causes Acquired 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS) continues to be a major public health issue 
in China. There were 501,000 reported cases of people living with HIV/AIDS and 
159,000 deaths had been reported around the country end of 2014. The highest 
HIV infection rates are found among injecting drug users. The top six provinces 
with the highest cumulative number of reported HIV/AIDS cases were Yunnan, 
Guangxi, Henan, Sichuan, Guangdong and Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region. National HIV epidemic maintains as a low trend but higher prevalence in 
some provinces and autonomous regions based on the national level of the data. 
In recent years, HIV infections routs via heterosexuals and MSM are increase. 
In this study, the HIV/ AIDS prevalence, deaths and HIV transmission routes in 
China over the past 30 years were analyzed using secondary data.

Key words: HIV/AIDS, AIDS Death, sexual transmission, IDU, MSM, MTC, 
China

Yıl

*  Yrd. Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölümü Halk 
Sağlığı ABD öğretim üyesi. E-posta: nametjan@gmail.com 
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Giriş

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromuna (AIDS) neden olan insan 
bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV), önemli bir küresel sağlık sorunu olmaya 
devam etmektedir . Dünyada ilk AIDS vakasının Haziran 1981’de rapor 
edilmesinden sonra HİV/AIDS vakaları ve ölümlerinin sayısında hızlı 
bir artış yaşanmış; 1990’ların sonuna doğru ise kayda değer bir düşüş 
gözlemlenmiştir . Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Dünya genelinde 
HİV/AIDS salgının başlamasından itibaren 2015 yılı sonuna kadar 78 
milyon (en az 69,5 milyon, en çok 87,6 milyon) insan bu hastalıktan 
etkilenmiş ve 35 milyon (en az 29,6 milyon, en çok 40,8 milyon) insan ise 
AIDS kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. 2015 yılı içerisinde ilk 
kez bu hastalığa yakalanmış birey sayısı 2.1 milyon (en az 1.8 milyon, en 
çok 2.4 milyon) iken 1.1 milyon (en az 940.000, en çok 1.3 milyon) insan 
da AIDS kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitirmiştir.

Çin’de ilk AIDS vakası 1985 tarihinde rapor edilmiştir. 2014 yılı sonuna 
kadar ise 510,000 birey HIV/AIDS (296,000 HIV taşıyıcısı ve 205,000 
AIDS hastası) hastası olarak raporlanmış ve 159,000 insanın da yine 
bu hastalıktan kaynaklı yaşamını yitirdiği ifade edilmiştir. En yüksek 
HIV enfeksiyon oranı Henan eyaletinde kan/plazma bağışçıları veya 
kaçak kan satanlar arasında; Güney Batı ve Kuzeybatı Çin (Uygur Özerk 
Bölgesi) gibi bölgelerde ise damar içi uyuşturucu madde bağımlılarından 

 kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu tarz uyuşturucu kullanıcılar arasında 
HIV’in ilk kez ortaya çıkması 1989 yılında Çin’in Güneybatısındaki Yunnan 
eyaletinin Ruili bölgesinde gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan 
sağlık taramalarında Yunnan, Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Zhuang Özerk 
Bölgesi, Guangdong, Siçuan ve Hunan ile Guizhou gibi eyalet ve özerk 
bölgelerde ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar kitlesinin yaygın 
olduğu ve gruplar arasından azımsanmayacak oranda HIV salgını olduğu 
anlaşılmıştır. Bu yedi eyalet ve özerk bölgedeki HİV’lilerin %90’i ortak 
şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar kitlesi içinden olduğu, ortak 
şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar arasında HIV enfeksiyonlarının 
yaygın olarak %20 veya daha fazla olduğu bilinmektedir. Örneğin, Uygur 
Özerk Bölgesindeki Ghulja şehrinde HİV enfeksiyonuna bulaşanların 
%89’u ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar kitlesi içindendir. 
2008 yılında, ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar ülke çapında 
yeni bildirilen enfeksiyonların %27,9’unu oluşturmuştur. Geçtiğimiz 30 
yılda HIV’in bulaşma yolları oransal açıdan farklılık arz etmektedir. Çin 
hükümetinin tahminlerine göre, 2003 yılı itibariyle temel bulaşma yolları, 
intravenöz/damardan ilaç kullanımı, kan/plazma bağışı, heteroseksüel 
ilişkilerden bulaşma ve erkeklerden erkeklere (homoseksüel) cinsel 
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ilişki olarak görülmektedir. İntravenöz ilaç kullanımı ve plazma bağışı 
günümüze kadar enfeksiyonların kabaca %68’ini oluştururken, cinsel 
ilişkiler yoluyla oluşan enfeksiyonların oranında artışın ve yükselmenin 
devam ettiği ve bu eğilimin revaçta olabileceği tahmin edilmektedir(8). 
Aralık 2008 itibariyle, 82.322 AIDS hastasını içeren 276.335 HIV vakası, 
vakaların raporlanmasının başlangıcından bu yana kümülatif olarak 
bildirilmiştir. Bu rakamların %80,5’ini, Yunnan, Henan, Guangşi Zhuang 
Özerk Bölgesi, Uygur Özerk Bölgesi, Guangdong ve Siçuan bölgelerinde 
bildirilen vakalar oluşturmaktadır. Bulaşma yolları bakımından erkeklerle 
cinsel ilişkiye giren erkeklerin HIV pozitif oranında belirgin bir yükseliş 
eğilimi görülmekteyken, uyuşturucu kullanıcıları oranı geçmişe nazaran 
düşmüş ve diğer grupların oranları düşük seviyelerini korumuştur. Çinin 
güneyindeki Yunnan eyaletinde 2016 yılının ilk on ayında 9,723 yeni HIV/
AIDS vakası resmi birimlerce rapor edilmiştir. Bu vakaların %92,6’sı 
korunmasız cinsel ilişki ile ilintilidir. Ayrıca 31 Ekim 2016 itibariyle elde 
edilen resmi veriler, Yunnan’da 93.437 kişinin HIV/AIDS hastası olduğunu 
göstermiştir. Şinciang Uygur Özerk Bölgesi’nde HIV/AIDS vakası resmi 
olarak 1995 yılında ilk defa raporlanmıştır. Bundan bir sene ise ortak 
şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar arasında ciddi derecede HIV/
AIDS salgını tespit edilmiştir. HIV/AIDS prevelansının en yüksek olduğu 
bölge olan Uygur Özerk Bölgesi’nde ise, Ekim 2015 sonuna kadar 38.283 
HIV taşıyıcısı ve AIDS hastasının olduğu kaydedilmiştir. Cinsel yolla 
bulaşma biçimi raporlanan vakaların oranı %62 civarında iken, %28’inin 
ortak şırınga ile damar içi uyuşturucu kullananlardan olduğu, dolayısıyla 
bu dönemde Uygur Özerk Bölgesindeki HIV/AIDS yayılmasında ana 
sebebin artık cinsel yollardan bulaşma tarzında olduğu görülmüştür.  Aynı 
bölgede anneden çocuğa geçen ilk vakanın raporlandığı 1996 yılından 
sonra aynı bulaşma sebepli çocuk HIV enfeksiyonu 2004’te %1 dolayında 
veya bazı bölgelerde %5,3 olarak gözlemlenmiştir. 

Yukarıda verilen genel bilgiler ve istatistiki veriler HIV/AIDS 
probleminin Çin’in temel halk sağlığı sorunlarından bir tanesi olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı ise Çin’de som 30 yılda giderek 
yayılmakta olan HIV/AIDS salgının yayılma değişikliklerini incelemektir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada kullanılan veriler resmî yayınlamış olan makalelerden, 
Birleşmiş Milletler AIDS programı (UNAIDS), Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), Çin Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin (CDC) 
raporlarından ve Çin’deki HIV/AIDS ile ilgili resmi haberlerden alınmıştır. 
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Yani işbu araştırmada kullanılan veriler ikincil kaynaklardan edinilmiştir. 
Literatür taraması Google Scholar, PubMed, WHO, UNAIDS raporları, Çin 
Sağlık Bakanlığı ve Çin CDC raporları ile resmi haber sitelerinde 
yapılmıştır. Bu kaynaklardan taranan araştırmalar 1985-2016 yılları 
arasında yayınlanan Çince ve İngilizce yazılmış ilgili tüm yayınlar/
raporlar/haberleri kapsamaktadır. Araştırma 1 Kasım 2016’dan 26 Şubat 
2017’ye kadar “HIV/AIDS in China”; “Epidemiology of HIV/AIDS”; 
“Statistics of HIV/AIDS”; “Facts of HIV/AIDS”; “Transmissions HIV”; 
“Prevalence of HIV/AIDS” ya da “İncidence of HIV/AIDS” kelimelerinin 
çeşitli kombinasyonları kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmaya Çin 
popülasyonunda HIV/AIDS yeni vaka ve yayılmasını, AIDS’e bağlı ölümleri 
ve HIV’in insanlar arası bulaşma yollarını içeren nicel ve orijinal makaleler 
dâhil edilmiş; HIV/AIDS yeni vaka ve yayılması ile ilgili olmayan vaka 
raporları, resmi olmayan veriler ya da haberler ve nicel olmayan veriler 
dâhil edilmemiştir.

Araştırma Evreni

Çalışma yalnızca Doğu Asya’da bulunan ve resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti 
olarak isimlendirilen ülke baz alınarak yürütülmüştür. Çin Halk 
Cumhuriyeti 2013 yılı verilerine göre 1 milyar 357 milyon nüfusu ile 
dünyanın en kalabalık ülkesi konumundadır.   

Ülke Çin Komünist Partisi tarafından Çin tarzı sosyalist rejim ile 
yönetilmekte olup başkenti Pekin’dir. Ayrıca ülke 22 eyalet, beş özerk 
bölge, dört doğrudan merkeze bağlı metropol ve yüksek muhtar iki bölge 
(Hong Kong ve Macau) olmak üzere toplam 33 idari bölgeden meydana 
gelmektedir. Şinciang Uygur Bölgesi ise 1,66 milyon kilometre kare yüz 
ölçümü ile ülkenin en büyük idari birimi konumundadır.

Verilerin Analizi: İşbu çalışmada çeşitli kaynaklardan derlenmiş 
verilerin tamamı analiz için Excell programı kullanılmıştır. Ardından HIV/
AIDS prevelansı, HIV/AIDS insidansı, AIDS’e bağlı ölümler ve HIV’in 
bulaşma yolları şeklinde gruplandırılmıştır. Analiz edilirken Çin’in farklı 
bölgelerindeki durum göz önünde bulundurulmuş ve HIV/AIDS oranının 
yüksek olduğu eyaletler ve azınlık özerk bölgeleri üzerine odaklanılmıştır.

Sonuçlar ve Tartışma

HIV/AIDS Prevalansı 

Çin’de HIV/AIDS       salgınının     geçmişine  bakıldığında  genel  olarak   üç  aşama-
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dan geçtiği görülmektedir. Bu üç aşama şu şekilde genellenebilir: Başlangıç 
aşaması (1985-1988); Yayılma Aşaması (1989-1994) ve Genişleme Aşaması 
(1995-Günümüz). Çin yönetimi ve yerel kaynaklardan HIV/AIDS salgınının 
son yıllarda daha ciddi bir sorun haline gelmeye başladığı anlaşılmaktadır 

. Çin’in resmi yetkilileri tarafından hazırlanan HIV/AIDS vaka raporları-
na göre, 1985 yılından bu yana HIV/AIDS vakalarının sayısı sürekli artış 
içindedir ve neredeyse Çin’in 31 eyaletine (özerk bölgeler ve merkeze doğ-
rudan bağlı metropoller dâhil) yayılmıştır. Yukarıda belirtilen başlangıç 
aşama olan 1985-1988 yılları arasında, toplam 22 HIV vakası ve 3 AIDS 
vakası bildirilmiştir; Yayılma aşaması olan 1989-1994 yılları arasında 1752 
HIV vakası ve 62 AIDS vakası bildirilmiştir. HIV/AIDS vakalarının sayısı 
ve oranındaki artışın 1995’den itibaren şiddetli bir şekilde arttığı gözlen-
mektedir. Bu durumu en iyi şekilde anlatan verilerle ilişkin grafik aşağıda 
verilmiştir.

Grafik 1 Çin Halk Cumhuriyeti’nde HIV\AIDS vaka sayıları

 
 

Kaynak: Çin Sağlık Bakanlığı, Yıllık Çin CDC HIV/AIDS Vaka Raporları

Grafik 1’den de anlaşılacağı üzere Çin’de HİV/AIDS oranının 2000’lı 
yıllardan sonra dikey artışa geçildiği görülmektedir. Resmi raporlara göre 
Çin’de 2003, 2005, 2007 ve 2009 yılları sonunda tahmin edilen HIV/AIDS 
ile yaşayan insan sayısı 0,84, 0,64, 0,70 ve 0,74 milyon civarındadır. Genel 
HIV prevelansı ise %0,05-0,06 olarak belirtilmiştir. Yeni HIV vakalarının 
sayısı ise 2005 yılında 70.000 iken bu rakam 2007’de 50.000; 2009’da da 
48.000 dolaylarına düşmüştür1.

1  Provinces of China. Last updated 2015. http://www.statoids.com/ucn.html, Erişim: 25.12. 2016.
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AIDS’e Bağlı Ölümler: 2010 yılı sonuna kadar Çin’in 31 ilinde 
AIDS’e bağlı ölüm vakaları rapor edilmiştir. Özellikle, Çin’in Güneybatısı 
ve Kuzeybatısında bulunan azınlık milliyetlerin yoğun olarak yaşadıkları 
Yunnan, Guangxi, Henan, Şiçuan, Guangdong ve Uygur Özerk Bölgesinde 
raporlanan kümülatif ölüm vakaları ile birlikte kümülatif olarak 
raporlanmış HIV/AIDS vakalarının sayısının yüksekliği en dikkat çekici 
olmuştur. Çünkü bu bölgeler Çin’deki HIV/AIDS vakaları bakımından ilk 
sıralardaki altı eyalet veya özerk bölgelerdir. Ölüm vakaları ile ilgili olarak 
resmi rakamların verdiği bilgilerde ölüm oranının en yüksek olduğu ilk 
beş eyalet ise Şanşi, Hubei, Henan, Hebei ve Anhui’dur. Pekin, Şanghay, 
Tianjin ve Zhejiang gibi yerlerde ise AIDS’e bağlı ölümlerin oranı bahsi 
geçen yerlere nazaran çok düşük seviyededir. Bu durum aşağıdaki Tablo 
1’e detaylı olark verilmiştir. Yani tablodaki yerleşim yerleri sütununda 
siyah renkte verilen bölgeler  HİV/AIDS salgının en yüksek bölgelerdir. 
Bu bölgelerin genellikle ülkenin sınır eyalet veya özerk bölgeler olması, 
nüfusunun mutlak çoğunluğunun gayri Çinli olması dikkat çekicidir.

Burada karşımıza çok farklı bir soru çıkabilir, yani HİV/AIDS salgının 
en yüksek olduğu bölgelerde ölüm oranı ile ilgili verilerin düşük oluşu veya 
sorgulanır nitelikte olması durumudur. Bu durumun cevabi aslında Çin’e 
özgü idari ve politik gerçeklerden kaynaklanmakta olduğu düşünülebilir. 
Özellikle Uygur Özerk Bölgesi gibi bölgelerdeki kaynaklar ve tutulan raporlar 
ciddi şekilde sorgulanmaya mecburdur. Bu bölgede bazı AIDS hastalarının 
bilgileri yetkili ve ilgili birimlerce gizli tutulmakta ya da CDC birimleri bazı 
HİV salgını yaygın olan il ve ilçelerde henüz sağlık taraması yapmamıştır. 
Buna karşılık yukarıda bahsi geçen Han Çinlilerin yoğun olarak yaşadıkları 
Şanşi, Hubei, Henan, Hebei ve Anhui gibi eyaletlerde veya Pekin, Şanghai 
gibi metropollerde sağlık taraması ve diğer hassasiyetler üst düzeydedir.

Çin’de Ekim 2015 sonuna kadar HIV/AIDS (PLWHA) ile yaşayan 
insanların sayısı 177 bin ölüm vakası ile birlikte toplamda 575,000’e 
ulaşmıştır2. Ancak son yıllarda uluslararası yardımlar ve müdahalenin ilgili 
bölgelerde aktif olarak bulunması ve yüksek etkili antiretroviral tedavinin 
(HAART) yaygınlaşması binlerce ölümün önüne geçilmeye başlanmış ve 
bu durum HİV/AIDS hastaları açısından bir umut kaynağı olmuştur3. 2011 
yılının sonu itibariyle ise yaklaşık 10,000 Çinli bu tedavi imkânlarından 
yararlanmaya başlamıştır4.

2  TCT. Top 10 Biggest Provinces in China. http://www.topchinatravel.com/china-guide/top-10-
biggest-provinces-in-china.htm, Erişim: 10.12. 2016

3  China Ministry of Health and UNAIDS. A joint assessment of HIV/AIDS Prevention, treatment and 
care in China. December 1, 2013.

4  Ning Wang, Lu Wang, Zunyou Wu,Wei Guo,Xinhua Sun, Katharine Poundstone, Yu Wang, 
“Estimating the number of people living with HIV/AIDS in China: 2003–09”, International Journal 
Epidemiol. 2010 Dec; 39(Suppl 2): ii21–ii28.



Çin’de HIV/AIDS Epidemiyolojisi

131

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 125-137

Tablo 1: Kümülatif Olarak Bildirilen Vakaların Yerleşim Yerlerine Göre 
İstatistikleri ve HAART’lı AIDS’e Bağlı Ölümler

Yerleşim 
Yerleri

Raporlanan Kümülatif Vaka 
Sayısı

Kümülatif Ölüm Vakaları Ölümlerin 
Oranı (%)

Sayı Kabul 
Edilen 
HARRT

Yüzde
(%)

Sayı Kabul 
Edilen 
HARRT

Yüzde 
(%)

Anhui 6590 3564 54.1 1730 446 25.8 26.3

Pekin 5259 1053 20 148 25 16.9 2.8

Fucian 2649 710 26.8 568 55 9.7 21.4

Gansu 893 234 26.2 163 19 11.7 18.3

Guangşi 63127 16560 26.2 1359 1329 9.8 21.5

Guangdong 28534 4471 15.7 5829 437 7.5 20.4

Guicou 10290 1351 13.1 1826 143 7.8 17.7

Hainan 975 98 10.1 292 9 3.1 29.9

Hebei 1913 754 39.4 607 110 18.1 31.7

Henan 49325 32282 65.4 1467 7471 50.9 29.7

Heilongciang 1571 412 26.2 228 34 14.9 14.5

Hubei 6613 2689 40.7 2039 439 21.5 30.8

Hunan 10794 2736 25.3 2831 374 13.2 26.2

Cilin 1504 479 31.8 387 66 17.1 25.7

Ciangsu 4084 1337 32.7 643 102 15.9 15.7

Ciangşi 2556 983 38.5 822 169 20.6 32.2

Liaoning 2785 585 21 347 49 14.1 12.5

Neimengu 621 119 19.2 97 20 20.6 15.6

Ningşia 370 77 20.8 44 10 22.7 11.9

Qinghai 317 98 30.9 45 11 24.4 14.2

Şandong 2272 754 33.2 547 87 15.9 24.1

Şanşi 3055 1180 38.6 1002 158 15.8 32.8

Şaanşi 1569 460 29.3 309 72 23.3 19.7

Şanghay 5260 1154 21.9 239 48 20.1 4.5

Siçuan 38356 5041 13.1 5485 440 8 14.3

Tiancin 885 237 26.8 99 22 22.2 11.2

Tibet 126 8 6.3 10 1 10 7.9

Şinciang 33519 4119 12.3 4107 379 9.2 12.3

Yunnan 79433 18953 23.9 1222 1537 12.6 15.4

Cejiang 4713 1695 36 494 88 17.8 10.5

Çongqing 9390 1603 17.1 1179 148 12.6 12.6

Ülke geneli 379348 105796 27.9 72616 14298 19.7 19.1

Kaynak: Çin’de HIV’li Hastalarda AIDS’e Bağlı Ölümlerde Risk Faktörleri ve Insidansı: 
Kesitsel Araştırma (23)
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HIV’in Bulaşma Yolları: Çin’de HIV salgının bulaşma yolları durumu 
incelendiğinde eyaletler veya bölgeler arasında farlılık göstermektedir. 
Yani bulaşma yolları genellikle ticari nitelikli kan satışılar, ortak şırınga 
ile uyuşturucu madde kullanma, heteroseksüel veya homoseksüel cinsel 
ilişkiler ve anneden çocuğa bulaşma şeklinde özetlenebilir. 1985’ten 
2006’ya kadar olan süreçte HIV bulaşması oranı bakımından ortak şırınga 
ile uyuşturucu madde kullanma ve eski kan/plazma vericileri5 arasında 
özellikle yüksekti6. Ancak son yıllarda heteroseksüel cinsel ilişki yoluyla 
bulaşma oranının giderek yaygınlık kazandığı hatta bu yolla bulaşmanın 
daha baskın konuma geçtiği rapor edilmiştir. Heteroseksüel cinsel ilişki 
yoluyla HIV bulaşma oranı 2006 yılında %30.6 iken 2014’te %66.4 
seviyelerine yükselmiştir (25). Heteroseksüel ilişki neticesinde bulaşmış 
ve HIV ile yaşayan bireylerin oranı 2006’da %30.6 iken 2014’te %66.4’e 
yükselmiştir7. Ayrıca salgın yüksek risk grubundan genel popülasyona 
doğru hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Örnek olarak verilmesi gerekirse 
Hayes ve Qarluq tarafından yapılan bir araştırmaya göre8 Şinciang Uygur 
Özerk Bölgesinde gitgide yaygınlaşan seks işçileri ve bunların faaliyet 
gösterdiği alanlar örneğin kuaför, masaj salonlarında gerçekleşen çeşitli 
cinsel aktiviteler yoluyla HİV’in bulaştığı ortaya çıkmıştır. Özellikle 
ilgililerin Çinli seks işçileri arasında gerçekleştirmiş oldukları HİV/AIDS 
konusundaki bilgilendirme, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleriyle 
ilgili çalışmalar ve periyodik sağlık kontrollerinin Uygur seks işçileri 
arasında etkin ve yaygın bir şekilde yapmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tarz 
bulgular, bölgede yaygınlaşan HİV salgının daha önceki ortak şırınga 
kullanımı kanalıyla bulaşma yerini cinsel yollardan bulaşmanın almaya 
başladığını göstermektedir.   

HIV vakaları eyaletlere bağlı CDC ve sağlık birimlerince de rapor 
edilmektedir. 1989 yılında Yunnan’da ortak şırınga ile uyuşturucu madde 
kullanma arasında ilk HIV vakasını bildirmiştir. Ayrıca 1995 yılında Siçuan, 
Şinciang Uygur Özerk Bölgesinin çeşitli idare kademeleri ortak şırınga 
ile uyuşturucu madde kullanma kullananlar arasında HIV vakalarını 
tespit ederek resmi raporlarında belirtmişlerdir. 2002 yılının sonuna 

5  Çin’de ilk HİV vakalarının özellikle Henan eyaletindeki vakaların Kan bağışı veya seyyar kan 
ticareti yapanlar kanalıyla bulaştığı ortaya çıkınca resmi yöneticiler bu tarz kan bağışı veya ticareti 
yasaklamıştır.

6  Xinhua news. China has 575,000 people with HIV/AID. Chinadaily.com.cn http://www.chinadaily.
com.cn/china/2015-12/01/content_22595361.htm, Erişim: 10.12. 2016.

7  Walensky RP, Wood R, Weinstein MC, Martinson NA, Losina E, Fofana MO, Goldie SJ, Divi N, 
Yazdanpanah Y, Wang B, Paltiel AD, Freedberg KA: Scaling up antiretroviral therapy in South Africa: 
the impact of speed on survival. J Infect Dis 2008, 197(9):1324–1332.

8  Anna Hayes ve Abduresit Qarluq, “‘Securitising HIV/AIDS in the Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region’”, Australian Journal of International Affairs, 2011/65: 2, ss.207-208.
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doğru Çin’deki 31 eyalet ve özerk bölgelerin tamamında HIV vakalarının 
mevcutluğu resmi olarak bildirilmiştir. Bu rapor ve resmi bilgilere öre HİV 
salgınının bazı eyalet veya bölgelerde genellikle ortak şırınga ile uyuşturucu 
madde kullanımı yoluyla yayıldığı ortaya konmuştur. Koruyucu gözetim 
ve epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen verilere göre, Yunnan, 
Uygur Özerk Bölgesi, Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi, Guangdong, Siçuan, 
Hunan, Guizhou, Jiangşi ve Pekin sıralanan 9 büyük yerleşim bölgelerinde 
HIV prevelansı oranının ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar 
arasında %5’i aştığı raporlanmıştır. 2001 yılında ise 24 gözetim alanının 
5’inde HIV prevelansı %10’un üstündeydi. Başka bir araştırmaya göre ise 
Siçuan, Guangşi, Guizhou’nun bazı bölgelerinde ortak şırınga ile uyuşturucu 
madde kullananlar arasında HIV prevalansı sırasıyla %50, %43 ve %34›e 
ulaşmıştır. Yunnan ve Şinciang Uygur bölgesinin bazı bölgelerinde ise ortak 
şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar arasındaki HIV prevelansının 
%80 dolayında olduğu resmi makamlarca rapor edilmiştir9. 

Son 30 yıl boyunca HIV bulaşma yolları sürekli olarak değişiklik 
göstermiştir. Bu eğilim genel olarak bakıldığında başlangıçtaki kan bağışı 
veya ticareti ile bulaşma ve ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullanma 
yoluyla bulaşmadan tedricen cinsel ilişkilerden bulaşma ağırlık olmak 
üzere anneden çocuğa geçme şeklinde gelişmektedir. Anneden çocuğa 
bulaşma durumu yeni olmakla birlikte önemli oran teşkil etmekte olduğu 
dikkatlerden kaçmamalıdır.

Grafik 2’ye baktığımızda Cinsel yollardan bulaşma oranının 2006 
yılında %33,1 iken, bu oranın 2014 yılında %92,2’ye yükselmiş olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, homoseksüel birlikteliklerde bu oran 2006 yılı 
itibari ile %2,5 iken, 2014 yılı verilerine göre %25,8’e yükselmiştir. 

Anneden çocuğa bulaşma açısından ilk vakanın raporlandığı 1995 
yılından beri bu bulaşma yolundaki oranlarda yıldan yıla bir artış 
gözlenmektedir. Örneğin, Yunnan ve Şinciang Uygur Özerk Bölgesinde 
bu vakalar ile ilgili raporlarda verilen bilgilere göre 1997 yılında %0,1 olan 
anneden çocuğa bulaşma oranı 2002 yılında %0.4’e yükselmiştir, hamile 
kadınlar arasında HIV prevelansı bu bölgelerde sırasıyla %1.3 ve %1.2’ye 
ulaşmış gözükmektedir10.

9  World Bank. China population 2013. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL?locations=CN, Erişim: 10.12. 2016.

10  UNAIDS. AIDS in China. Background Information on the Epidemic and the Response. August 2009. 
http://www.unaids.org.cn, Erişim: 10.2. 2017.
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Grafik 2: 1985-2014 Yılları Arası Yeni Tanı Konulmuş HIV/AIDS 
Vakalarının Bulaşma Yolları

Ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullananlar arasındaki HİV oranı 
1985-2005 yılları arasında %44.2 dolayında iken, bu oran 2014 yılında 
%6’ya kadar düştüğü görülmektedir. Buna paralel olarak kan bağışçıları 
veya kan ticaretçileri kaynaklı HİV bulaşmasında da keskin bir düşüş 
yaşandığı göze çarpmaktadır. Bu durum aslın 2005 yılından sonra alınan 
tedbirler ve çeşitli uluslararası STK’ların bölgeden aktif bulunması gibi 
nedenlerle yakından ilişkilidir. Örneğin Uygur Özerk Bölgesinde HİV/AIDS 
sorunu ile saha çalışması yapan Qarluq tarafından Uygur Özerk Böölgesi 
resmi yetkililerinden elde ettiği bilgiler de bu durumu teyit etmektedir. 
Buna göre11 , Şinciang Uygur Özerk Bölgesi AIDS’den Korunma Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Cür’et Kerim şu bilgileri aktarmıştır: “Şinciang’da şu an 
farklı yerel birimlerde toplam 81 profesyonel AIDS’den korunma ve tedavi 
merkezleri vardır. 422 adet gönüllü test kliniği, 25 mahalle ayaküstü ilaç 
tedavi merkezi, 138 sabit şırınga değişim merkezi, 3 mobil şırınga değişim 
aracı hedef kitleye hizmet vermektedir. Bu teknik ve destek hizmetleri HİV 
salgının ortak şırınga kullanımı yoluyla yaygınlaşmasını önemli ölçüde 
azaltmıştır”.  Fakat Çin’de Uygur Özerk bölgesi gibi etnik tansiyonun yüksek 
olduğu bir bölgede resmi makamların verdikleri demeçler veya bilgilere 
akademik manada hassasiyetle yaklaşılması, verilerin sorgulanması 
gerekebilir.

Sonuç

11  Anna Hayes ve Abduresit Qarluq, “‘Securitising HIV/AIDS in the Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region’”, Australian Journal of International Affairs, 2011/65: 2, ss.207.
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Görüldüğü gibi Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki en önemli halk sağlığı 
sorunlarından bir ise HIV/AIDS salgınıdır. Kamuya açık ve paylaşılan 
resmi verilere bakıldığında ülke genelinde HIV salgınının çok yüksek 
olmadığı ancak bazı eyalet ve otonom bölgelerde yüksek yaygınlıkla devam 
etmekte olduğu bilinmektedir. Örneğin Şinciang Uygur Özerk bölgesindeki 
toplam nüfus ülke toplam nüfusundaki oran tahmini olarak %1,6 iken 
bölgedeki HİV/AIDS’e bulaşanların oranı ise ülke toplamında %12,3 
dolayındadır. İşin daha ilginç olanı ise Şinciang Uygur Özerk Bölgesindeki 
HİV taşıyıcılarının neredeyse %85’i ise Uygur Türkleridir12. Bu durum çok 
milliyeti bölgelerde neden sadece belli milliyette bu tarz öldürücü bulaşıcı 
hastalıkların yaygın olduğu sorusunu gündeme getirebilecekti.  

Ayrıca, HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin sayısının artmaya devam 
ettiği de söylenebilir. Yunnan, Guangşi, Henan, Şiçuan, Guangdong ve 
Uygur Özerk Bölgesinde raporlanan kümülatif ölüm vakalarının yanında 
kümülatif olarak raporlanmış HIV/AIDS vakalarının sayısının yüksekliği 
bakımından Çin genelinde ilk sıraları hala korumaya devam etmektedir. 
Fakat Çin resmi makamlarının verdiği bilgiler bu bölgelerdeki ölüm 
vakalarının diğer Han Çinli bölgelerinden örneğin Pekin, Şanghay, Tianjin 
ve Zhejiang gibi metropoler ve eyaletlerde daha düşük olmasıdır. İlgili 
resmi raporlar Şanxi, Hubei, Henan, Hebei, and Anhui gibi Han Çinli 
bölgelerinde ölüm vakalarının Çin genelinde en yüksek olarak rapor 
etmiştir. Bu durum alan uzmanlarını konu üzerinde sürekli ve çok boyutlu 
düşünmeye sevk etmektedir. 

HİV salgının bulaşma yolları bakımından bakıldığında geleneksel 
bulaşma yolları olan ortak şırınga ile uyuşturucu madde kullanımındaki 
oranın düşüşe geçtiği, heteroseksüel ilişkiler, homoseksüel ilişkiler yoluyla 
bulaşmanın yaygınlaştığı bilinmektedir. Bir diğer bulaşma yolu ise anadan 
çocuğa bulaşmadır. Çin’deki mevcut sistem kapsamlı bağımsız araştırmaları 
olabildiğince sınırlandırmaktadır. Özellikle Uygur bölgesindeki HİV 
salgınının yayılma hızı endişe verici boyutlardadır. 

12  Renwick, Neil, 2002. “The ‘‘nameless fever’’: the HIV/AIDS pandemic and China’s women”, Third 
World Quarterly, 23(2): 377-93.
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Çin Tehdidi Retoriğine Karşı bir 
Barışçıl Benlik Üretimi: Ahenkli 

Dünya ve Çin Rüyası1

A Peaceful Self-Production Against China Threat Rhetoric: 
Harmonious World and Chinese Dream 

Nilgün ELİKÜÇÜK*

Öz
Çin’in yükselişi ve Çin tehdidi, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hem uluslararası sistem 
hem de uluslararası toplum nezdinde en çok tartışılan konulardan biridir. Buna 
bağlı olarak büyüyen ciddi bir akademik yazın da mevcuttur. Fakat Çin’in 
yükselişini, uluslararası sistemdeki büyük güçlerin materyal kapasitelerindeki 
değişim açısından ele alan pek çok çalışma, yükselişin niteliksel boyutunu göz ardı 
etmektedir. Bu niteliksel boyut dünya düzeninin doğasına yönelik sorgulamaların 
sonucunda yeni kavramlar ve normların üretilmesiyle somutlaştırılmıştır. Bu 
çalışmada, akademik yazındaki niteliksel boyut boşluğunu doldurmak amacıyla 
Çin’in 21. Yüzyılda ortaya koyduğu uluslararası stratejinin iki temel kavramı 
olan “Ahenkli Dünya” ve “Çin Rüyası” ele alınacaktır. Her iki kavramın da 
sırasıyla Konfüçyüsçü ahenk/uyum manasına gelen He He (和合) ve büyük uyum 
manasına gelen Datong (大同) prensibinden ilham alınan medeniyetsel temelleri 
incelenecektir. Antik Çin metafiziğinden türetilen bu kavramların mevcut Çin dış 
politikasında neden siyasi bir kozmoloji haline getirildiği ise sosyal kimlik teorisi 
çerçevesinde “Çin Tehdidi” retoriğine karşı üretilen bir barış imajı, barışçıl benlik 
üretimi olarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çin’in Yükselişi, Çin Tehdidi, Ahenkli Dünya, Çin Rüyası, 
Sosyal Kimlik Teorisi 
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Abstract

In the presence of both international society and system, China’s rise and China 
threat is one of the much discussed topics in the first quarter of the 21 century. 
Correspondingly, there is also a growing academic literature. However, many 
studies addressing the rise of China in terms of changes in the material capacities 
of the great powers in the international system, ignore the qualitative dimension 
of the rise. This qualitative dimension is concretized by the generation of new 
concepts and norms as a result of inquiries into the nature of world order.  This 
study will address two basic concepts of the international strategy that China 
has put forward in the 21th century in order to fill the qualitative dimension 
gap in academic literature: “Harmonious World” and “Chinese Dream”. In 
both concepts, He He (和合), which comes to mean Confucian harmony, and the 
civilizational bases inspired by Datong (大同) principle, which comes to mean 
great harmony, will be examined. The reason why these concepts, derived from 
ancient Chinese metaphysics, are transformed into a political cosmology in the 
present Chinese foreign policy will be regarded as a peace image, a peaceful self 
image produced against the “Chinese Threat” rhetoric within the framework of 
social identity theory.

Keywords: China’s Rise, China Threat, Harmonious World, Chinese Dream, 
Social Identity Theory

Giriş

Mao 1956 yılındaki parti birliğinin güçlendirilmesi konuşmasında, Çin’in 
amacının ABD’yi ekonomik ve askeri olarak geçmek, geride bırakmak 
olduğunu söylemektedir.  Ekonomik anlamda milli gücü ise çelik üretimi 
ile özdeşleştirmiştir. 1950’lilerin tipik arayı kapatma, geride kalmama 
mantalitesinin sebebi, Çin’in başarısının çelik üretimi, GSMH gibi 
modernleşmenin kabul edilmiş uluslararası standartlarıyla ölçülmesinin 
bir sonucudur. Çin çelik üretiminde 1995 yılında ABD’ni geçmiş, 1996 
yılında ise çelik üretiminde dünya lideri olmuştur. Ama Mao’nun öngördüğü 
gibi materyal kapasite dünya düzeninin değişmesine yetmemiştir. Aksine 
Çin’in 1978 reform ve açılım döneminden bu yana devam eden ekonomik 
yükselişi, uluslararası sistemdeki diğer büyük güçler için bir tehdit algısı 
yaratmıştır. Nitekim Çin’in yükselişinin Batı liderliğindeki uluslararası 
sisteme karşı tehdit doğurup doğurmayacağı üzerine bir akademik 
yazın oluşmuştur. Bu yüzden tehdit retoriği karşısında Çin, uluslararası 
statünün sadece materyal kapasite ile kazanılmadığını görmüştür. Statü 
ne gücün dışında ne de güç ile eşittir. Çin’in ekonomik gücünün statüsünü 
yükseltmek yerine tehdit olarak görülmesi ve onaylanmaması, bu algıyı 
değiştirecek bir takım arayışları da beraberinde getirmiştir. Çin içerde 
reformların devam etmesini sağlamak ve dışarıda ise tanınırlığını arttırıp 
tehdit algısını kırmak için barışçıl bir imaj geliştirmeye çalışmaktadır. Bu 
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çalışmada, tehdit retoriği karşısında barışçıl bir benlik imajı geliştirmeye 
çalışan Çin’in uluslararası statü mücadelesi, sosyal kimlik kuramı uyarınca 
ele alınmaktadır. Sosyal kimlik kuramının üç stratejisinden biri olan 
sosyal yaratıcılık, Çin’in “Ahenkli Dünya” ve “Çin Rüyası” politikalarını 
anlamlandırmak için kullanılmaktadır. Çin’in yaratıcılık stratejisinin 
temelinde Batı dış grubu tarafından pozitif sosyal kimliğine meydan 
okunması vardır. Çin’in Mao döneminden beri gücünün küçümsenmesine 
bağlı olarak hissettiği aşağılanma duygusu, günümüzde yerini Çin’in 
yükselişinin yani gücünün kabul edilip, bu gücün mevcut sistem için tehdit 
olarak görülmesine bırakmıştır. Bu yüzden “yaratıcılık”, Çin’in tehdit edilen 
yükselen güç statüsünün, tehdit algısının parametrelerini değiştirerek, 
yeniden tanımlanmasıdır. Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası tasavvurları Batı 
materyalizmi karşısında Doğu ahengine vurgu yapan tehdit algısını kırmaya 
yönelik barışçıl bir benlik imajı, pozitif kimlik edinimidir. Çalışmada 
öncelikle Ahenkli Dünya ve Çin Rüyasının Konfüçyanizm’den türetilen 
felsefi temelleri incelenecektir.  Ardından her iki politika da uluslararası 
sistemde yaratılmak istenen etki üzerinden değerlendirilecektir. 

1. Çin Tehdidi Retoriği

Çin’in uluslararası sistemin doğasına yönelik tepkilerini Çin felsefesindeki 
değişime daima “hazır olma” prensibiyle açıklayan Wang Gungwu, bu 
prensip ile olayların/şeylerin sıklıkla ya da birdenbire değişmediğini 
vurgular. Kurumların ve değerlerin beklenmeyen bir şekilde ama mutlaka 
değişeceğini ifade eder. 2 Xuetong ise, Çin’in yükselişini bir değişim değil 
kaybedilmiş bir statünün tekrar kazanılması olarak görmektedir.3 Çin’in 
yükselişinin tehdit algısı yaratması dış politika analizleri ile uluslararası 
ilişkiler teorilerini birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir. 
Uluslararası sistemde farklı bir medeniyet merkezi olarak yükselen Çin’in, 
değişimi ve geri kazanımlarını nasıl yöneteceği ya da tehdit retoriğine 
vereceği tepkinin hangi değişkenlerden etkilendiği gibi dinamik bir siyasi 
sürecin parçasını analiz eden yaklaşımlar ciddi bir tartışma literatürü 
oluşturmaktadır. Çin’in yükselişinin tehdide dönüşüp dönüşmeyeceği 
üzerine ikiye bölünen uluslararası ilişkiler literatürü bir kısmı devlet 
merkezli ana akım uluslararası ilişkiler teorileri etrafında yapılan Çin 
mevcut sistemin bir parçası mı olacak yoksa onu alaşağı mı edecek 
tartışmalarından oluşmaktadır. Diğer bir kısmı ise bu sistemik tartışmanın 
içine kültür ve medeniyetin uluslararası stratejiyi belirlemedeki önemine 
atıfta bulunarak katkı yapan stratejik düşünce okullarıdır. Klasik güç geçişi 

2  Wang Gungwu, China and the International Order: Some Historical Perspectives. In Wang Gungwu 
and Zheng Yongnian (Edit.), China and the New International Order.  Routledge, 2008, s.24.

3  Yan Xuetong, “The Rise of China in Chinese Eyes.” Journal of Comtemporary China, 2001, Sayı: 
10(26), s.34
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teorilerine göre, güçlü bir ülkenin önderliğinde işleyen mevcut uluslararası 
sisteme bir meydan okuyucu dâhil olduğunda sonuç genellikle çatışmadır. 
Çin gibi yükselen güçler sadece sınırların değişmesini istemekle kalmayıp, 
zayıf oldukları dönemlerde koyulan kurallar ve normların da değişmesini 
isterler. Her büyük gücün temel amacı dünyadaki güç paylaşımından 
maksimum pay almak ve nihai olarak sisteme hükmetmektir. 4 Fakat bir 
devlet için tüm dünyaya hükmetmek neredeyse imkânsız olduğundan, 
kendi bölgesine hükmetmek yani bölgesel güç olmak modern dünyada 
hegemonya kurmanın tercih edilen bir formudur. Dünyaya hükmetmenin 
mümkün olmadığı bir zamanda, bölgesel hegemon diğer bölgelerde 
kendi gibi bir hegemonyanın kurulmasını istemez. Bunun yerine diğer 
bölgelerdeki birkaç büyük güç arasında çatışma olmasını tercih eder. 5 
Güç değişimi teorilerine göre devletlerarası rekabet sıfır toplamlıdır ve 
Çin’in Doğu Asya’daki yükselişi kaçınılmaz olarak ABD‘nin etkisini ve 
duruşunu değiştirecektir. 6 Çin’in barışçıl yükselişi ve statüko gücü olmak 
gibi nihai çatışmayı öngörmeyen iddialarına karşı, devletlerin ilerideki 
niyetlerinin mevcut davranışlarına bağlı kalarak tahmin edilemeyeceğini 
öne süren Mearshimer, Çin’in yükselişini Amerikan hegemonyasına 
tehdit olarak değerlendirmektir.7 Benzer şekilde Christensen, Çin’i 
Soğuk Savaş sonrası dünyada realpolitiğin “yüksek kilisesi” ilan etmiş ve 
Çinli politika analistlerinin çoğunun çağdaş Batılı muadillerinin aksine 
daha çok geleneksel güç dengesi kuramcıları gibi düşündüklerine dikkat 
çekmiştir.8Güç geçişi teorilerinin neredeyse hepsi devlet davranışlarına 
yönelik sistemik zorlamalar ve güç kaymalarına odaklanmaktadır. 
Bu yüzden, Çin’de her büyük güç gibi, mevcut güç dengesi sistemini 
değiştirmek için mücadele verecektir. 

Realistlerin aksine neo-liberaller uluslararası kurumların ve karşılıklı 
bağımlılığın devlet saldırganlığını kısıtlayacağı varsaymaktadırlar. 
Bu yüzden Çin’in yükselişi yıkıcı bir hegemonik değişimi tetiklemek 
zorunda değildir.9 ABD ve Çin arasındaki güç değişimi geçmişteki güç 
değişimlerinden farklıdır. Çin’in içinde bulunduğu mevcut uluslararası 

4 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton &Company Inc, 
2010. 

5  A.g.e., s.162. 
6  Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia, 

New York: W.W. Norton& Company Inc. 2010. , Denny Roy, Return of the Dragon: Rising China and 
Regional Security. Columbia University Press, 2013. 

7  John Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia, The Chinese 
Journal of International Politics,  2010, Sayı: 3(4) s.383-385.

8  Thomas J. Christensen, “Chinese Realpolitik” Foreign Affairs, 1996, s.37-52. Çin’in strateji seçimini 
saldırgan realizm ile açıklayan anakaradan bir çalışma için bkz. Li Xiaoting, “Applying Offensive 
Realism to the Rise of China: Structural Incentives and Chinese Diplomacy Towards the Neighbouring 
states” International Relations of the Asia-Pacific, 2015 September, s.1-31.

9  David M. Lampton, “The Stealth Normalization of US- China Relations” The National Interest, 2003, 
Sayı: 73, s.37-48. 
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sistem tarihteki yükselen güçlerin ait olduğu sistemlerden farklıdır. 10 
Günümüzdeki Batılı dünya düzenine adapte olmanın, sistemin açık ve 
şeffaf olması sebebiyle daha kolay olduğunu vurgulayan Ikenberry, Dünya 
Ticaret Örgütüne üye olmayan bir ülkenin dünya gücü olamayacağını ifade 
etmektedir. Batılı dünya düzeninin çok taraflı ekonomik kurumlarına 
dikkat çeken yazar, realistlerin bir adım ötesine geçerek eğer bir çatışma 
yaşanacaksa ABD-Çin arasında değil, Batı önderliğindeki liberal 
uluslararası düzen ile Çin arasında yaşanacağını ifade etmektedir. Bu 
savaşın kaybeden tarafı olmamak için Çin mevcut sistemin tam teşekküllü 
bir üyesi olmak zorundadır. 11

İnşacılar da neo-liberaller gibi Çin’in yükselişinin nihai bir çatışma 
yaratmayacağını iddia etmektedirler. İnşacılar uluslararası sistemdeki 
devlet tercihlerinin sadece yeteneklerin dağılımı ile belirlenmediği, 
davranış ve çıkarların devlet kimliği tarafından da şekillendirildiğini 
savunurlar.  Devletin kimliği ise diğer devletlerle kurduğu etkileşim yoluyla 
şekillenir.12 Johnston’a göre diğerleriyle kurduğu ilişkilerle şekillenen Çin 
devlet kimliği, Çin’in uluslararası kurumlara katılımı ile gittikçe sosyalleşen 
ve sistemin kurallarını kabul eden bir forma bürünecektir.13 Katzenstein 
ise, kimliği devletle değil medeniyet ile özdeşleştiren bir medenileşme 
süreciyle ele almaktadır. Çin’in yükselişiyle tekrar gündeme gelen Doğu 
Asya’nın Çinlileşmesini (Sinizasyon) çatışmaya yol açacak tek yönlü bir 
süreç değil, ben ve öteki arasındaki etkileşimle değişecek bir yeniden 
birleşimdir.14 Modern uluslararası ilişkiler sisteminde medeniyetler 
birbirinden bağımsız, ayrı varlıklar olmadığı için, medeniyetler arası 
etkileşim hem toplumları hem de devlet kimliğini dönüştüren, çatışmayı 
azaltıcı bir ilişki biçimidir. Bu aynı zamanda Çin’in bölgesel hiyerarşinin en 
üst noktasında olduğu zaman ile mevcut uluslararası statüsü arasında bir 
denge kurmasını sağlayan adaptasyon sürecidir.  Evelyn Goh, Soğuk Savaş 
sonrası dönemde Doğu Asya’yı uluslararası toplum perspektifinden ele 
alarak, gücün sosyal boyutunu ön plana çıkarmaktadır. Bölge devletleri 
arasında kurulan düzen bir toplum sözleşmesine dayanmaktadır. Bu 
toplum sözleşmesinin koyduğu bir takım normlar ve kurallar vardır. 15 
Doğu Asya’daki bölgesel düzen ABD tarafından inşa edilen küresel liberal 

10  John G. Ikenberry, “The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive. 
Foreign Affairs, 2008, s.24.  

11  A.g.m., s.37.
12  Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics. 

International Organization, 1992, sayı: 46(2), s. 405-406
13 Alastair I. Johnston, Social States: China in International Institutions:1980-2000, Princeton 

University Press, 2014. 
14  Peter Katzenstein, “China’s Rise: Rupture, Return, or Recombination” In P. Katzenstein (Edit), 

Sinicization and the Rise of China. Routledge, 2012, s.9.
15 Evelyn Goh, Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, an Transition in Post-Cold War East Asia, 

Oxford University Press, 2013, s.202.
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düzenin bir parçasıdır ve hegemonik güç ile daha küçük devletlerarasında 
yapılan bir sözleşme sonucu kurulmuştur. Amerika liderliğindeki açık 
düzen ile Çin liderliğindeki kapalı bölgeselcilik arasındaki kurumsal 
rekabette, her iki gücü de ehlileştirmeye çalışan küçük devletlere 
odaklanan Goh, bölgenin yeniden müzakereye açılan normatif yapısını 
güç değişimi değil, düzen değişimi olarak tanımlamaktadır.  Goh, bölgede 
yaşanan değişimlerin mevcut hegemon ile yükselen güç arasındaki bir 
güç değişiminden ziyade, bölgedeki devletlerin her iki güç ile kuracağı bir 
toplum sözleşmesiyle düzen değişimine yol açacağını savunmaktadır.16 
Çin hegemonyasını rıza şartına dayandıran Goh, İkinci Dünya Savaşı 
sonrası Amerikan liberal düzeninin bölgede açık bir toplum sözleşmesiyle 
kurulduğunu varsaymaktadır.  Fakat kurumsal olarak küresel liberal 
düzenin ülkelerin iç siyasi ve ekonomik düzenlemelerine nüfuz edemediğini, 
bu ülkeler tarafından içselleştirilemediğini gözden kaçırmaktadır. Güç 
geçişi teorilerinin aksine, düzen değişimi, parametrelerinin bölge devletleri 
tarafından belirlendiği bir sözleşmeye dayanmaktadır. Fakat yine de bu 
geçiş süreci çatışmadan tamamen uzak bir istikrar vaat etmemektedir 
Prantl, yine toplum sözleşmeci perspektiften küresel liberal düzeni 
tartışmaya açmakta ve Batı’nın resmi kurumları yerine alternatif bir 
kolektif eylem biçimi olarak resmi olmayan kurumların, hegemonik 
güç ile çatışma yerine onu ehlileştirme yoluna gittiğini savunmaktadır. 
Resmi olmayan kurumlara örnek olarak G-x gruplaşmalarını (G20 vb.) 
göstermektedir.17Resmi olmayan uluslararası kurumlar, arabulucu ve 
dönüştürücü olarak ikiye ayrılmakta ve sırasıyla birleştirici ve ayrıştırıcı 
müzakere stratejileri uygulanmaktadır. Buna göre birleştirici strateji 
düzenin devamını sağlarken, ayrıştırıcı strateji düzeni dönüştürmek ister.18 
Çin’in de yer aldığı BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 
Afrika Cumhuriyeti) gibi resmi olmayan kurumlar, doğrudan çatışma 
yerine, kamu yararını gözetmediği/gözetemediği durumlarda alternatif bir 
mekanizma olarak devreye girmektedir.19

Çin’in yükselişinin nasıl bir uluslararası strateji tarafından yönetileceğini 
tarihsel pratiklerden etkilenen bir kültürel stratejinin parçası olarak 
tartışmaya açan ikinci grup ise stratejik kültür okullarıdır. Çin’in davranış 
stratejisini Konfüçyüsçu pasifizm ve kültürel realizmle açıklayan iki farklı 
stratejik kültür okulu vardır. Maddi faktörlerin stratejik kültür ile bir 
arada, stratejik davranışı tamamen açıklayabileceğini düşünen Johnston20, 

16  A.g.e.,s.7-19 
17 Joseph Prantl, “Taming Hegemony: Informal Institutions and the Challenge to Western Liberal 

Order”, The Chinese Journal of International Politics, sayı: 7(4), s.3.
18  A.g.m.,s.6.
19  A.g.m., s.32.
20 Alastair I. Johnston, Thinking About Strategic Culture. International Security, 1995a,  sayı: 19(4), 

s.32-64. 
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kültürel realizm çalışmasını ampirik olarak Ming Hanedanı (1368-1644) 
dönemi olaylarına dayandırmıştır. 21 Johnston’a göre, Konfüçyüs-Mençius 
ideal-politiğinin savaş karşıtlığı, ahlakilik ve şiddetten kaçınma gibi temel 
kriterlerinin Çin’in komşuları ve yabancılarla olan ilişkilerinde barışçıl bir 
politika izlemesine neden olduğu iddiaları tarih-dışı ve yanıltıcıdır. Çin’in 
büyük stratejisini etkileyen stratejik kültür “parabellum” yani saldırgan 
realizmdir ve Batılı reel politik düşüncesiyle benzer özellikler gösterir.22 
Çin geleneksel kültürünün barışçıllığının, stratejik kültür ekolünün öncüsü 
olan Johnston tarafından mit olarak değerlendirilmesi, tehdit retoriğinin 
daha da yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir. Çin’i “Sam Amca”yı taklit 
etmekten alıkoyacak şeyin onun daha ahlaklı olması mı diye soran 
Mearshimer, Çin stratejisinin Batı reel politiğinden farklılaşmadığını iddia 
eden bir diğer isimdir. 

Devletin dış tehditlere karşı askeri güç kullanımının kültürden ne ölçüde 
etkilendiği sorunsalından yola çıkan Wang ise, Konfüçyüsçü öğretinin 
hâkim olduğu Song Hanedanı dönemini incelemiştir.23 Konfüçyan kültürün 
insancıl ve pasifist fikirlerinin Çin’in stratejik seçimlerine etkisi olmadığını 
savunan Wang, Çin’in tarihi stratejisinin reel politik olduğu konusunda 
Johnston ile aynı fikirleri paylaşsa da, reel politiği kültürün değil anarşik 
sistemin ürettiği bir stratejik düşünme biçimi olarak görmektedir.24 Song 
ve Ming Hanedanların dönemindeki saldırgan ve savunmacı politikaları, 
Çin’in görece zayıf ve güçlü olmasıyla açıklayan Wang, yapısal realizmin 
kültürel bir arka plana ihtiyaç duymadan Çin stratejisini açıklayabileceği 
savunmaktadır. Stratejik düşünme biçimi ister kültürle ister sistemin 
yapısıyla bağlı olsun hem yapısal hem de kültürel realistlerin buluştuğu 
ortak nokta Çin’in uluslararası sistemde tehlikeli bir meydan okuyucu 
olduğudur. Çin’in Ahenkli Dünya politikasından yola çıkan Yu Bin, 
Wang ve Johnston’ın argümanlarını birleştirerek tarihsel/realist25 
olarak tanımladığı bir analiz yapmaktadır. Kültür tarafından belirlenen 
davranış varsayımına iki kültür dışı değişken olan Çin’in modernleşme 
deneyimi ve göreceli olarak istikrarlı ve güçlü olduğu reform dönemlerini 
katmaktadır. 26 Ahenkli dünya politikasının Çin’in göreceli olarak istikrarlı 
ve güçlü olduğu bir dönemde ortaya atılması ve politikanın bağlı olduğu 
Konfüçyüsçü prensip sadece tarihi-kültürel referanslarla değil, Çin’in Mao 

21  Alastair I. Johnston, “China’s New Old Thinking: The Concept of Limited Deterrence”, International 
Security, 1995b, sayı: 20(3), s.29. 

22  A.g.m., s.31.
23 Yuan-Kang Wang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, Columbia 

University Press,2010, s.34-77.
24  A.g.e., s.24.
25 Yu Bin, “China’s Harmonious World: Beyond Cultural Interpretations” Journal of Chinese Political 

Science,  2008, sayı: 13(2), s.119.
26  A.g.m., s.123.
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dönemi sonrası geçirdiği reform süreciyle de alakalıdır. Çin’in uluslararası 
stratejisini sadece kültürle değil daha dinamik bir siyasin sürecin parçası 
olarak gören Bin’in, Ahenkli Dünya politikasını istikrara ve güce bağlı 
olarak değerlendirmesi, yapısal ve kültürel realistlere karşı savunmacı 
stratejik kültürü benimseyen ekole daha yakın durduğunu göstermektedir. 

Konfüçyüsçü pasifizmden yola çıkarak Çin’in stratejik kültürünün 
savunmacı olduğunu iddia eden Feng, stratejik kültürün Çin karar 
alıcılarını nasıl etkilediğiyle ilgili bir operasyonel kod analizi yapmaktadır.27 
Buna göre, Çin stratejik kültürü “Konfüçyan” ve “Parabellum” olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Bu iki kültürün içinde hem saldırgan hem de savunmacı 
özellikler vardır. Çin tarihinde birinin diğerine üstün olduğunu iddia 
etmenin liderlerin inanç ve kişisel deneyimlerini göz ardı etmek manasına 
geldiğini vurgulayan yazar, Mao’yu savunmacı ama provoke edildiğinde 
güç kullanıma yatkın bir lider, Zhou Enlai’yi ise savunma ve saldırı arasında 
ama daha çok barış-eğilimli bir diplomat olarak tanımlamaktadır. Deng 
Xioaping ise Mao’nun gölgesinden kaçan bir Konfüçyan liderler silsilesinin 
ilk temsilcisidir. Çin stratejik kültürü genel itibariyle savunmacıdır fakat 
liderlerin inançlarının statik değil, zamanla ve olaylara bağlı olarak 
değişebilen yapısı, sadece savunmacı ya da saldırgan gibi basitleştirmelerin 
ötesinde analiz gerektirmektedir.28 Liderlerin inançlarını etkileyen 
faktörlerde, stratejik kültür önemli bir yer tutmasına rağmen, yazarın Mao 
örneğini verirken belirttiği gibi gibi, savunmacılığın provoke edilmesi, 
bazen saldırgan bir tutuma yol açabilmektedir. Bu bakımdan Feng kültürel 
farklı olarak, stratejik kültürü liderlerin düşük ve yüksek tehdit altında 
hissettikleri baskılarla şekillenen inanç sistemleri ile birleştirmiştir. Bu 
analizden yola çıkarsak, Çin’in uluslararası sistemde bir tehlike arz etmesi 
için, savunmacı yapısına yönelik bir meydan okuma gelmesi gerekir. 
Bu yüzden Çin’in yükselişinin bir tehdide dönüşmesi, içsel değil dışsal 
dinamiklere bağlıdır.  

Konfüçyan pasifizminin 20. Yüzyılda yaratılmış bir mit olduğunu 
belirten Zhang, İmparatorluk döneminin büyük stratejisinin savunmacı 
ya da uzlaşmacı bir Konfüçyanizm tarafından belirlenmediğini 
vurgulamaktadır.29 Feng’in aksine Konfüçyusçu dış politikayı savunmacı 
ve saldırgan gibi Batılı uluslararası ilişkiler terminolojisi ile değil, Çin 
felsefesindeki ilişkisellik prensibinden türettiği kapsayıcılık (inclusivism) 
ve dışlayıcılık (exclusivism)  gelenekleriyle açıklamaktadır. Kapsayıcılık, 
Sinomerkezcilik ve Konfüçyanizmin daha esnek ve kozmopolitan bir dış 

27 Huiyun Feng, Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making. Routledge, 2007. 
Feng’in incelediği karar alıcılar Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao ve 
Wen Jiabao’dır.  s.6.

28  A.g.e., s.121-123.
29 Feng Zhang, “Confucian Foreign Policy Traditions in Chinese History” The Chinese Journal of 

International Politics, 2015, sayı: 8(2),  s.199-200.
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politika geleneğidir. Bu politika, Çin’in güvenlik ve otoritesine yönelik bir 
dış tehdit olmaması gibi temel bir koşul yanında maddi güç ve güçlü yönetim 
gibi iki tamamlayıcı koşul sağlandığında devreye girer.30 Dışlayıcılık ise, 
kendi içinde ideal politik ve reel politik olarak ikiye ayrılmaktadır. İdeal 
politikte, dış tehdit imparatorluğun hayatta kalmasına yönelik ciddi bir 
tehdit oluşturmuyorsa, gereksiz acı ve kayıplara sebebiyet vermemek için 
savaştan kaçınılır. 

Ming döneminde Moğollar ile olan ilişkileri örnek olay gösteren Zhang, 
ideal-politik stratejisinin çıkar ve gereklilik hesaplarından öte bir ahlakilik 
prensibine dayandığını öne sürer. Fakat dış tehdit, hanedana yaşam alanı 
bırakmayacak kadar ciddi bir boyuta oluşursa, yöneticiler reel-politiğe 
dönüş yapar. Fakat dışlayıcı reel politik sadece siyasi bir pragmatizmi 
değil, düşmana karşı kültürel ön yargı ve dışlamaları da beraberinde 
getirir. Konfüçyanizmin siyasi felsefesi yüksek tehdit durumlarında 
kültürel yıkıcılığı da beraberinde getirdiği için, kimi zaman gerektiğinden 
daha fazla çatışmaya yol açabilmektedir. 31 Bu iki stratejiden hangisinin 
seçileceğini ise yapısal realistlerde olduğu gibi sistemin yapısı ya da kültürel 
realistlerin iddia ettiği gibi verili, statik bir stratejik kültür belirlemez. 
İki aktör arasındaki ilişki, ilişkisellik belirler. Son dönemde Çin’in dış 
politikasının karşılıklı fayda, kazan-kazan, ortak gelişme gibi kavramsal 
retoriğini kapsayıcı ilişkisellik olarak değerlendiren Zhang, eğer Çin’in dış 
politikasının kapsayıcı olarak devam etmesi isteniyorsa, diğer devletler de 
Çin’in güvenlik ve egemenliğine dair bir endişeye mahal vermemelidirler.32 
Çin’in stratejik kültürünü saldırgan/dışlayıcı ya da savunmacı/kapsayıcı 
biçiminde tanımlayan her iki düşünür de, Çin’in yükselişinin bir çatışma 
yaratma ihtimalini ancak bu ülkenin kendisine yönelik ciddi bir dış tehdit 
hissetmesi halinde mümkün görmektedirler.

Çin’in uluslararası davranışlarının stratejik kültür ya da tamamen 
kültürden bağımsız sistemik zorunluluklar tarafından belirlendiğini iddia 
eden bu tartışma literatürünün dışında Eisenstadt’ın Çin siyasi sistemi 
ile kültür mirasını birleştiren yaklaşımı farklı bir perspektif sunmaktadır. 
Eisenstadt’a göre, stratejik davranışı belirleyen şey, Komünist rejimin, 
sosyal statüye dayalı, geleneksel dönemden bağımsız bir sosyal grup 
organizasyonu ya da sosyal tabakalaşma yapısı geliştirmediğine dayanan 
sosyal yapı mirasıdır.33 Çin’de, rejim-seçkinler ve literati dâhil-  ile halk 

30  Zhang, a.g.m., s.208.
31  a.g.m., s.205-208.
32  Zhang, a.g.m., s.217., Feng Zhang, “The Rise of Chinese Exceptionalism in International Relations” 

European Journal of International Relations, 2013 sayı:19(2), s.305-328, Feng Zhang, Chinese 
Exceptionalism in the Intellectual World of China’s Foreign Policy, In R. Foot (Edit), China Across the 
Divide: The Domestic and Global in Politics and Society, Oxford University Press,2013, s.43-72. 

33  Samuel N. Eisenstadt, Traditions, Change, and Modernity: Reflections on the Chinese Experience. In 
P. Ho, T. Tsou (Edit.) China in Crisis: China’s Heritage and the Communist Political System, sayı:1 
The University of Chicago Press,1968, s.774.
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arasında moderleşmenin katmanlaşma yapısına uygun bir aracı kurum 
ya da organizasyonun olmadığı iddia eden yazar, güçlü siyasi ve ideolojik 
merkezin belirlediği sosyal tabaklaşma yapısının modernleşmeden 
etkilenmediğini vurgulamaktadır.34 Modernleşme sürecinin ülkenin sosyal 
katmanlaşmasında statü farkı doğurmamasının uluslararası politikadaki 
izdüşümü ise medeniyet merkezi olma iddiasının-statünün değişmesi 
değil- kaybedilmesidir. Çin’in yükselişini sosyal kimliğin bir parçası olarak 
statü kapsamında inceleyen sosyal psikoloji literatürü diğer yaklaşımlara 
nazaran daha geniş bir siyasi süreçte şekillenen Çin devlet ve toplum 
kimliğinin sosyal boyutlarına odaklanmaktadır. Sosyal kimlik teorisinin 
temel argümanlarına başvurulmasının amacı, kültürü dışarıda bırakmak 
değil, medeniyeti bizatihi sosyal kimliğin bir benlik algılaması olarak 
değerlendirerek, kapsayıcı bir analizin parçası haline getirmektir. 

2. Sosyal Kimlik Teorisi ve Gruplar arası Davranışlar: Sosyal 
Yaratıcılık

Deng, Çin’in hem iç hem dış politikasındaki davranışının realistler 
öngördüğü gibi sadece yapı tarafından dikte edilmediğini uluslararası 
politikadaki küreselleşme yönelimi ile etkileşim sonucunda belirlendiğini 
savunur. Bu yüzden realist paradigmanın uluslararası sistemde tek amaçlı, 
göreli gücün peşinde koşan devlet varsayımı, Çin’in uluslararası davranışını 
açıklamak için yeterli değildir.35 Çin lider ve akademisyenlerinin statüye 
dış politikanın asil ve tek amacı gibi bir anlam yüklerken, kavramın 
muhtevasıyla ilgili bir açıklama yapmadıklarını belirten Deng, Çin’in 
uluslararası politikada bir statü mücadelesi verdiğini iddia edip bu 
mücadelenin diğerlerinden ayrılan yönlerini analiz etmeye çalışır.36 Statü 
ne gücün dışında ne de güç ile eşittir. Güç olmadan tanınma olmayacağı 
gibi, onaylanmayan bir güçte tehdit algısına yol açacaktır. Çin’in statü 
mücadelesi, içerde reformların devam etmesini sağlayacak bir uluslararası 
çevre yaratma,  dışarıda ise, gücünü ve tanınırlığını arttırarak temel 
çıkarlarını güven altına alma üzerinedir.37 Deng’in Çin dış politikasını 
güç yerine statü mücadelesi üzerinden açıklaması, uluslararası sistemin 
gayri resmi hiyerarşik yapısını sadece yeteneklerin dağılımı açısından 
inceleyen literatüre önemli bir karşı argümanken, bu analizde statü 
mücadelesinin sistemdeki yönelimlerin parametresini değiştirebilecek bir 
alternatif düzen kurup kuramayacağı açık değildir.  Çin’in küreselleşme 
ya da demokratikleşme gibi yönelimlere verdiği tepkiler, mücadele ve 

34  Eisenstadt, a.g.m., s.753-774.
35 Yong Deng, China’s Struggle for Status: the Realignment of International Relations, Cambridge 

University Press, 2008, s.2.
36  A.g.e., s.21-68.
37  A.g.e., s.21.
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kıyaslamadan ziyade, yeni yönelimler yaratmak, var olan yönelimlerin 
boyutlarını değiştirmek ve bu yönelimlerin tanınması sağlamak üzerinedir. 
Bu bağlamda Çin’in iki uluslararası stratejisi olan Ahenkli Dünya ve Çin 
Rüyası, büyük güç statüsünün sağlanmasında, -mevcut hegemonla olan 
kıyaslamaların realistlerin öngördüğü gibi-çatışma ya da-liberallerin 
iddialarında olduğu gibi-sisteme uyum değil bir yaratıcılık formu ortaya 
çıkarmaya çalışmaktadır.  Sosyal kimlik teorisinin yaratıcılık stratejisinin 
benimsendiği bu politikalar, aynı zamanda dayandıkları kültürel zeminle, 
yaratıcılığın temelinde medeniyetin bir benlik algılaması olarak ön plana 
çıkarıldığını göstermektedir. Çin’in uluslararası stratejisini ve bu stratejiye 
yön verenlerin kültürel kodlarla şekillenmiş kimliklerini anlamak için, 
stratejik kültür okulunun ve inşacıların yaptığı gibi sadece kültürel 
determinizme ya da verili kimliklere saplanmak yeterli değildir. Milletler 
değil bireyler hareket eder. Bu yüzden Çinlilerde diğer tüm insanlar gibi 
ne doğuştan pasifist ne de çatışmaya programlıdırlar.38 Bu kültürün daha 
dinamik bir siyasi süreç içinde şekillendiği, kimliğin nasıl oluştuğu ve 
nasıl değiştiğini anlamak için Tajfel ve Turner’ın sosyal kimlik kuramına 
başvurulacaktır. Sosyal kimlik kuramı, kognitif bir teori olmasına rağmen, 
indirgemeci değildir. Bireylerden ziyade gruplar arası ilişkilere odaklanan 
kuram, grup fenomenini birey davranışının toplamına indirgemek 
yerine, grubu bireysellikten soyutlayarak yeni doğan, ortaya çıkan bir 
şey olarak tanımlar.39 Sosyal kimlik bireyin üyesi olduğu sosyal grupla 
ilişkilendirdiği bilgi, değer ve duygusal etkileşimlerin bütünüdür. 40 Sosyal 
gruplar milliyet, etnisite, meslek, sınıf ve cinsiyeti içermektedir. Gruplar 
bireylerin sosyal dünyalarını düzenleme ve sınıflandırmalarına yardımcı 
olan sosyal kategorilerdir.41 İki millet ya da etnik kategorinin karşılıklı 
şahsi üyeliklerine saygı temelinde kurulan bir etkileşim gruplarlar arası 
ilişkidir. Fakat grup üyeliği, grup içindeki üyelerle sık etkileşime ya da rol 
ilişkilerine dayanan bir sistem değildir. Sosyal psikoloji perspektifinde 
grup üyeliğinin temel kriteri bireyler daha büyük çapta sosyal kategoriler 
ile karşılaştığında, kendini diğer gruplara belirli bir grubun üyesi olarak 
tanıtması ve onlar tarafından da öyle tanımlanmasıdır.42 Sosyal gruplar 
bireylere kendilerini sosyal terimlerle tanıtma imkânı verirler. Bu kimlik 

38  Peter Gries,”Social Psychology and the Identity-Conflict Debate: Is a ‘China Threat’ Inevitable?”,  
European Journal of International Relations, 2005, sayı: 11(2),  s.257.

39  Deborah W. Larson, “How Identities Form and Change: Supplementing Constructivism with Social 
Psychology”, Shannon V.P, Kowert, P.A (Edit.) Psychology and Constructivism in International 
Relations: an Ideational Alliance, The University of Michigan, 2012, s.57-62.

40  Henri Tajfel, “Some Developments in European Social Psychology. European Journal of Social 
Psychology, 1972, sayı: 2(3), s.307-321.

41  Henri Tajfel, John Turner, “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”, Jost, J.T., Sidanius, 
J. (Edit.) Political Psychology: Key Readings, New York: Psychology Press, 2004, s.283. Michael A. 
Hogg, Dominic Abrambs, Social Identification: A Social Psychology of Intergroup Relations and 
Group Process. Routledge, 1998, s.18-19.

42  A.g.m., s.283.
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edinimi bireylerin kendilerini diğer sosyal grup üyelerinden “daha iyi” ya 
da “daha kötü” olarak tanımlamalarına neden olduğu için karşılaştırmalı 
ve görecelidir. Sosyal kimlik ve gruplar arası davranışlar teorisinin üç 
temel prensibi şunlardır;

1. Bireyler pozitif sosyal kimlik elde etmek ya da elde edilen kimliği 
devam ettirmek için mücadele ederler. 

2. Pozitif sosyal kimlik büyük ölçüde iç grup ve ilişkili olduğu bir dış 
grup arasında yapılan olumlu karşılaştırmalara dayanır: İç grup dış 
gruptan pozitif olarak farklılaşmış ya da ondan ayrı olarak algılanmalıdır. 

3. Sosyal kimlik tatmin edici olmayıp yetersiz kaldığında, bireyler ya 
mevcut gruptan ayrılıp daha pozitif bir kimliğe sahip olan farklı gruba 
katılmak ya da mevcut gruplarını pozitif olarak farklılaştırmak için 
mücadele ederler. 43

Grupların sahip oldukları kimlikleri statü üzerinden açıklayan Tajfel 
ve Turner, statüyü güç, refah gibi bir emtia ya da kıt kaynak olarak 
değil, gruplar arası karşılaştırmaların sonucu olarak görmektedir. Statü, 
grubun göreli pozisyonunun bazı değerlendirme boyutları üzerinden 
karşılaştırılmasıdır.44 Düşük statü grubuna mensup, diğerlerinden 
olumsuz olarak farklılaşan ya da kimliği tehdit edilen iç grubun, pozitif 
kimlik kazanmak için verdiği tepkiler üç strateji altında toplanır; sosyal 
hareketlilik, sosyal yaratıcılık ve sosyal rekabet. Sosyal hareketlilik kendi 
düşük statü grubundan memnun olmayan bireylerin yüksek statü grubuna 
geçmeye çalışmasıdır.45 Sosyal yaratıcılık grup üyelerinin iç grup için 
pozitif bir farklılık yaratmak amacıyla karşılaştırmanın parametrelerini 
yeniden tanımlaması ya da değiştirmesidir. Sosyal rekabet ise grup 
üyelerinin pozitif sosyal kimlik kazanımı için dış grupla doğrudan rekabete 
girmeleridir.46 Sosyal yaratıcılık, bireylerin öznel olarak statükoya kognitif 
bir alternatif olmadığını düşündüğü zamanlarda devreye girer. Yaratıcılık, 
bireylerin kendi grupları dışında herhangi bir sosyal düzene ait olmayı 
tahayyül edemedikleri durumlarda tercih edilir. Bu algı yanılsaması, dini 
ideolojilerin grup üyeliğini kader ile ilişkilendirmeleri ( Kast Sistemi) gibi, 
baskın-yüksek statülü grubun yarattığı bir ideolojiyle de desteklenebilir.47 
Sınır geçirgenliğin mümkün olmadığı ve grup kimliğinin açık bir tehdide 
maruz kalması sonucu uygulanan bir yaratıcılık stratejisinin klasik 
örneği 1960’lı yıllarda Afro-Amerikalıların ortaya attığı “Siyah Güzeldir” 
sloganıdır.48 

43  A.g.m., s.284., Hemri Tajfel, “Social Identity and Intergroup Behavior.” Information (International 
Social Science Council), 1974, sayı:13(2), s.70-71.

44  Tajfel, Turner, a.g.m. s.286., Hogg, Abrams, a.g.e., s.13.
45  Tajfel, Turner, a.g.m. s.286, Hogg, Abrams, a.g.e., s.25.
46  Tajfel, Turner, a.g.m. s.286-288.
47  Hogg, Abrams, a.g.e., s.25-26.
48  Tajfel, Turner, a.g.m., s.287.
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Statünün Çin dış politikası ve bu politikaya yön veren teorileştirme 
faaliyetlerinde nasıl bir önemi olduğuna analitik rehberlik yapacak bir 
uluslararası ilişkiler teorisi bulunmamaktadır. Uluslararası ilişkilerde 
sosyal kimlik kuramına uygun olarak statü isnadı üç farklı dışlayıcı süreç 
yoluyla yaratılabilir. İlk isnat, uluslararası sistemdeki devletler diğer devlet 
gruplarını büyük güç olma statüsünü elde etmiş olarak tanıdıklarında 
meydana gelir. İkinci süreç, bir devletin diğer büyük güçler tarafından 
kendi iç grubuna ait olarak tanınması ve kabul edilmesinin yol açtığı statü 
isnadıdır. (iç grup statü isnadı).  Üçüncü statü isnadı ise, self –referans 
yoluyla meydana gelebilir. Bu isnat, diğerleri tarafından tanınan değil, 
hatta diğerleri bu devlete daha az statü atfetse dahi, o devletin karar 
alıcılarının kendilerine büyük güç olarak değer biçmeleridir.49 ABD’nin 
Büyük Britanya tarafından iç gruba dâhil edilerek büyük güç olarak 
tanınması, ya da Soğuk Savaş’ın ilk dönemlerinde SSCB’nin Çin’i Batı iç 
grubu karşısında kendi grubuna dâhil ederek, ona bir statü atfetmesi bu 
isnatların somut örnekleridir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise Rusya’nın 
kimi zaman sosyal rekabete dönüşen statü arayışları self-referans isnadına 
uygun bir örnektir.50 

Çin’de sosyal kimlik kuramı uyarınca milletinin onuruna,  ya da 
pozitif sosyal kimliğine meydan okunduğunda, kendini diğer milletlerle 
kıyaslama yoluna gitmiş ve kimliğini olumlamak için farklı zamanlarda 
hareketlilik, yaratıcılık ve rekabet stratejilerine başvurmuştur. Larson’a 
göre, Çin’in statü mücadelesi, Mao döneminde yurtta ve dünyada devrime 
dayanan bir sosyal rekabet stratejisidir. 1949-1970 yılları arasında Çin’i 
sosyal rekabet stratejisi izlemeye iten koşullar ise uluslararası statü 
hiyerarşisinin istikrarsız ve gayri meşru olduğunun düşünülmesidir. 51 
Larson, 1978 reform ve açılış döneminden 1989 Tiananmen Meydanı 
olaylarına kadar, Deng Xioaping’in izlediği stratejiyi sosyal hareketlilik, 
Tiananmen olaylarından 1995-1996 III. Tavyan Boğazı Krizine kadar olan 
dönemi ise yine sosyal rekabet olarak tanımlamaktadır.52   Larson’ın aksine 
Lee, Xioaping döneminde Çin’in Batı elit grubunun normlarına uymadığını 
bu yüzden sosyal hareketlilik stratejisi uygulanmadığını vurgulamaktadır. 
Ayrıca, Çin’in bu dönemde statü hiyerarşisini değiştirmek gibi bir amacı 
da olmadığını iddia etmektedir. Lee’ye göre, Çin’in modernizasyonu 
vurgularken,  sosyalist devlet kimliğinin katı bir şekilde korunması 
hareketlilikten farklı bir boyutta statü aramasıdır. Bu yüzden sosyal 

49  Thomas J. Volgy ve diğerleri, “Major Power Status in International Politics. In Volgy, T.J.ve diğerleri 
(Edit.), Major Powers and the Quest for Status in International Politics, US: Palgrave Macmillan, 
2011, s.7-8. 

50  Deborah W. Larson, Alexei Shevchenko, “Status Seekers: Chinese and Russian Responses to US 
Primacy”, International Security, 2010, sayı: 34(4), s.63-95.

51  Deborah W. Larson, Will China Be a New Type of Great Power?. The Chinese Journal of International 
Politics, 2015, sayı: 8(4), s.333.

52  Larson, Shevchenko, a.g.m., s.77.
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yaratıcılıktır.53 Lee, Xiaoping dönemini sisteme entegre olmakla birlikte 
demokrasinin benimsenmemesini yaratıcılık olarak tanımlarken, 
mevcut sisteme alternatif, sistem içi bir değişimden bahsetmemiştir. 
Parametreleri değiştirilmeyen bir entegrasyon yaratıcılık yerine 
hareketliliği imlemektedir. Açılım ve reform döneminin hareketlilik mi 
yoksa yaratıcılık mı olduğu tartışmalı olmakla beraber, III. Tayvan Boğazı 
Krizinden sonra başlayan ve günümüze kadar gelen dönem genellikle 
Çin’in statü mücadelesinde yaratıcılık stratejisi olarak adlandırılmaktadır. 
54 Yaratıcılık stratejisini izleyen bir devlet, yumuşak güç, kalkınma modeli, 
diplomatik arabuluculuk ve yeni uluslararası normların tesis edilmesi 
gibi jeopolitik rekabetin dışında bir prestij elde etmeye çalışır. Bu prestij 
kazanımı genellikle, devlet liderlerinin uluslararası sahne de aktif olarak 
yer almasını gerektirir. 55 Çin’in yaratıcılık stratejisinin temelinde dış grup 
tarafından “Çin tehdidi” ile pozitif sosyal kimliğine meydan okunması 
yatar. Çin tehdidi karşısında pozitif bir devlet kimliğini edinebilmek 
için Çinli entelektüeller ve karar alıcıların dâhil olduğu bir elit grubu 
tarafından izlenen yaratıcılık stratejisi, Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası siyasal 
kozmolojilerine başvurarak somutlaştırılmaya çalışılacaktır. Çin pozitif 
kimlik kazanmak için eski karşılaştırma boyutlarının değerini yeniden 
tanımlamaktadır. Mao döneminde feodal ve gerici olarak yaftalanan 
Konfüçyanizm Çin’in şanlı uygarlık geçmişinin merkezi olarak yeniden 
gündeme getirilmiştir. Konfüçyanizm, artık benlik saygısına tehdit olmak 
yerine onu besleyen ve yücelten bir değerdir. Çin’in gelecekteki uluslararası 
düzen varsayımı/self-imajı Konfüçyusçu değerlere dayanır. Çin’in 
meşruiyet stratejisinin temelinde Ortodoks Konfüçyanizm kültürelciliği 
vardır. Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası, geleneksel Çin dünya düzeninden 
devşirilen iki siyasi kozmolojidir. 

3. Ahenkli Dünya 

Ahenkli dünya, 2005 yılında dönemin devlet başkanı Hu Jintao tarafından 
Birleşmiş Milletlerin 60. Yıldönümü zirvesinde ortaya atılan bir politika 
formülasyonudur56. Jintao, Çin Komünist Partisinin 17. Kongresinde 
(2007), barış ve kalkınmayı zamanın teması olarak tanımlamış, kalıcı barış 
ve ortak refah için tüm ülkelerin ahenkli dünyanın inşa edilmesine katkıda 
bulunması gerektiğini vurgulamıştır.57 Dış politika alanında ahenkli 

53  James J. Lee, “Will China’s Rise Be Peaceful? A Social Psychological Perspective”, Asian Security, 
2016, sayı: 12(1), s.37.

54  Gries, a.g.m., Larson,a.g.m.,Lee, a.g.m.  
55  Larson, a.g.m., s.67.
56  Hu Jintao, “Building Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity”  

Speech at the Plenary Meeting of the United Nations 60th Session, New York, United Nations, 2005. 
57  Hu Jintao’s political report, Full Text of Report Delivered by Hu Jintao at 17th Party Congress October 

15, 2007.
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dünya, karar alıcıların Çin’in dünyadaki pozisyonuna yönelik anlayışları 
ve buna bağlı olarak izlenen uluslararası stratejisinin değişmesinde 
önemli bir dönüm noktasıdır. 58Jintao’nun barış ve kalkınmaya yaptığı 
vurgu, uluslararası statü hiyerarşisinin Mao dönemindeki gibi istikrarsız 
ve eşitsiz algılanmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu 
yüzden Jintao döneminde Çin sosyal rekabet stratejisi yerine yaratıcılık 
stratejisine yönelmiştir. Ahenkli dünya siyasi söyleminin önemi barışçıl 
yükseliş, barışçıl gelişme gibi popüler kavramların uluslararası camiada 
“tehdit” ile ilişkilendirilmesinin önüne geçmektir.59 Ahenkli dünya 
politikasının barışçıl yükselişten ayrılan yönü niteliksel bir gelecek 
dünya düzeni tasavvuru olmasıdır. Politikanın yaratıcılık stratejisi olarak 
adlandırılmasına imkân veren medeniyetsel temeli Konfüçyanizme 
dayanmaktadır. Ahenkli dünya kavramı antik Çin felsefesindeki “He He 
(和合)” prensibine dayanmaktadır. İlk karakterdeki 和 (he) ahenk diğer 
karakterdeki he 合 ise birliği, birleşmeyi temsil etmektedir. Dainian, ahengi 
iki şarkıcı/okuyucu arasındaki koordinasyondan doğan bir Konfüçyüsçü 
müzik ritüeli olarak tanımlamaktadır. .Yani ahenk antik felsefede bir 
müzik ritüelinde benzer olmayan iki nesnenin iki sesin birleşiminde doğar. 
Bu yüzden “he” farklılıktan doğan birliği ve ahengi temsil etmektedir.60 
Ahenkli dünya politikası da bu felsefeye atıfla, devletlerarasında farklılıktan 
doğan ahenk, tek tipleşmeden sağlanan birlik olarak tanımlanmaktadır. 
Bu bakımdan Ahenkli Dünya, Çin’in milletler arasındaki farklılıklara saygı 
duyacağı ve aynı şekilde Çin’in farklılığına da saygı duyulması gerektiğini 
vurgulamaktadır.61 Nordin, Ahenkli Dünya politikasında yapılan ben ve 
diğerleri/Çin ve diğerleri ayrımını Çin’in Batı modernitesinden etkilenmesi 
ile bağdaştırır. Bu yüzden ahenkli dünya Konfüçyanizmi ön plana almasına 
rağmen birim yani devlet temelli bir kozmolojidir. Ahenkli dünya, merkezde 
Batı yerine Çin’in olduğu, Çin için ulaşılması gereken bir amaçken, diğer 
ülkeleri de bu amaca hizmet etmeye davet eden bir siyasi kozmolojidir.62 
Fakat ülkesellik yerine Konfüçyanizmin ahenk prensibinin öne çıkarılması 
Çin’in uluslararası sistemde niceliksel bir rekabet yerine, istikrarı korumak 
için niteliksel ara formüllere başvurduğunu göstermektedir. Ahenkli dünya 
aynı zamanda Çin’in uluslararası meselelerden uzak durma politikası 
yerine daha çok sorumluluk almayı tercih ettiğini ima etmektedir. Nitekim 
Jintao’nun BM konuşmasında ahenkli dünyanın inşası için ortaya koyduğu 

58  Yongnian Zheng, Sow Keat Tok. “Harmonious Society and Harmonious World: China’s Policy 
Discourse under Hu Jintao.” Briefing Series 26, 2007.

59  Astrid Nordin, Time, Space and Multiplicity in China’s Harmonious World, yayınlanmamış doktora 
tezi, University of Manchester, Faculty of Humanities, 2012, s.38.

60  Zhang Dainian, Key Concepts in Chinese Philosophy, çev.: Edmund Ryden, Foreign Languages Press, 
Beijing, 2002, s.266-270.

61  William Callahan, . “Harmony, Unity and Diversity in China’s World”, The Newsletter, 2012, sayı: 
60,s.22.

62  Nordin, a.g.e., s.126.



154

Nilgün ELİKÜÇÜK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

7 
/ 

20
: 1

39
-1

62

politika önerileri bunu doğrular niteliktedir. 63

1. Çok taraflılık: “Soğuk Savaş mantalitesinden çıkılıp, güven, karşılıklı 
yarar, eşitlik ve işbirliğine dayalı, savaş ve çatışmayı önlemeyi amaçlayan 
yeni güvenlik kavramları üretilmeli ve adil ve etkili bir kolektif güvenlik 
sistemi kurulmalıdır.” Jintao’nun çok taraflılık önerisinin Çin dış 
politikasına yansıması ise ittifak sistemi yerine stratejik ortaklık, yeni 
tip büyük ülke ilişkileri, başta Doğu Asya’da olmak üzere, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke ayrımı yapılmaksızın bölgesel işbirliği gibi konularda 
kendini göstermektedir. Çin’in askeri ittifak yerine yeni tip stratejik 
ortaklıkta vurguladığı önemli noktalardan biri üçüncü bir ülkeye karşı 
ittifak sistemi içine girilmemesidir. İhtilafların istişare ve diyalog yöntemi 
ile barışçıl bir şekilde çözülmesi ise vurgu yapılan diğer bir önemli noktadır. 
64 Karşılıklı güven, karşılıklı yararlılık ve eşitliğe yapılan vurgu ise Çin’in 
açıkça saldırgan olmayan ulusal savunma politikasını devam ettireceğini 
göstermektedir. 65

2. Ortak refah için kazan kazan prensibine dayalı karşılıklı yararlılık 
sağlamak: “Açık, adil ve dışlayıcı olmayan çok taraflı ticaret sistemi 
kurmak ve geliştirmek için çalışılmalıdır. Enerji güvenliği ve enerji 
pazarının istikrarını devam ettirmek için dünya çapında bir enerji diyalogu 
ve işbirliği kurulmalıdır.”

3. Kapsayıcılık- tüm medeniyetlerin ahenkli bir şekilde bir 
arada yaşaması: “ İnsanlık tarihi boyunca, tüm medeniyetler, kendi 
yöntemleriyle, insanlığın gelişmesi için olumlu katkılarda bulunmuşlardır. 
Dünya uygarlıkları yaş bakımından farklılık gösterebilirler fakat hiçbiri 
diğerinden daha iyi ya da daha üstün değildir. Uygarlıklar arasındaki 
farklılıkları eşitlik ve açıklık ruhuyla korumaya, uluslararası ilişkileri daha 
demokratik yapmaya ve tüm medeniyetlerin bir arada ve birbirlerine 
uyum sağlayacağı, ortaklaşa bir ahenkli dünya inşa etmek için gayret 
göstermeliyiz.” Ahenkli dünya politikasının medeniyetlerin bir arada 
ve üstünlük yarışına girmeden var olabilmesine verdiği önem, yine Çin 
tehdidinin kültürel boyutunu oluşturan medeniyetler çatışması66 tezine 
bir tepkidir. Bunun yanında, Çin kültürünü tanıtmak ve medeniyetler 
arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için kurulan Konfüçyüs Enstitüleri, 
Ahenkli Dünya politikasının bir uzantısıdır.67

63  http://news.xinhuanet.com/english/2005-09/16/content_3496789.htm (erişim: 06.04.2017)
64  Su Hao, “Harmonious World: the Conceived International Order in the Framework of China’s Foreign 

Affairs”, Foreign Affairs, 2008, sayı:87(1), s.36.
65  Rosita Dellios, China’s Harmonious World (Hexie Shijie) Policy Perspective: How Confucian Values 

are Entering International Society, International Confucian Association (ICA), Pekin 2009, s.15.
66  Samuel P. Huntington,  Clash of Civiizations and the Remaking of World Order, Penguin Books 

India, 1997. 
67  Zheng, Tok, a.g.m.
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4. BM reformu: “BM’nin otoritesini devam ettirmek etkinliğini arttırmak 
yeni tehdit ve meydan okumalar karşında kapsamını genişletebilmek 
için rasyonel reformlara ihtiyacı vardır. “ Jintao’nun BM’nin uluslararası 
güvenlik bağlamında rolünün güçlendirilmesi ve onun himayesinde ortak 
güvenliğin sağlanmasına yaptığı vurgu, Çin tehdidi algısının bertaraf 
edilmesine yönelik bir politika önerisidir.68 

Sonuç olarak, Ahenkli dünya’nın temel amacı istikrarlı bir uluslararası 
çevre yaratabilmekken ikincisi ve konumuz açısından önemli olanı ise 
tehdit retoriği karşısında, Çin’in yükselişinin ve gücünün barışçıl olarak 
yönetileceğini dünya kamuoyuna anlatabilmektir. Barışçıl yükselişte olduğu 
gibi yeni bir büyük gücün sisteme meydan okuyucu olarak dâhil olması ya 
da yükselen güçlerin nihai çatışması gibi anlamları çağrıştırmamak adına 
ortaya atılan medeniyet temeli ile dışlayıcılığı değil kapsayıcılığı ön plana 
alan bir tasavvurdur. 

4. Çin Rüyası

Çin Rüyası, 2012 yılında yönetimi devralan Xi Jinping’in ortaya attığı bir 
kavramdır. Jinping Çin Rüyasını Çin ulusunun güçlenmesi/canlanması, 
eski gücüne yeniden kavuşması olarak tanımlamaktadır.69 Jinping, Çin 
Rüyası fikrini öne süren ilk lider olsa da, ulusal canlanma kavramı pek 
çok Çinli lider tarafından daha önce kullanılmıştır. Sun Yat-sen’den 
Chiang Kai-shek’e, Jiang Zemin’den Hu Jintao’ya kadar neredeyse her 
jenerasyonda devrim ya da reformların halktan destek bulması amacıyla 
ulusal aşağılanma ve yeniden canlanma söylemine başvurulmuştur.70 
Jinping’in neden diğer liderler tarafından da kullanılmış eski bir söyleme 
başvurduğu sorunsalına geçmeden önce, Çin Rüyasının kavramını nereden 
esinlendiği de önemli bir konudur. Çin Rüyası kavramı Jinping yönetime 
gelmeden önce 2010 yılında Çinli bir askeri uzman ve akademisyen olan 
Liu Mingfu tarafından ortaya atılmıştır. Büyük güçlerin strateji ve düşünüş 
biçimleri üzerine bir kitap yazan Mingfu, Çin Rüyasını Sun Yat Sen, Mao ve 
Xiaoping’in Çin’i dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapmaya yönelik 
hayallerinin toplamı olarak değerlendirir. Buna göre, Çin rüyasının temel 
amacı olan Çin ulusunun güçlenmesi ise ekonominin güçlü bir ordu ile 
desteklenmesiyle mümkündür.71 Çin Rüyasının ekonomik boyutuna eğilen 
Hu Angang ise, Çin’in 2020 ve 2030 yılı hedeflerini ele aldığı kitaplarında, 
Çin Rüyasını, Çin Halk Cumhuriyetinde ortak refahı dünyada ise büyük 

68  Dellios, a.g.m., s.9. 
69  Xi Jinping, The Governance of China, Foreign Language Press, Pekin 2014, s.37-39
70  Zheng Wang, “ The Chinese Dream: Concept and Context” , Journal of Chinese Political Science, 

2014, sayı: 19(1), s.2.
71  Liu Mingfu, The China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post-American 

Era, CN Time Books, New York, 2010. 
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uyumu hedefleyen bir politika olarak değerlendirir.72 Angang Çin rüyasının 
temeli olan dünyada sağlanacak büyük uyumu açıklarken, Konfüçyanizmin 
beş büyük klasiklerinden biri olan “Ayinler kitabındaki” “Datong (大同)” 
yani büyük uyum geleneğine atıf yapar73 . Hexie Shijie yani Ahenkli Dünya 
farklılıkların uyumu iken (he er bu tong), Datong yani büyük uyum ahenksiz 
birlik, benzerliktir. (sameness without harmony). Her iki felsefe de aynı 
değerler üzerinden yola çıkmakla birlikte, önerdikleri sosyal düzen ya da 
dünya düzeni birbirinden oldukça farklıdır. He er bu tong, çeşitliliğin var 
olmasına teşvik ederken, Datong, farklılığın olmadığı kapsayıcı bir birlik 
manasına gelmektedir.74 Jinping’in Çin Rüyası politikasını oluştururken 
en azından kavram bazında bu düşünürlerden etkilendiği aşikârdır. Çin 
rüyası ulusal kamuoyuna yönelik bir politika olmasına rağmen, dünyanın 
bu politikayı nasıl anladığı daha önemli bir husus haline gelmiştir. 
Mingfu’nun ordunun güçlendirilmesine yönelik sunduğu Çin Rüyası 
perspektifi, Çin’in statükodan revizyonizme mi kaydığı gibi sorularını 
beraberinde getirmiştir.75 Wang Yiwei ise diğerlerinden farklı olarak Çin 
Rüyasının arkasındaki temel fikrin “Simbiyotik Ahenk” olduğunu ileri sürer. 
Çin Rüyası, Amerikan Rüyasını dışlamayan onunla paralel gelişebilecek 
bir fikirler bütünüdür.76 Yiwei’nin büyük devlet sorumluluğunu ön plana 
alan yaklaşımı Jintao’nun dış politika vizyonunun Jinping döneminde de 
devam ettiğini imlemektedir. Jinping ile Jintao’nun inanç sistemlerini 
karşılaştıran bir operasyonel kod analizi,77Jinping’in dış politika inanç 
sisteminin selefinden büyük oranda farklılaşmadığını göstermektedir. 
Jinping’in Çin Rüyasını gerçekleştirmek için barışçıl kalkınmayı devam 
ettirmeye yaptığı vurgu ve Çin’in kalkınmasını dünyanın refahı ile eş tutan 
yaklaşımı78 simbiyotik ahenge daha yakın durduğunu göstermektedir. 
Simbiyotik ahenk, tehdit algısına karşı Çin’in barışçıl bir dünya gücü 
imajı geliştirmesine katkıda bulunmaktadır. Fakat Datong, büyük uyum, 
Amerikan Barışı’na (Pax Amerikana) mukabil ve ondan daha iyi bir gelecek 
vizyonu olarak Çin’in büyük uyum dünyasını ön plana çıkarmaktadır. 
Çin rüyası kavramının hangi fikirler kapsamında inşa edildiği tartışmalı 
olmakla birlikte Jinping Çin rüyasının hegemonyadan ziyade, barış, 

72  Hu Angang, China in 2020: A New Type of Superpower, Brooking Institution Press. 2011. Hu Angang 
ve diğerleri, China 2030, Springer Science &Business Media,2014. 

73  Angang ve diğerleri, a.g.e., s.146. 
74  William A. Callahan, “History, Tradition and the China Dream: Socialist Modernization in the World 

of Great Harmony, Journal of Contemporary China, 2015, sayı:24(96), s.994.
75 http://foreignpolicy.com/2015/06/04/col-liu-and-dr-pillsbury-have-a-dream-the-inevitable-clash-

between-china-and-america/ (erişim: 06.04.2017)
76  Wang Yiwei, Yi He He Gongsheng Shixian Sanchong Chaoyue- Zhongguo de Xinxing Daguo Guanxi 

Lilun Jishi, Xueshu Qianyan, 2013, sayı: 12, s.60.
77  Kai He, Huiyun Feng, “ Xi Jinping’s Operational Code Beliefs and China’s Foregin Policy”, The 

Chinese Journal of International Politics, 2013, sayı: 6(3), s.209-231. 
78  Jinping, a.g.e., s.62.
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kalkınma, işbirliği ve kazan kazan ilişkisi olduğunu vurgulamaktadır. 
Jinping’e göre zamanın temasını küresel barış ve kalkınmadır. Küresel 
barış zamanında Çin ve ABD tarihi büyük güçlerin çatışmalarından 
farklı olarak birbirine saygılı, karşılıklı yarara dayanan, kendi insanları 
yanında tüm dünya insanlarına fayda sağlayacak yeni tip büyük güç ülke 
ilişkileri geliştirmelidirler. Çin Rüyası, Amerikan Rüyası gibi ülkeye refah 
ve zenginlik getirecek tüm güzel rüyalarla ortak yönlere sahiptir.79 Bir 
kuşak bir yol projesiyle tarihi ipek yolunun canlandırılmasını Orta Asya 
ülkeleri ile komşuluk ilişkileri kapsamında değerlendiren Jinping, Çin 
rüyasını bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale etmeden nesilden nesile 
aktarılacak, karşılıklı faydaya dayalı bir arkadaşlık, komşuluk ilişkisi 
olarak tanımlamaktadır.80 Jinping’in Çin Rüyasını Yiwei paralelinde bir 
Simbiyotik Ahenge dayandırdığı düşünülürse diğer bir deyişle, Çin Rüyası, 
Datong prensibine dayalı bir dünya hegemonyası öngörmüyor ise Ahenkli 
Dünya’dan farkı nedir? Çin Rüyasının daha önce pek çok lider tarafından 
kullanılan ulusun yeniden canlanması üzerine kurulması sadece ulusal 
politika değil uluslararası politikada da önemli bir argümandır. Jinping, Çin 
rüyasının ulusun yeniden canlanmasına bağlayarak, Jintao’nun yükseliş 
yerine kullandığı Ahenkli Dünya yaratıcılık stratejisinin başka bir formunu 
ortaya atmaktadır. Yükseliş yerine canlanmaya yapılan vurgu, Çin’in yeni 
bir şey elde etmek yerine, kaybettiği güç ve uluslararası statüyü tekrar 
kazanmak istediği manasına gelmektedir. Güney Çin Denizindeki Diaoyu/
Senkaku adaları meselesinde, Çin’in son dönemlerdeki davranışları pek 
çok gözlemci tarafından saldırganlık olarak değerlendirilmiştir. Fakat 
Çin perspektifinden bu eylemler ataları tarafından bırakılan bir toprak 
parçasını korumak ve orada hak iddia etmekten ibarettir. Bu yüzden 
eylemlerinin saldırgan değil savunmacı olarak düşünmektedirler.81 Ulusun 
yeniden canlanmasıyla dünyaya verilmek istenen mesaj uluslararası statü 
hiyerarşisinde Çin’in hak ettiği yeri tekrar almak istemesidir. Bu yüzden 
Çin Rüyası diğerleri üzerinde bir kazanç ya da üstünlük elde etmekten 
ziyade, sistemin adil bir şekilde işlemesi manasına gelmektedir. Çin 
Rüyası yükseliş gibi sisteme dâhil olan yeni bir meydan okuyucu imajı 
yerine sosyal yaratıcılık formu olarak düşünülse de, uluslararası toplum 
tarafından kabul edilmediği sürece her daim çatışma riskini bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Sonuç

Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası uluslararası stratejileri sosyal kimlik 
teorisi çerçevesinde Çin tehdidine karşı bir yaratıcılık formu olarak 

79  Jinping, a.g.e., s.306.
80  a.g.e., s.316.
81  Weng, a.g.m., s.9.  
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değerlendirilmiştir. Çin’in Mao döneminde uyguladığı sosyal rekabet 
stratejisi uluslararası statü hiyerarşisinin istikrarsız ve gayri meşru 
algılanmasının bir sonucuyken, Hu Jintao ve Xi Jinping dönemlerinde 
bu hiyerarşi meşru ve istikrarlı görüldüğü için yaratıcılık benimsenmiştir. 
Her iki strateji de Çin’in uluslararası sisteme bir meydan okuyucu olarak 
dâhil olmasını değil, mevcut sistemin farklı alternatiflerle istikrarının 
korunmasını amaçlamaktadır. Her iki politikanın da temelinde Çin’in 
materyal kapasitesinin, uluslararası sistemde algı yönetimi dışında, norm 
ve yapı değişikliğine de tek başına yetmemesidir. Bu yüzden niteliksel bir 
gelecek dünya düzeni inşası gerekli görülmüştür. Bu inşanın temelinde ise 
Konfüçyanizmin ahenk ve büyüm uyum geleneği vardır. Ahenkli Dünya 
Jintao döneminin sona ermesiyle ömrünü tamamlamış bir stratejidir. Çin 
Rüyası ise uluslararası sistemde yine ahenge vurgu yapan bir politika olarak 
Ahenkli Dünya’nın tamamen terk edilmediğini göstermektedir. Fakat Çin 
uluslararası ilişkiler akademisindeki tartışmalar Simbiyotik Ahenk ya da 
Büyüm Uyum örneğinde olduğu gibi dış politika karar alıcılarının inanç 
sistemlerini etkilemeye devam etmektedir. Barışçıl imajın ne zaman terk 
edileceği de bu tartışmaların hangisinin benimseneceği ve uluslararası 
toplumun bu imaja ikna edilip edilemeyeceği ile alakalıdır. Barışçıl dış 
politika ve yaratıcılık stratejisinin karar alıcıların akademik tartışmalardan 
etkilemesi gibi içsel boyutu yanında bir de dışsal boyutu vardır. Çin’in 
izlediği yaratıcılık stratejisi mevcut sistemi değiştirmeyi değil, sistem 
içinde değişiklikler yapmayı arzu eder çünkü sistem meşru ve istikrarlıdır. 
Çin’in sistemi ya da uluslararası statü hiyerarşisini ne zaman gayri meşru 
algılayacağını Lee, saygı ve saygısızlık kavramları üzerinden açıklamaktadır. 
Bir devlet, yüksek statülü diğer devlet tarafından, ülkesel bütünlük ve 
egemenlik gibi temel çıkarlarına yönelik bir saygısızlık yapıldığında, askeri 
çatışma riski olsa dahi, saldırgan eylemlerde bulunmakta tereddüt etmez. 82 
Bir devletin kendine yönelik saygısızlık yapıldığı hissine kapılması, sadece 
fiziksel bütünlük değil, fikirler, değerler ve takdir edilmeyen başarılar gibi 
çeşitli şekillerde meydana gelebilir. Çin’in ekonomik mucizesi karşısında, 
Çin’den bir ekonomiste neden Nobel ödülü verilmediği gibi başarının 
küçümsendiğini düşündürten olaylar, dış grup tarafından, iç grubun arzu 
ettiği statüye saygı duymaması olarak tanımlanmaktadır.83 Tabii ki statüye 
yönelik her saygısızlık çatışma doğurmamaktadır.  Lee, sadece egemenlik 
ve toprak bütünlüğü konularında Çin’in çatışmaya girebileceğini, diğer 
saygısızlık biçimlerinin ise yaratıcılık stratejisinin terk edilmesi için 
yeterli öfke/dış grup nefreti doğurmayacağını vurgulamaktadır.84 Ahenkli 
Dünya ve Çin Rüyası politikalarının temel argümanları olan farklılıklara 
saygı, üçüncü bir devlete karşı ittifak sistemi içine girmeme, karşılıklı 

82  Lee, a.g.m., s.34.
83 Cong Cao, “Chinese Science and the Nobel Prize Complex”, Minerva, 2004, sayı: 42(2), s.151-172.
84  Lee, a.g.m.,s.45.
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güven, eşitlik gibi prensiplerdir. Bu prensiplerin öne sürülmesinde Çin’in 
egemenlik ve ülke bütünlüğü gibi konularda hassas davranacağının 
sinyalleri verilmektedir. Jinping, bir kuşak bir yol projesinde Orta Asya 
ülkelerinin önemine değinirken, iç işlerine müdahale etmemenin temel bir 
şart olduğundan bahsetmektedir. Bu şart Çin’in diğer devletlerin iç işlerine 
müdahale etmeyeceği ve aynı şekilde Çin’e de müdahale edilmemesi 
gerektiğini ima etmektedir. Bu yüzden Çin’in egemenlik haklarına ve 
özellikle Tayvan meselesi gibi iç işlerine yönelik bir ihlal yaratıcılık 
stratejisinden rekabet stratejisine geçilmesine sebebiyet verebilir. 

Kaynaklar

ANGANG Hu, China in 2020: A New Type of Superpower, Brooking Institution Press. 2011. 

ANGANG Hu ve diğerleri, China 2030, Springer Science &Business Media, 2014. 

BİN Yu, “China’s Harmonious World: Beyond Cultural Interpretations” Journal of Chinese 
Political Science,  2008, sayı: 13(2). s.119-141. 

CALLAHAN William, “Harmony, Unity and Diversity in China’s World.” The Newsletter, 
2012, sayı: 60. s.22-23. 

CALLAHAN William A., “History, Tradition and the China Dream: Socialist Modernization 
in the World of Great Harmony, Journal of Contemporary China, sayı: 24(96). 2015. 
s.983-1001

CAO Cong, “Chinese Science and the Nobel Prize Complex”, Minerva, 2004, sayı: 42(2), 
s.151-172.

CHRISTENSEN, Thomas J., “Chinese Realpolitik” Foreign Affairs, 1996, s.37-52. 

DAİNİAN Zhang, Key Concepts in Chinese Philosophy, çev.: Edmund Ryden, Foreign 
Languages Press, Beijing, 2002. 

DELLIOS Rosita, China’s Harmonious World (Hexie Shijie) Policy Perspective: How 
Confucian Values are Entering International Society, International Confucian 
Association (ICA), Pekin 2009.

DENG Yong, China’s Struggle for Status: the Realignment of International Relations, 
Cambridge University Press, 2008.

EISENSTADT Samuel N., Traditions, Change, and Modernity: Reflections on the Chinese 
Experience. In P. Ho, T. Tsou (Edit.) China in Crisis: China’s Heritage and the Communist 
Political System, sayı:1 The University of Chicago Press, 1968. 

FENG Huiyun, Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decision-Making. Routledge, 
2007.



160

Nilgün ELİKÜÇÜK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

7 
/ 

20
: 1

39
-1

62

FRIEDBERG, Aaron L., A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for 
Mastery in Asia, New York: W.W. Norton& Company Inc. 2010. 

GOH, Evelyn, Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, an Transition in Post-Cold War 
East Asia, Oxford University Press, 2013.

GRIES Peter, ”Social Psychology and the Identity-Conflict Debate: Is a ‘China Threat’ 
Inevitable?”,  European Journal of International Relations, 2005, sayı: 11(2). s.235-265

GUNGWU, Wang, China and the International Order: Some Historical Perspectives. In 
Wang Gungwu and Zheng Yongnian (Edit.), China and the New International Order.  
Routledge, 2008.

HAO Su, “Harmonious World: the Conceived International Order in the Framework of 
China’s Foreign Affairs”, Foreign Affairs, 2008, sayı:87(1).

HE Kai, FENG Huiyun, “ Xi Jinping’s Operational Code Beliefs and China’s Foregin Policy”, 
The Chinese Journal of International Politics, 2013, sayı: 6(3), s. 209-231.

HOGG Michael A., ABRAMS Dominic, Social Identification: A Social Psychology of 
Intergroup Relations and Group Process. Routledge, 1998.

HUNTINGTON Samuel P.,  Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Penguin 
Books India, 1997.

IKENBERRY, John G. “The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System 
Survive. Foreign Affairs, 2008.

JİNPİNG Xi, The Governance of China, Foreign Language Press, Pekin 2014.

JİNTAO Hu, “Building Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common 
Prosperity”  Speech at the Plenary Meeting of the United Nations 60th Session, New 
York, United Nations, 2005.

JOHNSTON, Alastair I. Thinking About Strategic Culture. International Security, 1995a,  
sayı: 19(4), s.32-64.

JOHNSTON, Alastair I. “China’s New Old Thinking: The Concept of Limited Deterrence”, 
International Security, 1995b, sayı: 20(3), s.5-42

JOHNSTON, Alastair I. Social States: China in International Institutions:1980-2000, 
Princeton University Press, 2014.

KATZENSTEIN, Peter,“China’s Rise: Rupture, Return, or Recombination” In P. Katzenstein 
(Edit), Sinicization and the Rise of China. Routledge, 2012. 

LAMPTON, David M, “The Stealth Normalization of US- China Relations” The National 
Interest, 2003, Sayı: 73, s. 37-48. 

LARSON Deborah W., SHEVCHENKO Alexei, “Status Seekers: Chinese and Russian 
Responses to US Primacy”, International Security, 2010, sayı: 34(4), s. 63-95

LARSON Deborah W, “How Identities Form and Change: Supplementing Constructivism with 
Social Psychology”, Shannon V.P, Kowert, P.A (Edit.) Psychology and Constructivism in 
International Relations: an Ideational Alliance, The University of Michigan, 2012, s. 57-
75.

LARSON Deborah W., Will China Be a New Type of Great Power?. The Chinese Journal of 
International Politics, 2015, sayı: 8(4), s. 323-348

LEE James J., “Will China’s Rise Be Peaceful? A Social Psychological Perspective”, Asian 



Çin Tehdidi Retoriğine Karşı bir Barışçıl Benlik Üretimi: Ahenkli Dünya ve Çin Rüyası

161

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 139-162

Security, 2016, sayı: 12(1), s.29-52

MEARSHIMER John, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia, The 
Chinese Journal of International Politics,  2010, Sayı: 3(4) s. 383-385.

MEARSHIMER, John, The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton 
&Company Inc, 2010. 

MINGFU Liu, The China Dream: Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post-
American Era, CN Time Books, New York, 2010. 

NORDIN, Astrid Time, Space and Multiplicity in China’s Harmonious World, yayınlanmamış 
doktora tezi, University of Manchester, Faculty of Humanities, 2012. 

PRANTL Joseph, “Taming Hegemony: Informal Institutions and the Challenge to Western 
Liberal Order”, The Chinese Journal of International Politics, sayı: 7(4),s. 449-482.

ROY, Denny, Return of the Dragon: Rising China and Regional Security. Columbia 
University Press, 2013. 

TANG, Rachel, China’s Steel Industry and its impact on United States: issues for congress, 
Washington DC: Congressional Research Service, 2010.

TAJFEL Henri, “Some Developments in European Social Psychology. European Journal of 
Social Psychology, 1972, sayı: 2(3), s.307-321. 

TAJFEL Henri, “Social Identity and Intergroup Behavior.” Information (International Social 
Science Council), 1974, sayı:13(2), s.65-93. 

TAJFEL Henri, TURNER John, “The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour”, Jost, 
J.T., Sidanius, J. (Edit.) Political Psychology: Key Readings, New York: Psychology 
Press, 2004. 

TSE-TUNG, Mao, Selected Works of Mao Tse-Tung, Pergamon Press, 1977.

VOLGY Thomas J. ve diğerleri, “Major Power Status in International Politics. In Volgy, T.J.ve 
diğerleri (Edit.), Major Powers and the Quest for Status in International Politics, US: 
Palgrave Macmillan, 2011.

WANG, Yuan-Kang, Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, 
Columbia University Press.2010.

WANG Zheng “ The Chinese Dream: Concept and Context” , Journal of Chinese Political 
Science, 2014, sayı: 19(1), s. 1-13.

WENDT, Alexander “Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power 
Politics. International Organization, 1992, sayı: 46(2), s.391-425. 

XIAOTING Li, “Applying Offensive Realism to the Rise of China: Structural Incentives and 
Chinese Diplomacy Towards the Neighbouring states” International Relations of the 
Asia-Pacific, 2015 September, s.1-31.

XUETONG, Yan, “The Rise of China in Chinese Eyes.” Journal of Comtemporary China, 
2001, Sayı: 10(26), s.33-39. 

YİWEİ Wang, Yi He He Gongsheng Shixian Sanchong Chaoyue- Zhongguo de Xinxing Daguo 
Guanxi Lilun Jishi, Xueshu Qianyan, 2013, sayı: 12. 

ZHANG Feng, “The Rise of Chinese Exceptionalism in International Relations” European 
Journal of International Relations, 2013 sayı:19(2), s.305-328.



162

Nilgün ELİKÜÇÜK
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
01

7 
/ 

20
: 1

39
-1

62

ZHANG Feng, “Chinese Exceptionalism in the Intellectual World of China’s Foreign Policy”, 
In R. Foot (Edit), China Across the Divide: The Domestic and Global in Politics and 
Society, Oxford University Press,2013.

ZHANG Feng, “Confucian Foreign Policy Traditions in Chinese History” The Chinese Journal 
of International Politics, 2015, sayı: 8(2), s.197-218. 

ZHENG Yongnian, TOK Sow Keat. “Harmonious Society and Harmonious World: China’s 
Policy Discourse under Hu Jintao.” Briefing Series 26, 2007.

Hu Jintao’s political report, Full Text of Report Delivered by Hu Jintao at 17th Party Congress 
October 15, 2007.

http://news.xinhuanet.com/english/2005-09/16/content_3496789.htm(erişim: 
06.04.2017)

http://foreignpolicy.com/2015/06/04/col-liu-and-dr-pillsbury-have-a-dream-the-
inevitable-clash-between-china-and-america/ (erişim: 06.04.2017)



Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çin’in Askeri Gücü Üzerine Bir Değerlendirme

163

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 163-178

Çin Kurtuluş Ordusu (PLA) ve 
Çin’in Askeri Gücü Üzerine 

Bir Değerlendirme

People’s Liberation Army (PLA) and an Assessment On 

Chinese Military Power
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Öz

Bölgesel ve nihayetinde küresel güç olmanın tezahürü sayılabilen uçak gemisine 
sahip olma şartına uyan ülkeler zincirinin son halkasına Çin Halk Cumhuriyeti 
(ÇHC) de eklenmiştir. Bugün Çin donanmasının göz bebeği olarak nitelendirilen 
“Liaoning” adındaki uçak gemisi tüm Çinliler için bir gurur kaynağı haline 
gelmiştir.  İki binli yılların henüz başında Ukrayna’dan kumarhane ve eğlence 
gemisi olarak kullanılmak üzere Makau firması tarafından satın alınarak Çin’e 
götürülen Varyag isimli gemi günümüzde 36 savaş uçağı taşıma kapasitesine 
sahip yüzer bir havaalanı olarak hizmet vermektedir. Ancak Çinliler için 
gurur vesilesi olan söz konusu gemi bölge ülkeleri için bir tehdit unsuru olarak 
algılanmaktadır. Uzakdoğu’da yer alan ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) de Çin’in askerî güç artırma girişimlerini yakından takip 
etmekte ve bölgedeki stratejik dengenin bozulmaması için çaba sarf etmektedir. 
Burada ÇHC’nin özellikle askeri alandaki kapasite artırımı ile ilgili olarak 
akla çeşitli sorular gelmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti niçin bölgedeki askeri 
gücünü artırmak istemektedir? Hans J.Morgenthau’nun tanımladığı milli güç 
unsurlarından birisi olan askeri gücünü nereye kadar artırma niyetindedir? Son 
yıllarda dış politikasının merkezine yerleştirdiği slogan olan barışçıl yükselişini 
ne şekilde sağlamak niyetindedir? Bu ve benzeri sorulara cevap bulma arayışında 
olan çalışmada Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bir dış politika aracı olarak nasıl 
kullanıldığını ve son yıllarda tüm dünyanın dikkatini çeken teknolojik kapasite 
artışına açıklık kazandırılmaya çalışacaktır.
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Abstract

The People’s Republic of China (PRC) has also been added to the last ring of the 
chain of possessing to the aircraft carrier which has been considered as being a 
regional or hegemonic power. Today Liaoning aircraft carrier, considered as the 
most valuable asset of Chinese Navy, has been the source of pride for all Chinese 
citizens. The ship named Varyag which had been purchased from Ukraine by a 
Chinese private company named Makau to be specifically used as a gambling and 
entertainment purposes, was sent to the China at the beginning of 2000s, and has 
been in the service for the use of 36 aircrafts as a floating airfield.  However, this 
source of pride for Chinese people is perceived as a thread for the neighboring 
countries.  In addition to the countries in the region, the United States is also 
monitoring the military activities of China and trying to keep the strategic 
balance of powers in the region. Here there are some questions related to the 
capacity expansion of PRC to bear in mind. Why does China want to increase its 
military power over the region? To what extend is she planning to increase its 
military power, which is one of the elements of national power concept of Hans 
J.Morgenthau? How does China want to realize its “peaceful rise” rhetoric? While 
seeking answers to these kinds of questions, this study will try to identify the 
technological capacity expansion of China. 

Key Words: Hegemonic Power, People’s Liberation Army, PLA, PLAN, PLAAF

ÇHC ve Büyük Güç Olma Arzusu

Morgenthau’nun klasik realist paradigmasının yanı sıra bir başka 
akademisyen John Mearsheimer yukarıdaki soruların cevabını Büyük 
Güç Politikalarının Tradejisi adlı eserinde açıklamaya çalışmaktadır. 
Mearsheimer ileri sürdüğü argümanında, büyük güç olma amacını 
taşıyan devletlerin statükocu politikalar takip etmeyeceğini, aksine 
revizyonist politikalar izleyeceğini ifade etmektedir. Nihai amaçlarının 
ise rakip devletleri geride bırakarak hegemonik güce ulaşmak olduğunu 
söylemektedir. Uluslararası sistemde yer alan aktörlerin neden bu 
şekilde bir güç arayışı içerisinde olduğu sorunsalını ise beş madde ile 
açıklamaktadır. Bununla birlikte söz konusu maddelerin tek başına bir şey 
ifade edemeyeceğini, ancak beş hususun birlikte düşünüldüğünde güce 
sahip olma düşüncesi hakkındaki cevabı oluşturacağını belirtmektedir. 
Bu maddelerden ilki uluslararası sistemin anarşik yapıda olduğu 
görüşüdür. Buradaki anarşi kavramı dış politikada devletlerin üzerinde 
düzeni sağlayacak merkezi bir otorite veya mekanizma olmadığı şeklindeki 
düşüncedir. İkincisi devletlerin doğuştan saldırgan bir askeri kapasiteye 
sahip oldukları görüşüdür. Bu görüşe göre devletler potansiyel olarak askeri 
güçlerini artırmak ve birbirlerini yok etme düşüncesindedirler. Devletlerin 
güçlenmek istemesinin üçüncü sebebi diğer devletlerin niyet ve maksatları 
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konusundaki belirsizliklere duydukları güvensizliktir. Büyük güçlerin 
bekalarını düşünmesi ve hayatta kalmak istemeleri dördüncü görüşü 
oluşturmaktadır. Beşinci ve son görüşe göre ise devletler dış çevrelerini 
algılama kapasitesine sahip rasyonel aktörlerdir ve bu nedenden dolayıdır 
ki uluslararası ortamdaki yerlerini sağlama almak için mücadele etmek 
istemektedirler.1 

Devletlerin güç artırma niyetlerinin ardında yatan sebeplere 
Mearsheimer’in yukarıda bahsettiği argümanlar ışığında bakıldığında 
Çin’in son yıllardaki ekonomik ve askeri gelişmelerinin bir anlam kazandığı 
görülmektedir. 1989 Tiananmen olaylarının ardından “düşük profilli dış 
politika” uygulamalarını takip eden Çin, 1990’lı yıllar boyunca ise aynı 
çizgiyi devam ettirerek uluslararası ortamda ön plana çıkmamaya gayret 
göstermiştir. 2000’li yıllardan itibaren söz konusu dış politikanın yerini 
“barışçıl yükseliş” sloganı ile ifade edilen bir süreç almıştır2. Bu bağlamda 
dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ülkesinin kalkınma hamleleri 
yapması ve bulunduğu coğrafyada etkinliğini hissettirmek istemesi olağan 
görülmektedir. Dünya Bankası verilerine göre 1990’ların başında yaklaşık 
bir milyar yüz otuz beş milyon olan nüfus tek çocuk politikasının etkisine 
rağmen 2015 yılında bir milyar üç yüz yetmiş bir bine yükselmiştir3. 
Nüfusunun yoğunluğuyla birlikte ekonomik olarak gayri safi yurt içi hasılası 
1990 yılında 360 milyar dolar ve genel sıralamada birçok ülkenin gerisinde 
iken 2015 yılında 11 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır4. Söz konusu mali 
tablo iktisadi olarak Çin’i dünya sıralamasında ABD’nin ardından ikinci 
sıraya oturtmaktadır. Ekonomisi ciddi biçimde gelişmiş olan Çin, askerî 
güç bakımından ise dünyanın üçüncü büyük gücü konumuna erişmiştir. 
2016 yılı itibarıyla Çin Silahlı Kuvvetleri, ABD ve Rus ordusunun ardından 
dünyanın üçüncü büyük askerî gücünü oluşturmaktadır5. Söz konusu askerî 
gücünü modernize etmek için hükûmetin yapmış olduğu yatırımların 
aslında Çin’in ekonomisi üzerinde negatif etki yaratması beklenirken tam 
aksine olumlu bir etki yaptığı ve askeri alandaki teknolojik gelişmeleri diğer 

1  John J.Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W.W.Norton & Company, 2001, ss. 29-31. 
2  Joseph Freesmith, Domestic Drivers of China’s Future Military Modernization, Roy Kamphausen ve 

David Lai(edit.), The Chinese People’s Liberation Army in 2025, Carlisle, US Army War College Press, 
2015, s.57.

3  Dünya Bankası Resmi İnternet Sitesi, Databank: World Development indicators, population  http://
databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SP.POP.TOTL 
(erişim: 3 Mart 2017)

4  Dünya Bankası Resmi İnternet Sitesi, Databank: World Development Indicators, GDP Rates, http://
databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.MKTP.CD 
(erişim: 3 Mart 2017)

5  Global Firepower, Countries Ranked by Military Strength (2016),  http://www.globalfirepower.com/
countries-listing.asp (erişim: 3 Mart 2017)
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(sivil) sektörlere yansıtarak itici bir güç oluşturduğu gözlemlenmiştir6.  

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Batı ülkeleri tarafından tanınmayan 
ÇHC, Tayvan olarak bilinen Çin Cumhuriyeti karşısında uzun yıllar tanınma 
mücadelesi vermiştir. Bu mücadelenin ardından yürürlüğe koyduğu 
“Tek Çin” politikasını dış politikasının merkezine alarak mücadelesini 
sürdüren ÇHC, Tayvan’ın en yakın müttefiki ABD’nin bölgedeki askerî 
varlığından rahatsızlık duymaktadır7. Japonya ile yaşadığı adalar sorunu 
ÇHC’ni sıkıntıya sokan diğer bir dış politika sorunudur. Ayrıca Vietnam 
ve Hindistan ile süregelen sınır sorunları, Tibet bölgesinden kaynaklanan 
problemler Çin’in dış politikasında yer alan önemli meselelerden bazılarıdır. 
Bazı akademisyenler Uzakdoğu coğrafyasının bölgede yaşayan ülkelerden 
kaynaklı olarak jeopolitik bir geçiş süreci yaşadığını iddia etmektedir. Bu 
konudaki dayanakları ise II. Dünya Savaşı’nın ardından bölgede oluşan 
ABD merkezli güvenlik anlayışının günümüzde bozulmakta olduğu, söz 
konusu durumun da istikrarsızlığa doğru gittiği ifade edilmektedir8. Çin’in 
yukarıda zikredilen dış politika sorunları göz önüne alındığında sahip 
olduğu güç kapasitesini artırmak istemesi Mearsheimer’in argümanlarını 
doğrular niteliktedir. Uluslararası ortamın anarşik olması ve güvensizlik 
içermesi bekasını sağlamak ve sorunlarını çözmek için bu ülkenin askeri 
gücünü artırma düşüncesine yol açmaktadır. Aslında Çin, Neorealist 
paradigmadan bakıldığında kendi coğrafyasında yeteri kadar güçlenme 
hedefini ortaya koyarak dış politik sorunlarının çözümünü sonraya 
bırakmaktadır. Netice itibarıyla özellikle askeri güç kapasitesi bakımından 
yeteri kadar güçlendikten sonra sorunların bir kısmının ortadan kalkacağını 
düşünmektedir. Hatta bu noktada Çin hükümeti askeri gücünü, kısacası 
ordusunu (PLA), dış politikasının bir aracı olarak bazen sert güç, zaman 
zaman ise yumuşak güç unsuru olarak kullanmaktan çekinmemektedir. 

Çin Kurtuluş Ordusu (PLAA-People’s Libration Army)

Çin Silahlı Kuvvetleri (PLA), Çin Komünist Partisi’nin talimatlarını yerine 
getirmek üzere kurulmuş olan bir parti ordusu konumundadır9. 1992 yılının 
Ekim ayında düzenlenen 14’üncü Komünist Parti Kongresinde dönemin 

6  Fumitaka Furuoka, Mikio Oishi ve Mohd Aminul Karim, Military Expanditure and Economic 
Development in China:An Empirical Inquiry, Defence and Peace Economics, 29 Mart 2015 (Online), 
ss. 2,19.

7  James Char ve Richard A.Bitzinger, “Reshaping the People’s Liberation Army since the 18th Party 
Congress: Politics, Policymaking, and Professionalism”, The Journal of Strategic Studies, 39/5-6, s. 
602.

8  Adam P.Liff ve G.John Ikenberry, “Racing Toward Tragedy: China’s Rise, Military Competition in the 
Asia Pacific, and the Security Dilemma”, International Security, 39/2, s. 55. 

9  Philip C. Saunders ve Julia G. Bowie, “US-China Military Relations: Competition and Cooperation”, 
The Journal of Strategic Studies, 39/5-6, s. 2.
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Genelkurmay Başkanı Chi Haotian, yapmış olduğu konuşmada Tayvan’ın 
bağımsızlığını ifade eden iki farklı Çin’in kabul edilmesini “casus belli”, 
yani savaş sebebi olarak ifade etmiş ve gerekirse meselenin halli için askerî 
güç kullanılacağını tüm dünyaya açıkça deklare etmiştir. Anılan toplantıda 
sorunun çözümü için hedeflenen zaman 2005 yılı olarak belirtilmiş, ancak 
sorun günümüzde hala açık bir çözüme kavuşmamıştır10. Askerî gücünü 
ulusal çıkarlarının gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanacağını net 
bir şekilde ortaya koyması Çin hükümetlerini Çin Kurtuluş Ordusunun 
teknolojik imkân ve kabiliyetlerini artırmaya iten önemli bir güç olmuştur. 

Bununla birlikte Çin’in eski Devlet Başkanı Hu Jintao 2004 yılında 
yapmış olduğu bir konuşma esnasında Çin ordusunun dört temel vazifesi 
olduğunu vurgulamıştır. Bunlar sırasıyla yurt içinde meydana gelebilecek 
kaotik durumlara karşı ülke içi istikrarın sağlanması, yurtdışından 
gelebilecek tehditlere karşı sınır güvenliğinin alınması, bölge dışı ülkeler 
tarafından özellikle nükleer tehditlere karşı caydırıcılığın sağlanması ve 
ülke dışındaki bölgelerde harekât icra edebilme kapasitesine ulaşılması 
şeklinde ifade edilebilir. Aynı konuşma içerisinde Jintao, Çin Silahlı 
Kuvvetleri’nin yeni tarihi misyonundan, ülkenin ulusal çıkarlarını 
korumasından, Çin Komünist Partisi yönetiminin devamlılığını garanti 
altına almasından ve dünya barışına yapacağı katkılardan bahsetmiştir11. 

Her ne kadar Çin, PLA için yukarıda belirtilen görev koşullarını 
tanımlarken bölgedeki çıkarlarının çatıştığı ABD’nin ismini açıkça 
zikretmese de 1991 yılından beri yaptığı tüm tatbikatlarda düşman kuvveti 
olarak Amerikan askeri gücünü esas aldığı bilinmektedir12. Kısacası Tayvan 
meselesinden diğer sorunlara kadar ABD donanması ile bir çatışmaya 
girme ihtimalini gözden uzak bulundurmamaktadır. Bu yaklaşımının esas 
sebeplerinden birisi de Çin’in ABD tarafından bölgesine hapsedilmeye 
çalışıldığı düşüncesidir. Bir dönem Çin donanmasında görevli Amiral Liu 
Huaqing, Çin donanmasının bölgesel etkinliğinin artırılması gerektiği ifade 
etmiş ve ABD tarafından tanımlanan birinci ve ikinci adalar zincirinden 
oluşan ve Çin’i sınırlayan zahiri hatların 2020 yılında nihai olarak kontrol 
altına alınması gerektiği düşüncesini açıklamıştır. Bu itibarla bahse 
konu zahiri hatların kuzeyden güneye doğru sıralandığı şekilde Kuril 
Adaları, Japonya, Ryukyu adaları, Tayvan, Filipinler, Borneo ve Natuna 
Besar adalar hattından oluşan birinci adalar zincirini; bu hattın birkaç 
yüz mil doğusundan geçen hattın ise ikinci adalar zincirini teşkil ettiği 

10  Allen S.Whiting, “The PLA and China’s Threat Perceptions”, The China Quartely, 1996, s. 606.
11  Andrew Scobel ve Andrew J. Nathan, “China’s Overstreched Military”, The Washington Quarterly, 

35-4, 2012, s. 136.
12  Whiting, a.g.m., s.607.
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görülmektedir. Amiral Liu, Çin donanmasının birinci adalar zinciri hattına 
2000 yılı itibarıyla, ikinci adalar zincirine ise 2020 yılında ulaşacağını 
ifade etmektedir. Nihai olarak ise 2050 yılında bir dünya gücü olarak ABD 
donanması ile boy ölçüşebileceğini söylemektedir13. 

ABD kaynaklı tehdit algılaması bir yana bazı Çinli akademisyenler 
PLA’nın modernizasyonunun gerekçesi olarak diğer bölge ülkeleri olan 
Hindistan, Japonya, Vietnam ve Tayvan’ın askerî güç artırımına gitmelerini 
göstermekte ve söz konusu durumun Çin üzerinde bir baskı oluşturduğunu 
ifade etmektedirler14. Ancak ne var ki Çin, söz konusu baskıyı bir kenara 
bırakarak ekonomik kalkınma hamlelerine öncelik vermiş, ülke genelinde 
uyguladığı ekonomik ve teknolojik kalkınma çabaları sayesinde ordunun 
kapsamlı modernizasyonunun önünü açmıştır. Böylece kara, deniz ve hava 
kuvvetleri en son teknolojiye sahip, büyük çoğunluğu milli olarak üretilen 
araç, silah ve malzeme ile teçhiz edilmeye başlanmıştır. 2016 yılında silahlı 
kuvvetleri için yaklaşık 150 milyar dolarlık bir askeri bütçe ayıran Çin, 
silah sistemlerinde yüksek teknolojiye yer vermeye başlamıştır15. 

Dünya ordularını sıralayarak birbiriyle karşılaştıran araştırma şirketi 
Global Firepower’ın 2016 yılı verilerine göre Çin Kara Kuvvetleri’nin elinde 
9,150 ana muharebe tankı, 4,788 zırhlı personel taşıyıcı, 1,710 güdümlü 
füze sistemi, 6,246 çekili topçu ve 1,770 adet çok namlulu roketatar sistemi 
bulunmaktadır16. Kara gücü olarak dünyadaki güçlü ordular sıralamasında 
üçüncü sırayı alan PLA söz konusu gücü ile bulunduğu coğrafyada bariz 
bir üstünlüğe sahip görünmektedir. Coğrafi sınırlarının büyük kısmının 
kara sınırlarından oluşması ve halen bazı komşu ülkeler ile yaşadığı 
sınır problemlerinin tam anlamıyla çözüme kavuşturulmamış olması Çin 
ordusunun niçin kuvvetli olması gerektiğini açıklamaktadır. 

Bununla birlikte son yıllarda Çin Kara Kuvvetleri’nin giderek artan 
yoğunlukta Birleşmiş Milletler harekâtlarına katılması da Çin’in çok uluslu 
harekâtlara katılma ve uluslararası ortamda var olma konusundaki azmi 
ve isteğini ortaya koymaktadır. Başlangıçta uluslararası ortamda cereyan 
eden çatışmalara katılma yönünde karşıt bir tutum sergileyen Çin, daha 
sonraları söz konusu tutumunu değiştirmiş ve BM kararlarına uygun 
olarak kuvvet gönderme talebi bulunan bölgelere askeri kuvvet gönderme 

13  Scobel ve Nathan, a.g.m., s. 142.
14  Whiting, a.g.m., s.599.
15  Agence France-Presse, “China to increase defence spending by ‘7-8%’ in 2016 – official”, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/world/2016/mar/04/china-to-increase-defence-spending-by-7-8-in-
2016-official, (erişim: 3 Mart 2017) 

16  Global Fire Power Index, Chinese Land Forces, http://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.asp?country_id=china, (erişim: 18 Mart 2017)
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kararı almıştır17. Böylece uluslararası ortamda daha aktif bir politika takip 
etmeye ve görünürlüğünü artırmaya başlamıştır. Bununla birlikte askeri 
birlik bazında görev yaptığı misyonlarda yerel otoriteler ile görüşmeler 
yapmak suretiyle sorun çözücü olarak rol alabilmek, okullara ve diğer 
eğitim kurumlarına çeşitli yardımlarda bulunmak ve sağlık desteği vermek 
gibi hususlar Çin’in aktif olarak takip ettiği faaliyetlerdendir18. İlk olarak 
1990 yılında Birleşmiş Milletler Mütareke Gözlem Örgütü (UNTSO)’ne 
askeri gözlemci personel gönderen Çin’in19 bugün BM’nin üstlendiği 
misyonlarda önemli ölçüde rol aldığı görülmektedir. Hâlihazırda ikisi polis, 
sekizi askeri kuvvetlerin katıldığı toplam on adet BM misyonuna personel 
katkısı sağlamaktadır. Askeri misyonlar sırasıyla Batı Sahra Referandum 
için Birleşmiş Milletler Misyonu (MINURSO), Mali BM Çok boyutlu 
Entegre İstikrar Misyonu (MONUSCO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti 
BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), Darfur BM Afrika Birliği Misyonu 
(UNAMID), Lübnan BM Misyonu (UNIFIL), Birleşmiş Milletler Liberya 
Misyonu (UNMIL), Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) 
ve son olarak Birleşmiş Milletler Mütareke Gözlem Örgütü (UNTSO)’nden 
oluşmakta20 ve bahse konu misyonlarda Şubat 2017 itibarıyla toplam 2,567 
adet askeri personeli görev yapmaktadır21. 

Çin Deniz Kuvvetleri (PLAN- People’s Liberation Army Navy) 

Çin Deniz Kuvvetleri son yıllarda kara ve hava kuvvetlerine nazaran daha 
fazla gelişim göstermektedir. Başta Tayvan’la olan sorunlarının, diğer 
taraftan Doğu ve Güney Çin denizinde bölge ülkeleri ile yaşanabilecek 
krizlerin deniz yoluyla icra edilecek bir askerî harekâtı gerektirecek olması 
Çin’i denizde üstün kılmaya iten nedenlerin başında gelmektedir. Buna 
bir de ABD ile bölgede yaşanabilecek muhtemel krizler eklendiğinde 
deniz kuvvetlerinin hem nitelik, hem de nicelik olarak güçlenmesi 
gerektiği hususu Komünist Parti yetkilileri tarafından kaçınılmaz olarak 

17  Stefan Stahle, “China’s Shifting Attitudes Towards United Nations Peacekeeping Operations”, The 
China Quarterly, No. 195 (Sep., 2008), pp. 631-655.

18  Haluk Karadağ, Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut: Kamu Diplomasisi, Nobel Akademik 
Yayıncılık, Ankara, 2016, s.177.

19  Yasuhiro Matsuda, “China’s UN Peacekeeping Operations Policy: Analysis of the Factors Behind 
the Policy Shift Toward Active Engagement, International Circumstances in the Asia-Pacific Series 
(China)”, Japan Digital Library (March 2016), http://www2.jiia.or.jp/en/digital_library/china.php, 
s.52. (erişim: 13 Mart 2017)

20  BM Resmi İnternet Sitesi, UN Mission’s Summary Detailed by Country,  http://www.un.org/en/
peacekeeping/contributors/2017/feb17_3.pdf, s. 9. (erişim: 14 Mart 2017)

21  BM Resmi İnternet Sitesi, Contributors to United Nations Peacekeeping Operations,  http://www.
un.org/en/peacekeeping/contributors/2017/feb17_1.pdf . (erişim: 14 Mart 2017)
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görülmektedir. Aslına bakılırsa ülkenin deniz gücü, küresel ekonomideki 
payı her geçen gün giderek artan Çin’in ekonomik özgürlüğünün teminatı 
olarak görülmektedir. Rakamsal olarak bakıldığında bölge ülkelerine 
kıyasla bariz üstünlüğe sahip olan deniz kuvvetlerinin elindeki en önemli 
ve asimetrik üstünlük yukarıda ismi geçen Liaoning uçak gemisidir. Bunun 
yanı sıra Çin donanmasında bulunan 48 fırkateyn, 32 destroyer, 26 korvet, 
68 denizaltı, 138 sahil güvenlik gemisi ve 4 adet mayın arama gemisi 
deniz kuvvetinin omurgasını teşkil etmektedir22. Ayrıca donanması üç 
farklı bölgede konuşlanmış olan Çin Deniz Kuvvetleri, Qingdao’da Kuzey 
Saha Donanmasını, Ningbo’da Doğu Saha Donanmasını ve Zhanjiang’da 
Güney Saha Donanmasını konuşlandırmış olarak bölgesel tehditlere karşı 
tertiplenmiş durumdadır23. 

Sayısal üstünlüğüne ilave olarak teknolojik üstünlüğe sahip söz konusu 
silah sistemleri Çin Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel caydırıcılığına katkı 
sağlayan önemli unsurlardır. Donanma bilhassa envanterinde bulunan Jin 
sınıfı (Tip 094) denizaltıları ile balistik füze fırlatma imkân ve kabiliyetine 
sahip bulunmaktadır. Söz konusu denizaltılar 16 adet Julang-2 füzesi 
taşıyabilmekte ve 7,500 deniz mili uzaklığa kadar füze fırlatabilmektedir. 
Ayrıca denizaltı teknolojisinde ilerleme kaydeden Çin daha gelişmiş Tang 
sınıfı (Tip 096) denizaltı üretim çalışmalarını sürdürmektedir. Tang sınıfı 
denizaltılarının avantajı Jin sınıfı denizaltılardan daha sessiz çalışması ve 
sonar radarlar tarafından tespit edilme ihtimalinin daha zayıf olmasıdır. 
Rusya’dan sipariş edilen dört adet ultra sessiz Lada sınıfı denizaltının da 
Çin donanmasına güç katacağı değerlendirilmektedir24. Bununla birlikte 
hava savunması zayıf olan eski gemilerini servis dışında bırakarak hava 
ve füze savunması daha kuvvetli olan altı adet Luyang II tipi (Tip 052C) 
destroyer üretmiş ve daha gelişmiş teknolojik donanıma sahip Luyang III 
tipi (Tip 052D) destroyer üretimine başlamıştır. Deniz gücünü, üretmiş 
olduğu yirmi adet Jiangkai II tipi (Tip 054A) fırkateyn ile kuvvetlendirmiş 
olan donanma komutanlığı uzun menzilli füzeler ile donatılmış olan 
fırkateynlerin seri üretimini sürdürmektedir25. 

Deniz kuvvetlerindeki gemi ve denizaltıların nükleer başlıklı füze 

22  Global Fire Power Index, Chinese Naval Power, http://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.asp?country_id=china, (erişim: 18 Mart 2017)

23  Federation of American Scientists (FAS), The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st 
Century,  https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf , s. 11. (erişim: 22 Mart 2017)

24  Sputnik News, Project Kalina: Russia’s Fifth-Generation Diesel-Elecetric Submarine, https://
sputniknews.com/military/201603221036746542-russia-kalina-class-submarine/ , (erişim: 25 Mart 
2017)

25  Federation of American Scientists (FAS), The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st 
Century,  https://fas.org/nuke/guide/china/plan-2015.pdf , s. 12. (erişim: 25 Mart 2017)
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fırlatma yeteneğine sahip olması ise diğer devletler ve de özellikle ABD 
tarafından stratejik öneme sahip bir husus olarak algılanmaktadır. Çin 
donanmasının sahip olduğu bu imkân ve kabiliyet ile ABD’nin Seattle, 
Chicago ve New York gibi şehirlerini vurabilme ihtimali Amerikan milli 
güvenlik uzmanları ile karar vericilerine rahatsızlık vermektedir26. Bölgesel 
üstünlüğünü küresel üstünlüğe dönüştürme gayretinin önemli bir parçası 
olan ve Çin’in tamamen kendi mühendisleri tarafından Dalian tersanesinde 
üretim faaliyeti devam eden ikinci uçak gemisi CV-17’nin 2020’li yılların 
başında hizmete gireceği tahmin edilmektedir27. İkinci uçak gemisiyle 
ABD’nin Çin denizi bölgesinde II. Dünya Savaşı’nın bitişinden itibaren 
elinde bulundurduğu stratejik üstünlüğü sona erdirme düşüncesinde 
olduğu görülmektedir.

Çin uluslararası ortamda deniz gücünün varlığını hissettirmek ve kendi 
gemilerini deniz korsanlarından korumak amacıyla Somali açıklarında 
korsanlarla mücadele kapsamında çok uluslu harekâta kendi adına iştirak 
etmiştir. Asıl görevi ekonomik çıkarlarını korumak olsa da donanmanın 
üstlendiği görev aynı Birleşmiş Milletler misyonlarında olduğu gibi 
uluslararası güvenliğe yapmış olduğu katkı açısından bakıldığında Çin’e 
önemli ölçüde prestij sağlamaktadır. Somali açıklarında artan korsanlık 
faaliyetlerine ABD, Rusya, Hindistan gibi devletlerin donanma gemileri 
ile NATO ve Avrupa Birliği gibi örgütlere bağlı gemilerin katılması 
Birleşmiş Milletlerin beş daimî üyesinden birisi olan Çin’in katılımı için 
ayrı bir anlam ifade etmektedir28. Böylece küresel güç olma hedefi peşinde 
koşan Çin’in uluslararası güçlerle koordineli çalışması ve koordinasyon 
sorununu çözmesi beklenmektedir.  2009 yılının Ocak ayında üç savaş 
gemisi ile başlamış olan misyon 2016 yılının Ocak ayında 22’nci deniz 
görev kuvvetinin nöbeti devralmasıyla devam etmektedir. 2015 yılına 
kadar toplam 68 gemi ve bu gemilerde görevli 16,000 personel Hint 
Okyanusunda süregelen bahse konu misyona iştirak etmiştir29. Söz konusu 
bölgede icra edilen harekâta iştirak etmenin pratikte PLAN’a birçok katkısı 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları katılan donanma personelinin gerçek 
tatbikat ortamında eğitim yapması, uluslararası güçlerle koordineli görev 

26  Peter Navarro, Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World, Prometheus Books, 
2015, s.29.

27  Robert Farley, Everything We Know About China’s New Aircraft Carrier, The National Interest, 
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/everything-we-know-about-chinas-new-aircraft-
carrier-18224 , (erişim: 25 Mart 2017)

28  J.Peter Pham, “Pirates and Dragon Boats: Assessing the Chinese Navy’s Recent East African 
Deployments”, The Journal of the Middle East and Africa, 4/1, s. 87, 96.

29  Olivia Gippner, “Antipiracy and Unusual Coalitions in the Indian Ocean Region: China’s Changing 
Role and Confidence Building with India”, Journal of Current Chinese Affairs, 45/3, 118.
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yapma imkanına kavuşması ve uluslararası güvenliğe yapmış olduğu 
katkılar nedeniyle ülkeye prestij sağlaması gibi önemli hususlardır. 

Çin deniz kuvvetleri bir yandan sert güç unsuru olarak yukarıdaki 
faaliyetlere iştirak ederken diğer taraftan yumuşak güç unsuru olarak 
“Harmonious Mission” (Uyumlu Görev) adı altında çeşitli insani yardım 
faaliyetlerinde bulunmaktadır. Tarihî görevler (historic missions) adı 
altında sürdürdüğü görevlerini 2010 yılında başlatan ve özellikle “Peace 
Ark” isimli devasa hastane gemisini çeşitli ülke limanlarına göndererek 
bölge halkının sıhhi muayene ve tedavilerini yaparak, zaman zaman 
da ameliyatlarını icra ederek sürdüren Çin, söz konusu misyonları 2015 
yılında dek devam ettirmiştir. Askeri kamu diplomasisi uygulaması olarak 
da isimlendirebileceğimiz uygulama yıl içerisinde, iki-üç aylık dönemler 
halinde, her defasında dünyanın başka bir bölgesine düzenlenen seferler 
biçiminde uygulanmaktadır30. Böylece Çin, “Barışçıl Yükseliş” sloganı ile 
uyumlu biçimde askeri deniz gücünü bir dış politika enstrümanı olarak 
kullanmaktadır. 

Çin Hava Kuvvetleri (PLAAF- People’s Liberation Army Air 
Force)  

Kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra hava kuvvetleri de Çin’in 
modernizasyon projelerinde önemli bir yere sahiptir. Kendi uçağını üreten 
az sayıdaki ülkeden birisi olan Çin, hava kuvvetlerini bölgesel krizlerde 
aktif olarak kullanmak için kapasite geliştirme çabalarını sürdürmektedir. 
Bu sayede son yirmi yıldır modernizasyon faaliyetlerini sessiz şekilde 
yürüterek günümüzde dünyanın önde gelen hava kuvvetlerinden birisi 
haline gelmiştir. Bu ciddi ve caydırıcı güç Çinli akademisyenler tarafından 
“stratejik hava kuvveti” olarak nitelendirilmektedir31. 

Toplam 398,000 personele sahip hava kuvvetlerine ait ana üsler 
yedi farklı bölgede konuşlanmıştır. Shenyang, Pekin, Lanzhou, Jinan, 
Nanjing, Guangzhou ve Chengdu olarak teşkil edilmiş yedi askeri hava 
bölge komutanlığına ayrıca bir hava indirme kolordusu dahildir32. Global 
Firepower’ın verilerine göre Çin Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 
hâlihazırda 2,615’i avcı/önleyici savaş uçağı, 782’si nakliye ve 352’si 

30  Glen Diehl ve Solomon Major, “White Hull or Whaite Elephant? Soft Power and the Chinese Hospital 
Ship, the Peace Ark”, Defense & Security Analysis, 31/4, s. 277. 

31  Michael S. Chase ve Cristina L. Garafola, “China’s Search for a ‘Strategic Air Force’”, Journal of 
Strategic Studies, Online, 14 Eylül 2015, s. 2, 7-9.

32  Antony H.Cordesman ve Steven Colley, Chinese Strategy and Military Modernization in 2015: A 
Comparative Analysis, Center for Strategic Studies, 2015, s. 159.
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eğitim uçağı olmak üzere toplam 3,749 uçak bulunmaktadır. Ayrıca 200 
saldırı/taarruz helikopteri ve 800 genel maksat helikopteri mevcuttur33. 
Bu rakamlarla bölgesinde yer alan komşularına nazaran ciddi üstünlüğe 
sahip bulunmaktadır. Elindeki savaş uçaklarının 300 adedi J-10, J-11, 
J-15 ve SU-30 tipinde ve gelişmiş ülkelerin hava kuvvetlerinin esasını 
oluşturan dördüncü nesil savaş uçaklarından oluşmaktadır. Ancak Çin, 
ABD’nin elinde bulunan en son model F-22 ve F-35 savaş uçaklarına 
rakip olacak beşinci nesil savaş uçağı geliştirme ve üretme faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Özellikle 5. nesil olarak adlandırılan son teknolojiye sahip 
savaş uçağı üretme kapasitesine sahip olması Çin’i bu anlamda dünyadaki 
birkaç ülkeden birisi yapmaktadır. 

Yakın gelecekte prototipini üretmiş olduğu, ABD ordusundaki 
emsalleri gibi görünmezlik teknolojisine sahip, uçak gemisine kolayca iniş 
yapabilecek ve dikey iniş kalkışa imkân veren J-20 tipi savaş uçağının seri 
üretimine başlayacağı değerlendirilmektedir34. Ayrıca savaş uçaklarının 
yere inmesine gerek kalmadan havadan yakıt ikmali yapabilmesine imkân 
sağlayan iki adet tanker uçağa (Rus Tupolev TU-16’dan dönüştürülen 
Xian-HY6 ve Ukrayna’dan alınan IL-78) sahip olan PLAAF söz konusu 
kabiliyetini geliştirmeye devam etmektedir35. 

Savaş pilotlarının eğitimine de özel önem veren hava kuvvetleri “altın 
kask” (Golden Helmet) adı altında yarışmalar düzenlemek suretiyle 
ülkenin savaş pilotlarını en iyi biçimde yetiştirme düşüncesindedir. 
Temel eğitimlerini Cangzhou’da alan pilotlar, altın kask yarışmalarının 
düzenlendiği hava üssüne sahip olan Dingxin’deki test ve uçuş eğitim 
alanında eğitimlerine devam etmektedir. Burada amaç pilotlar arasında 
rekabet duygusu oluşturmak ve teknolojik olarak gelişmiş uçakları en iyi 
pilotların kullanmasını sağlamaktır36.   

Çin’in askerî-politik hedeflerinden en önemlisi -aynı deniz gücünde 
olduğu gibi- gelişmiş hava kuvvetleri ile bölgesel üstünlüğü ele geçirerek 
ABD’nin gücünü dengelemeye çalışmasıdır. Bu maksatla halen teknolojik 
olarak geliştirmeye devam ettiği son sistem silahlarının bir kısmını 

33  Global Fire Power Index, Chinese Air Power,  http://www.globalfirepower.com/country-military-
strength-detail.asp?country_id=china, (erişim: 20 Mart 2017)

34  NTV haber, Çin Hayalet Uçak J-20 ile Gövde Gösterisi Yaptı, http://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/
cin-hayalet-ucak-j-20-ile-govde-gosterisi-yapti,i_mZJdTEGEK2QWbP0JhMMg/nLHa5jK6BUK_
BOgSGeuVhA , (erişim: 26 Mart 2017)

35  Sino Defence Editor, PLA’s Aerial Refuelling Tanker Fleet, SinoDefence-Chinese Defence News and 
Analysis, https://sinodefence.com/2017/01/07/plas-aerial-refuelling-tanker-fleet/ (erişim: 26 Mart 
2017)

36  Michael S.Chase, Kenneth W.Allen ve Benjamin S.Purser, Overview of People’s Liberation Army Air 
Force ‘Elite Pilots’, Rand Corporation, California, 2016, s. 5.
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ekonomik gelir elde etmek maksadıyla diğer ülkelere pazarlama gayreti 
içerisindedir. ABD’nin diğer ülkelere ihracatına kolaylıkla izin vermediği 
silahlı İHA (insansız hava aracı) olarak adlandırılan silah sistemlerini Çin, 
diğer ülkelerin ürettiği emsallerine nazaran daha uygun fiyatlarla satarak 
uluslararası savunma sanayi pazarına sunmaktadır. Irak, Suudi Arabistan, 
Ürdün ve Mısır gibi ülkeler söz konusu İHA sistemlerini Çin’den satın 
alarak kullanmaktadırlar37. Hava savunma sanayindeki etkinliğini artıran 
Çin’in üretmiş olduğu silah sistemleri ile hem uluslararası ortamda 
teknolojik/askeri gücünü gösterme imkânı bulmakta hem de bölgedeki en 
büyük rakibi olan ABD donanması karşısında stratejik dengeye ulaşmak 
istemektedir.

Ulaşmış olduğu teknolojik seviyeyi atmosferin dışına taşıyan Çin, ABD 
ve Rusya ile uzayda rekabete girişmiştir. İlk uydusunu 1970 yılında uzaya 
fırlatmış ve ilk insanlı uçuşunu Yarbay Yang Liwei’yi uzaya göndererek 
2003 yılında icra etmiştir. Böylece uzay teknolojilerinde önemli bir mesafe 
kat eden Çin, Rusya ve ABD’nin ardından uzaya insanlı uzay aracı gönderen 
üçüncü ülke olmuştur38. Bununla yetinmeyerek ay yüzeyinde insanlı 
araştırma çalışmaları yapmak üzere bir araştırma programı başlatmış 
olan Çin, Uzay İstasyonu kurarak dünya dışında çeşitli araştırmalara 
girişmiştir. İlk defa 2011 yılının Eylül ayında uzaya yerleştirilen Tiangong-1 
ya da ‘cennet sarayı’ adı verilen istasyon, yüz metre uzunluğa sahip 
Uluslararası Uzay İstasyonunun aksine on metre uzunluğu ve üç metre 
genişliği olan bir yaşam alanına sahiptir39. Küçük de olsa uzay istasyonu 
işletme potansiyeline sahip olması Çin için gelecek adına ümit vadeden 
başarılardandır. Ayrıca söz konusu çabalar uzay rekabetinde Çin Hava 
Kuvvetleri’nin asimetrik savaşlara hazır olduğunu göstermesi açısından 
ciddi ölçüde caydırıcılık sağladığı değerlendirilmektedir. 

Sonuç

Kurulduğu 1949 yılından itibaren bulunduğu coğrafyada birçok farklı 
sorunla karşılaşan dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi ÇHC, 
özellikle 2000’li yıllardan itibaren uyguladığı planlı kalkınma hamlelerinin 

37  Ryan Pickrell, Cheap, Lethal ChineseDrones are Filling Distant Skies, The Daily Caller, http://
dailycaller.com/2016/12/04/cheap-lethal-chinese-drones-are-filling-distant-skies/ , (erişim: 25 Mart 
2017)

38  Marcia S.Smith, China’s Space Program: An Overview, CRS Report for Congress, 21 Ekim 2003, s. 1.
39  Ian Sample, “Where will the Out-of-Control Chinese Space Station Land?”, The Guardian,  https://

www.theguardian.com/science/2016/sep/24/where-will-the-out-of-control-chinese-space-station-
land-tiangong-1, (erişim: 12 Mart 2017)
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meyvelerini almaya başlamış ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ABD 
önderliğindeki tek kutuplu dünya düzeninin sorgulanmasına neden 
olan gelişmelere yol açmıştır. İçe dönük ekonomisini canlandırarak dış 
pazarlara açılmış, özellikle teknolojideki gelişmelerini silahlı kuvvetlerin 
modernizasyonunda da ustaca uygulamıştır. Dış politikadaki temel 
sorunlarından olan “Tek Çin” politikasını ısrarla sürdürerek Tayvan (Çin 
Cumhuriyeti)’nı köşeye sıkıştırmıştır. Bununla birlikte sınır sorunlarını 
komşu ülkelerle çözme gayretine girmiş ve bir kısmında başarı sağlarken 
diğerlerinin çözümünü beklemeye almıştır. Çin Denizi’nde bölge ülkeleri 
ile olan ihtilaflarının çözümünü ise neorealist paradigmanın öngördüğü 
güç politikası ile çözmeye çalışmaktadır. Bütün bu sorunlarına ilave olarak 
bölgede mevcut ABD askerî varlığından rahatsızlık duymakta ve bir an 
evvel güç dengesine ulaşmak için çaba sarf etmektedir. 2025 yılından 
sonra Çin’in ciddi bir bölgesel güç olacağı düşünüldüğünde sorunlarının 
çözümü için askeri olarak kuvvetlenmesini anlamlandırmak mümkün 
görünmektedir. Çünkü on yıl içerisinde Çin Denizi’nde ABD’den fazla 
bir askeri güce kavuşacak olan Çin, güç dengesini sağlamış ve bölgesel 
üstünlüğü ele geçirmiş olacaktır. Netice itibarıyla iç ve dış sorunlarının 
çözümünde Çin’in elinde bulunan en büyük koz PLA olmaktadır. Yeterli 
güce ulaştıktan sonra popüler dış politika sloganı olan “Barışçıl Yükseliş”ini 
yeniden gözden geçireceği ve ulusal çıkarlarını korumak için sert güç 
kullanma yoluna gideceği değerlendirilmektedir.    
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Kang Youwei’in Gözünden 
1908 İstanbul’u

1908’s İstanbul According to Kang Youwei

Giray FİDAN*

Öz

Kang You Wei, Çin’in yirminci yüzyılda yetiştirdiği en önemli entelektüel, reformcu 
ve siyasetçilerinden biridir. Çin’i terk etmek zorunda kalarak sürgüne gitmesinin 
ardından aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok yere seyahat etmiştir. 
İstanbul’a 1908 yılında gelmiş, ayrıntılı ve benzeri olmayan bir seyahatname 
kaleme almıştır. Bu makalede Kang You Wei’in, İstanbul’u nasıl algıladığı ele 
alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kang Youwei, İstanbul, Çin, Seyahatname

Abstract

Kang Youwei was one of the most prominent intellectuals, reformers and 
politicians of the 20th century China. After he left China and went to exile, he 
traveled to numerous countries and cities including İstanbul. He visited İstanbul 
in 1908 and wrote a unique and detailed travelogue about his trip. This article 
aims to examine Kang’s perception of İstanbul in 1908.

Key Words: Kang Youwei, İstanbul, China, travelogue, 
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Giriş

Osmanlı İmparatorluğu ve Çin, Asya’nın iki ucunda bulunan ve 20. yüzyılın 
başına kadar dünyanın önemli güç merkezleri konumundaki iki büyük 
devlettir. Birçok bakımdan birbirlerine benzerlikler gösteren bu iki kadim 
gücün, Batılıların sömürgecilik hareketleri sırasında karşı karşıya kaldıkları 
sorunlar da benzerdir. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren gittikçe 
etkilerini artırmaya başlayan Batılı güçlere karşı Çin de tıpkı Osmanlı gibi 
mücadele vermeye başlamıştır. Çin’de, Batılıların bu üstünlüğüne karşı 
modernleşme çabaları ortaya çıkmıştır. Batılı güçler karşısında ayakta 
kalmaya, yok olmamak için değişmeye ve gelişmeye çalışan bu iki kadim 
güç; Batının yeni düşünce sistemi ve tartışmasız sanayi ve askeri üstünlüğü 
karşısında değerler sistemlerini değiştirme ve yeniçağa uyum sağlama 
çabalarının ön plana çıktığı yeni bir döneme girmişlerdir. 

Kang Youwei bir filozof, siyasetçi ve zamanının önemli bir devrimcisiydi. 
1858’de Guangdong eyaletinde dünyaya geldi. Beş yaşında, yüzlerce Tang 
dönemi şiirini ezberlemişti.  Birkaç yıl sonra zamanın düzenli müfredatına, 
yani Da Xue (Büyük Öğrenme) ve Lun Yu (Konuşmalar) gibi Konfüçyüs 
klasiklerini okumaya başladı.  On yedi yaşında, Xu Jiyu tarafından 
derlenen, “Ying Huan Zhi Lue” adlı ünlü coğrafya kitabını okudu ve diğer 
ulusların coğrafyasını ve tarihini keşfetmeye başladı. Bu aslında Çin 
dışındaki dünyaya incelemeye başladığı ilk zamanlar olmalıdır.1  

Yurtdışına ilk çıkışı, 1879 yılında o sırada bir İngiliz sömürgesi olan 
Hong Kong’a olmuştur. Orada, “Batı tarzı öğrenme” (Xi Xue) ile tanışmıştı. 
Öğretmeni 1882’de vefat ettikten sonra Pekin’e, imparatorluk sınavlarına 
katılmak için gitmiş ama bütün denemelerinde başarısız olmuştu.  
Guangdong’a geri dönmeden önce Shanghai’a gitti ve Batı uygarlığı 
ile ilgili kitaplar satın aldı. Bir yıl sonra 25 yaşında «Ayak Bağlama” 
geleneğine karşı bir topluluk kurarak ilk ciddi reform girişimini başlattı. 
1889’da imparatorluk sınavına bir kez daha girdi ve sınavı başarıyla geçti.  
Sonraki yıl Guangdong’da aralarında ünlü Liang Qichao’nun da bulunduğu 
öğrencilerine ders vermeye başladı. 1891’de ilk kitabını yayımladı.  Çin’de 
entelektüel çevrelerde büyük yankı uyandıran kitap, özellikle muhafazakâr 
üst düzey yetkililer tarafından şiddetle eleştirildi. 1894-1895’te Çin - Japon 
Savaşı patlak verdi. Kang’ın da belirttiği gibi Çin bu savaşa, tamamen 
hazırlıksız yakalanmıştı. Kang’ın da öngördüğü gibi savaşın sonucu, Çin 
için büyük bir felaket olmuştu.2    

Kang Youwei 1898’de başlayan reform hareketinin en önde gelen 
şahsiyetlerinden biridir. Savaştaki büyük yenilginin ardından İmparator 
Guang Xu, reformların artık kaçınılmaz bir hal aldığına karar vermişti.  

1  Kang, Ta T’ung Shu. The One-World Philosophy of K’ang Yu-Wei, 11–12.
2  Kang, Ta T’ung Shu. The One-World Philosophy of K’ang Yu-Wei, 13–15.
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Çin’de “Wu Xu Bian Fa” olarak bilinen reformlar (Yüz Gün Reformu), 11 
Haziran’dan 20 Eylül 1898’e kadar sürmüştür. Bu dönemde Kang ilk kez, 
imparatoru ikna etmek ve reformlara başlamak için bir şans yakalamıştı. 
Kang, Japon Meiji tarzı bir meşruti monarşinin ve anayasal bir düzenin 
kurulmasını savunuyordu. Çin’de, eğitim ve devlet yapısının reforme 
edilmesi ve sanayileşmenin önünün açılmasını istiyordu.  

Reform hareketi, İmparatoriçe Ci Xi’nin başını çektiği bir grup tarafından 
bir darbe ile durduruldu. Kang’ın da aralarında bulunduğu reformcular ya 
hapse atıldı ya da ölüm cezasına çarptırılarak ülkeden ayrılmaya zorlandı.3  
İmparator tarafından önceden uyarılan Kang, Shanghai’a kaçtı.4 Böylece 
sürgünde geçireceği 16 yıllık dönem de başlamıştı.  Bu dönemde aralarında 
Osmanlı başkenti İstanbul’un da olduğu birçok ülke ve şehre seyahat etti. 
1898’deki darbeden hemen sonra Japonya’ya, bir yıl sonra da Kanada’ya 
gitti ve orada “Bao Huang Hui” (İmparatoru Koruma Derneği) adlı yapıyı 
kurdu. Sonraki beş yıl bu organizasyonun da mali desteğiyle dünyanın 
birçok yerine gitme şansı buldu. 1902’de 45 yaşında, Hindistan›da 
bulunduğu sırada magnum opus’u olan “Da Tong Shu”’yu (Tek Dünya) 
yazdı. 1911’de Çin Cumhuriyeti kuruldu. 1912 yılında Çin Parlamentosu’na 
üye olarak seçildi.  1913 yılında “Bu Ren” adlı dergiyi yayımlamaya başladı. 
Dergide sadece kendi düşüncelerini değil, yaptığı seyahatlerin notlarına da 
yer verdi.5  Kang 67 yaşında Qing Dao’da vefat etti.6

Kang Youwei’in Osmanlı’ya ve İstanbul’a Bakışı

Kang Youwei, Osmanlı üzerine yazdığı yazılarda Osmanlının son 
dönem Meşrutiyet ve modernleşme hareketlerine büyük önem verdiğini 
göstermektedir. Kang Youwei, Osmanlı Devleti’ni tanımlarken ilginç 
bir isim kullanmaktadır. Kang’ın, yazdığı bütün yazılarda Osmanlı ya 
da Türkiye ismi yerine “Tu Jue” “突厥” yani “Türk” veya “Göktürk” 
demektedir.7 İstanbul’a 1908’de yaptığı seyahati ayrıntılarıyla kaleme 
aldığı “Tu Jue You Ji” “突厥游记” (Türk Seyahatnamesi) adlı eserde 
İstanbul’dan da seyahatnamenin bazı yerlerinde “Tu Jing” “突京” yani Türk 
Başkenti olarak bahsetmektedir.8 “Tu Jue” Türk veya Göktürk ismi, Çin 

3 Wong, “Revisionism Reconsidered,” 538–539.China could have, like Meiji Japan, entered the modern 
era without revolutions. Yet, however determined and daring its leaders, the historic effort was 
suddenly and tragically cut short by a coup.The standard view of the Reform Movement has been 
that, in reaction to China’s repeated defeats and humiliation as well as the inadequacy of the Self-
strengthening Movement, the reform-minded Kang Youwei (illustration 1

4  Bland and Backhouse, China Under the Empress Dowager, 214.
5  Kang, Ta T’ung Shu. The One-World Philosophy of K’ang Yu-Wei, 18–20.
6  Giray Fidan and Ana Jovanovıć, “Kang Youwei’s Visit to Serbia,” 102–105.
7  戴东阳, “康有为《突厥游记》稿刊本的差异及其成因,” 224.
8  康有為, 列国游记, 536.
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tarih kayıtlarında, Tang Hanedanı9 döneminde yazılmış olan “Zhou Shu” 
“周书” tarih kayıtlarından itibaren geçmektedir. Türklerle ilgili kayıtlar, 
Zhou Shu’dan başka “Bei Shi” “北史”, “Sui Shu” “隋书”, “Tong Dian” “通
典”, “Jiu Tang Shu” “旧唐书”, “Xin Tang Shu” “新唐书”, “Tai Ping Xiang Yu 
Ji” “太平襄宇记”, “Wen Xian Tong Kao” “文献通考”, “Si Yi Kao” “四裔考”, 
“Tong Zhi” “通志”, “Bei Guo” “北国”ve “Tang Hui Yao” “唐会要” adlı tarih 
kayıtlarında da yer almaktadır.10

Çin tarihinde ilk olarak Song11 dönemindeki Çin tarih kayıtlarında 
Anadolu ile ilgili bölümlere rastlanmaktadır. Song tarihin kayıtlarında 
Anadolu’dan “Lu Mei” “卢眉” olarak bahsedilmekte, Song Hanedanı 
ardından gelen Yuan12 dönemi tarih kayıtlarında da  “Lu Mu” “卢目” olarak 
anılmaktadır. Ming tarih kayıtları içerisinde ise Anadolu merkezinde 
ortaya çıkan Osmanlı İmparatorluğu için “Lu Mi” “鲁密”ya da “Lu Mi Guo” 
“鲁密国” isimleri geçmektedir. Bu isimlerin tamamı, “Rum” veya “Roma” 
isminin Çince sesler kullanılarak yazılmış halleridir13 Kang, Tang Hanedanı 
döneminde Türklerden “Tu Jue” olarak bahsedilmesinin ardından yaklaşık 
bin yıl sonra Osmanlı Devleti’ni,  Hunlar ve Göktürklerin devamı ve bir 
Türk İmparatorluğu olarak düşünen, Çin tarih kayıtlarındaki en eski 
isimleri olan “Tu Jue” ile tanımlayanlardan biri olmuştur. Bu bakımdan 
Kang’ın, Osmanlı Devleti’ne ve tarihimize bakışı oldukça önemlidir.

19. yüzyıl sonundan itibaren Çincede Osmanlı İmparatorluğu için “Tu 
Er Qi” ”土耳其” ismi kabul görmeye başlamıştır ve günümüzde de Türkiye 
için aynı isim kullanılmaktadır. 1849’da yayınlanan ve Çin tarihinin o güne 
kadar yazılmış en kapsamlı dünya coğrafyası kitabı olan “Ying Huan Zhi 
Lue” “瀛寰志略” içinde Osmanlı Devleti için “Tu Er Qi” ismi kullanılmış 
ve dönemin Osmanlı Devleti’nin sınırlarını gösteren ayrıntılı haritalara 
da eserde yer verilmiştir. Eserde Osmanlı için “Tu Er Qi” ismi dışında 10 
farklı isim daha bulunduğu belirtilmiştir.14 Kang’ın Osmanlı Devleti’ne 
Tang döneminde Çinlilerin, Göktürkler için kullandıkları “Tu Jue” ismini 
uygun görmüş olması bir tesadüf değildir. Kang, Osmanlıları, Göktürklerin 
bir devamı olarak görmekte ve bu tarihsel sürekliliğin altını çizmektedir. 
Kang Youwei 1898’de yazdığı ve Çin İmparatoru’na sunduğu “Türklerin 
(Osmanlının) Zayıflaması” “进呈突厥消弱记序” adlı yazısında dönemin 
Osmanlı Devleti ile ilgili önemli saptamalarda bulunmaktadır. Kang, 

9  Tang Hanedanı 唐朝, 618 – 907 yılları arasında Çin’i hâkimiyeti altına almış olan hanedan.
10  薛宗正, 突厥史, 1–2.
11  Song Hanedanı 宋朝, 960 – 1279 yılları arasında Çin’i hâkimiyeti altına almış olan hanedan.
12  Yuan Hanedanı 元朝, 1271 – 1368 yılları arasında Çin’i hâkimiyeti altına alan Moğol kökenli hanedan.
13  马, “明嘉靖、万历朝噜嘧铳的传入、制造及使用,” 70.
14  徐继畬, 瀛寰智略, 447. Kitap içerisinde Osmanlı veya Türkiye için “Tu Er Qi ” isminden başka on isim 

daha bulunmaktadır. Bunlar: “Tu Er Ji” “土耳基”, “Tu Er Ji Ya” ” 土耳基亚”, “Du Er Ji” “都耳基”, “Duo 
Er Qi” ”多而其”, “Du Lu Ji” “都鲁基”, “Te Er Ji” “特而济”, “Du Er Ge” “杜而格”, “Kong Ge Er” “控葛而”, 
“Ge Duo Ma Nuo” “格多马诺” ve “A Duo Man” “阿多曼”dır. (Xu, 1848: 447)
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söz konusu yazıyı yazdığı sırada henüz Osmanlı Devleti’ne seyahatini 
gerçekleştirmemiştir ancak Osmanlı ve Osmanlı’da yaşanan reform 
hareketleri ile ilgili bilgiye sahiptir. 

 “Sui15 ve Tang dönemlerinde Kuzey’de (Çin’in kuzeyinde) Binlerce Li 
(Kilometre) alanı kontrol altına aldılar, Moğollardan önce bütün Orta Asya’yı 
kontrolleri altına aldılar. Qi Dan’lara16 yenildikten sonra Batı Göktürk 
ismini aldılar, Moğolların Timur’u tarafından yenildikten sonra bugünkü 
Türkiye’ye17 geldiler. Doğu Roma’ya saldırdılar ve büyük başkentleri 
Konstantin’e (Konstantinapol, İstanbul) yerleştiler. Bu dönemde büyük 
bir imparatorluk oldular, kuzeyde Rusya, doğuda Persler (İran), güneyde 
Afrika, ortada Eski Yunanistan, Avrupa’da Romanya dâhil Karadeniz, 
Akdeniz, Hint Okyanusu’nda güçlendiler, Eski Roma’nın sınırlarını 
kontrolleri altına aldılar, Avrupa’nın doğusunun tamamını ele geçirdiler. 
Ming Hanedanı döneminin ortasında Sultan Süleyman süvarileri ile bütün 
Avrupa’yı kontrolü altına almıştır. Viyana kapılarına kadar gitmişler ancak 
birleşik ordular18 ve yağan yağmur nedeniyle başarıya ulaşamamışlardır 
yoksa bütün Avrupa’yı yutmalarını kimse durduramazdı. Sonraki üç yüz 
yıl boyunca Avrupalılar, Türk ismini duyduklarında yüreklerine korku 
salınmıştır. Ancak bu üç yüz yıl içinde Avrupalılar yeni teknikler geliştirmiş, 
Kolomb (科仑布) Amerika Kıtası’nı keşfetmiş, yeni bilgiler elde etmişler, 
İtalya’nın Rönesansı’nın ardından, Protestanlık ortaya çıkmış, Miao Ka 
Er (苗卡儿, Descartes) yeni düşünceleriyle, maddecilik temelli yeni bir 
sanat ve yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Türkler (突人) Moğollardan elde 
ettikleri toplar ve barut ile Avrupa’yı yenmiş ve uzun zaman devam eden 
feodalitenin19 de sonunun gelmesine neden olmuşlar, krallar güçlenmiş, 
büyük devrimler olmuş ve her ülke anayasasını yapmıştır. ”20 

Kang Youwei’in gözünden İstanbul 

“Köprüden geçip İstanbul’a varınca, sırtları dağlara yaslanmış önü deniz 
olan yerler Türklerin yaşadığı yerlerdir, Konstantin’in eski sarayı da 
buradadır. Türkler (Konstantin’in eski yaşadığı yeri) kendi sarayları 
yaptılar, burası deniz kenarında bulunan güzel bir yerdedir. Burada 
Ayasofya, Süleymaniye ve bunlarla birçok mabet, hapishane, karakol, 
okul, müze, kapalı çarşı ve bütün tarihi eserlerin ve Türklerin tamamı 
İstanbul’da bulunmaktadır. O sebeple Türklerin gerçek yaşamını anlamak 

15  Sui Hanedanı, 581 – 619 tarihleri arasında Çin’i hâkimiyeti altına alan hanedan. 
16  Qi Dan 契丹, Kitay ya da Khitan olarak da bilinen 4. yüzyıldan itibaren Çin’in kuzeyine hâkim olan 

göçebe bir halk.
17  Kang, burada da “Tu Jue” Türk ya da Göktürk ismini kullanmaktadır. 
18  Burada kast ettiği Avrupa’dan birleşerek gelen feodal beylerin orduları olmalıdır. 
19  Çincede “Feng Jian” “封建” olarak tanımlanmaktadır. Avrupa’daki feodalite ’ye karşılık gelmektedir.
20  康有为, 康有为政论集, 298.
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istiyorsanız mutlaka İstanbul’a gitmelisiniz, aksi takdirde Türkiye’ye 
gitmemiş sayılırsınız.”21

Ayasofya

“Ayasofya bu sarayın dışındadır, 2 bin yıllık tarihi vardır, o kadar güzeldir 
ki insanı hayrete düşürmektedir. En eski dönemlerden bugüne burası 
dünyanın en büyük ve en güzel yapısıdır. Ancak çok eskidir, savaşlara ve 
büyük hasarlara maruz kalmıştır, böyle olsa da Batı Roma’nın Saint Peter 
ve Saint Paul Kilisesi ile karşılaştırılabilir. Ancak sadece 200 – 300 yıllık 
bu mabetler büyüklük ve güzellik olarak ve çok fazla zarar görmedikleri 
için onunla karşılaştırılabilir. Ayasofya Saint Peter Kilisesi’nin hocası 
sayılabilir, eğer bana kalırsa, bu yapı (Ayasofya) kesinlikle dünyada birinci 
sıradadır. Ne olursa olsun onu dünyanın üçüncüsü sayamayız, ne 
Hindistan’ın Tac Mahal’i ne Çin’de ne de dünyanın başka bir yerinde 
(Ayasofya’yı) geçecek bir yapı yoktur. Sofya, bu dinin en eskilerindendir. 
Bugün bu dinin takipçileri için Peter ve Paul ne ise Sofya da aynı şeydir. 
Benim yazdığım ‘İtalya Seyahatnâmesi’nde Ayasofya’dan bahsetmiştim. 
Ancak orada kullandığım isim biraz daha farklıydı, fakat burada yerlilerin 
ona verdiği ismi kullanarak ona, sahibinin ismi ile aynı olan Ayasofya’yı 
kullandım. Bu mabet, Konstantin’in hükümranlığının ortalarında 
yapılmıştır, İmparator Julianus(?) yapımını devam ettirmiştir, Justinyen’in 
hükümdarlığının son yıllarında tamamlanabilmiştir, yapımı tam 300 yıl 
sürmüştür. Saint Peter Kilisesi ile aynı sürede tamamlanmıştır. Çok yüksek, 
heybetli, dört köşesinde minareleri olan bir yapıdır. O kadar uzundurlar ki 
bulutlara değerler, Hint tarzıdır. Büyüklük olarak Saint Paul’ü geçmiştir 
ancak Saint Peter’den biraz küçüktür. Dünyada bu tür mabetler çok azdır, 
Saint Peter Kilisesi tarzı yapılar, Fransız tarzı yapılardır. Arka kapısından 
girince iç ve dış iki büyük koridor bulunur. Bunların içinde sekiz tane kapı, 
dokuz tane sütun vardır, sütunlar çok uzundur, duvarlarında yazılar 
bulunur, her kapının 3 Zhang yüksekliği vardır, tavanında altın işlemeli 
resimler vardır. Orta kapısı çok büyüktür, üzerinde eski imparatoriçenin 
iki resmi bulunur, Müslümanlar bu resimleri kazımıştır, ancak kalıntıları 
durmaktadır. İçeri girince görülen sütunun üzerinde bir delik vardır. 
Müslümanlar parmaklarını bu deliğe sokarlar, baştan ayağa ellerini 
vücutlarına sürerler ve hastalıkları geçer, bu delik (ellerini içine sokanlar 
nedeniyle) zamanla çok büyük hale gelmiştir. Bu sütunun arkasından içeri 
girilir, büyük bir kubbesi vardır ve bunun yanında dört yarım kubbe 
bulunur, dört tarafında odalar vardır, ön ve arkasında dört köşesi vardır, 
binanın duvarlarından bazıları içe doğru kavislidir. Minberin iki yanında 
odalar vardır, her birinde beş sütun vardır, alt katta da 2 büyük sütun 

21  康有为, “突厥游记,” 11; Giray Fidan, Çin’den Görünen Osmanlı Çinli Düşünür Kang You Wei’in Türk 
Seyahatnamesi, 37.
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bulunur. Batı ve doğuya bakan odalarda ise altı tane sütun bulunur, alt 
katta ise 4 tane sütun vardır, bunların tamamı yeşil-mor taşlardandır. Üst 
kattaki koridor 1 Zhang’dan uzun, 3 Chi genişliğindedir, içinde 1 Zhang’dan 
uzun bir sütun vardır, duvarın kalınlığı 5 Chi’dır, pencereler 1 Chi 
büyüklüğündedir, bunların hepsi Konstantin’den kalmıştır. Üst katın 
duvarları, yeşil-kırmızı taştandır, kapı da aynı taştan yapılmıştır. Alt ve üst 
kattaki kapıların üzerinde haç vardır, Müslümanlar onları silmiştir ama 
kalıntıları görülebilir. Bu kapılardan birinin, iyi bir tanrının anahtarla 
açtığı bir kapı olduğuna inanılır, arkadaki kubbenin alt katında İmparator 
Justinyen’in resimleri bulunur. Zemine bakılınca doğu tarafında 1240 
yılında ölen kör General Henricus Dandolo’nun mezarı görülür, binada 
sayısız güvercin yuvası bulunur, çünkü kutsal insanlar eskiden güvercinlere 
dokunulmamasını söylemiştir. Kubbeden aşağıya kadar her yerde altın 
işlemeli resimler vardır, her çeşit yuvarlak formda resimler bulunur, insan 
kendini cennette gezer gibi hisseder. Müslümanlar bunların birçoğunun 
üstünü boyamış olsa da bu güzel resimlerin büyük kısmı hâlâ oradadır. 
Sadece altın işlemeli resimlerinin güzelliği ve büyüklüğü bile onu eşsiz 
yapmaktadır, ayrıca bu yapı 2 bin yıllık bir tarihe sahiptir! Ben, İran ve 
Rusya hariç bütün dünyayı gezdim, bütün saray ve mabetleri gördüm, 
şunu söyleyebilirim ki burası dünyanın en güzel yapısıdır. Haçlılar buraya 
gelmiştir, onların medeniyetini herkes bilir, ancak ben görmedim. Arka 
kubbede altın süslemeli resimlerin bulunduğu yerde, Hristiyanlık resimleri 
bulunur, Müslümanlar tarafından üstüne bir çiçek resmi yapılmıştır ancak 
eski hali anlaşılabilmektedir. Bugün artık burası bir Müslüman mabedidir, 
ancak Hristiyanlar burada hâlâ o eski (Hristiyanlık) resimlerini gösterirler, 
böyle bir mabedi kendi dinin için kullanmak son derece güzel bir 
düşüncedir. Bugün benim ülkemde Budizm’i sevmeyen insanlar vardır ve 
tapınakları yıkmaktadırlar, mesela benim ülkemin Guangdong bölgesinin 
Guang Zhou şehrinde Chang Shou Si adında bütün bölgenin en güzel ve en 
tarihi Tao tapınağını yıktılar, aslında bunu müze yapabilirdik, bunu 
yıkmanın anlamı neydi? Bu en güzel ve en eski yapıyı en iyi tekniklerle de 
olsa yeniden inşa etmek imkânsızdır, bu yapıyı yıkıp yol yapmak ne anlama 
gelir, yol her yere yapılabilir? Bizim ülkemizin insanları tarihi eserlerin 
nasıl korunacağını bilmezler, tarihimizi yok etmektedirler, dışarıdan gelen 
insanlar bizim tarihimizi anlayacak bir eser göremeyeceklerdir, bizden 
sonra gelenler de tarihimizi bu nedenle bilemeyeceklerdir. Bu tuhaf 
alışkanlık, vahşi ülkeler de dahi yoktur, Çin’in entelektüelleri bu durumu 
fark edememekte ve eserleri yıkmakta bir beis görmemektedir, bu 
gerçekten nefret edilesi bir durumdur! Büyük kubbede Arapça, imparatorun 
sonsuza kadar hüküm süreceği yazılmıştır. Mihrabın olduğu yerin yanında 
iki tane beyaz mum vardır, sütun büyüklüğündedir, dışarıda bulunan iki 
mum ise daha da büyüktür, Hünkâr mahfelinin solunda bir minber vardır; 
burada hutbe okunmaktadır, üstünde iki bayrak bulunur, bu iki bayrak 
Türkler ’in Doğu Roma’yı yendikleri savaşta kullanılan bayraklardır. Bu 
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minberde yirmi basamak vardır, yapının altı köşesinde üstünde Arapça 
yazılar bulunan altın tabaklar bulunur, bunların üzerinde din büyüklerinin 
ismi yazılıdır. İçeride sol ve sağında 3 Chi büyüklüğünde taştan küreler 
vardır, bunlar Marmara Adası’ndan getirilmiştir. Hemen altında taştan 
küçük bir havuz bulunur, namaz kılanlar burada günde beş kez abdest 
alırlar. Mermerden yapılmış birçok ibadet alanları vardır, üst ve alt kat 
ibadet edenlerle doludur. Buradaki sütunlar kırmızı mermerdendir, 
üstlerinde çiçek resimleri ve altlarında bronz kaide bulunmaktadır. 
Avrupalılar bugün hâlâ bu tarzı taklit etmektedir. Sütunlardan birinin 
üzerinde kanlı bir el izi vardır, (söylenenlere göre) 460 yıl önce 
Müslümanların öldürdüğü 20 binden fazla Rum’un kanlarından bu iz 
çıkmıştır. Bu bütün yapının kapıları beş renkli mermerden yapılmıştır, 
üstündeki desenlerin bazıları buluta bazıları dağa benzer, her çeşidi vardır, 
burası yapının içindeki en güzel yerdir. Saint Paul Kilisesi de bu tür her 
çeşit ve renkten taşlar kullanılarak yapılmıştır ama aslında en iyisi 
(Ayasofya) burasıdır. Venedik’teki Meclis, Fransa’da IV. Louis’in Sarayı, 
Paris’teki Hu Hua Sarayı, Avrupa’daki bütün yapılardaki tarz bu mabetten 
alınmıştır. Ben, dünyada her yeri gezdim, saraylarda kullanılan bu tür 
taşlar insanları en çok cezbeden şeylerdendir, eğer üzerlerinde altın süslü 
resimler var ise çok daha güzel olurlar. Bir yapı, ancak altın ve taş bir araya 
gelince imparatora yakışır bir yer haline gelir. 2 bin yıl önce böyle bir tarz 
olduğu için bugün saraylar çok daha güzel yapılabilmektedir. Onların bu 
eski yapıları taklit etmekten başka çareleri yoktur, yeni saraylar eski 
yapılardan daha güzel değildir, ben inanıyorum ki dünyada onu (Ayasofya) 
geride bırakacak bir yapı yoktur. Sonradan birçok yeni yapılar ortaya 
çıkmaktadır ama eskileri geçmeleri mümkün değildir, (Ayasofya) 
dünyadaki bütün yapılar arasında en güzelidir ve eşsizdir! Saint Paul 
Kilisesi ve Saint Peter Kilisesi ancak onun torunu sayılabilirler. Onlar da 
güzel yapılar olsa da onu geride bırakamazlar! Dışı sarıya boyanmıştır, 
herhangi bir yazı yoktur (çok sadedir), Gotik ve Hint tarzı dışarıdan 
bakılınca daha güzel görünmektedir. Yapının içerisinde sayısız lamba 
vardır, bunlar yağ lambalarıdır, kadın erkek binlerce insan ibadet etmeye 
gelmektedir. Mabedin dışındaki bahçe duvarı taştandır ve demirden bir ağ 
vardır, bahçe duvarının içinde bir çeşme ve sayısız musluk bulunur, bunlar 
ibadete gelen kişilerin el ve ayaklarını yıkamaları için hazırlanmıştır, Türk 
tapınağı herkese açıktır. Bu mabedin dört köşesinde dört tane minare 
bulunur, Türklerin dört sultanı eklettirmiştir, bunlar da Hint tarzında 
yapılmıştır. Türkler mabette ders görmek için yıllık 2 “Pi Xian Da” para 
öderler, böylece mabet ayakta kalabilmektedir. Başkent Konstantinopolis’te 
2 bin yıllık güzel mabetler hâlâ ayaktadır, dağın arkasında kuzeyde çok 
güzel bir mabet bulunur, Yan Di Li Na Bakanlığı’nın içinde bir mabet daha 
bulunmaktadır, adı Mo Se’dır. Konstantin tarafından yapımına başlanmış, 
Julianus tarafından tamamlanmıştır. Bu mabet biraz küçüktür, 
Ayasofya’nın onda biri kadar yoktur ancak yapının tarzı, içinde ve 
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kubbesinde bulunan resimler Ayasofya ile yarışabilir, ayrıca ikisi de 2 bin 
yıllık tarihi olan yapılardır, bunlardan sadece 2 tane vardır, bunlar şüphesiz 
dünyanın en güzel yapılarıdır. Ayasofya’dan 18 Li uzaktadır, eskiden bu 
mabetler birbirlerine yeraltı tünelleriyle bağlıdırlar. Doğu Roma 
imparatorları buraya gelip ibadet etmiştir. Yakın zamanda büyük bir 
deprem olmuştur, tüneller zarar görmüştür ama hâlâ ele bir mum alınıp 
gezilebilir, fakat ben girmek istemedim. Mabedin kapısında Julianus’un 
resmi bulunur, bacakları beyaz uzun bir elbisesi vardır, bu imparator 
mabedin içine gömülmüştür, sağ ve solunda Peter ve Paul’un resimleri 
vardır, kubbe ve duvarlarda altın süslemeli resimler bulunur, resimlerin 
önemli bir bölümü dökülmüştür. Hemen yanında bulunan kubbeli yapının 
içindeki resimler ise çok iyi korunmuştur. Bunlar 12 havarinin ve Hristiyan 
doktorların resimleridir, tamamı mozaik resimlerdir, son derece 
güzellerdir. İçeride elips şeklinde gizli bir ibadet odası bulunur, kubbe 
duvarında ise bir mozaik vardır. Tahta üzerinde Konstantin’in eşinin resmi 
bulunur, mabedin altında bir kilise bodrumu vardır ve buradan Ayasofya’ya 
gidilir. Mabedin içi çok küçüktür, kubbedeki mozaiklerin tamamı 
dökülmüştür, sadece duvardaki beş renkli mermerler kalmıştır. İnsanların 
bir araya getirdiği bu doğal taşlar, çok güzel gözükmektedir! 2 tane küçük 
mabet vardır, bunların yönü eskiden Kudüs’e doğrudur, Türkler ise Mekke 
yönüne çevirmişlerdir, (elbette) her ikisi de kendi dinlerine saygı için bunu 
yapmışlardır.”22 

Sultanahmet Camisi

“Ayasofya’dan 100 adım mesafede, Sultanahmet adında çok büyük bir 
mabet vardır. Bu mabede Türklerin eski sultanının ismi verilmiştir. 300 
yıllık tarihi vardır. Yüzölçümü 20 Zhang’dan fazladır, yanında bir imparator 
mabedi bulunur, bu biraz daha yenidir ve çok güzel bir yapıdır, her iki 
yapı da mermer ile yapılmıştır ve birbirlerine benzerler. Mabedin sağ ve 
solunun ön kısmında koridorlar üstünde kısa bir kubbe vardır. Mekke’de 
bulunan mabede, Svasti’deki Budist tapınaklarına benzer, bunların hepsi 
Hint tarzıdır. Koridorlarda altışar tane sütun bulunur, avlusunda bir çeşme 
vardır, bu da mermerden yapılmıştır, dışarıda da 6 tane sütun vardır, ana 
giriş kapısında 8 tane sütun bulunur, kapının üzerinde bulut şeklinde bir 
şey vardır, iç mekân 10 Zhang’dan büyüktür, içinde 4 büyük sütun vardır. 
Bu sütunların yüksekliği 1 Zhang’dan fazladır, tam ortasında çok büyük 
bir kubbe vardır, dört köşesine yarım kubbe ve her bir köşesinde ise küçük 
kubbeler bulunur, bunların tamamı çinilerle kaplıdır, içeride sayısız 
yağ lambası vardır. Yerde hasırdan yapılmış halılar ibadet için gelenleri 
bekler, bütün Türk mabetleri bu şekildedir. Şimdiki padişah şehzâdeyken 

22  康有为, “突厥游记,” 11–14; Giray Fidan, Çin’den Görünen Osmanlı Çinli Düşünür Kang You Wei’in 
Türk Seyahatnamesi, 40–46.
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dilek tutarak yaktığı lamba hâlâ burada bulunmaktadır. Yapının içi de 
Hint tarzındadır, burada bulunan lambaların çokluğu Hindistan’daki ve 
Çin’deki tapınaklara benzemektedir, bunlar da Hindistan’dan kaynaklanan 
bir alışkanlıktır. Bu mabet dokuz yıl önceki bir depremde hasar görmüş, 
tamirden geçmiştir, şu anda oldukça iyi ve yeni gözükmektedir. Mabedin 
önünde bir Mısır Dikilitaşı bulunur, üstünde Mısır Yazıları vardır, 
Hristiyanlıktan 4 bin sene öncesinin eseridir, bu dikilitaş Paris’teki ile 
aynıdır. Roma İmparatoru Theodosius tarafından bulunduğu yerden 
buraya getirilmiştir. Hemen yanında yeşil demirden bir sütun vardır, 5 
Chi’dan fazla uzunluktadır, bu da 5 bin yıllık tarihe sahip bir eserdir.”23

Beyazıt Camisi

“Beyaz güvercin mabedi çok güzel ve büyük bir yapıdır. Bu mabet de 
mermer kullanılarak inşa edilmiştir, önünde koridorlar ve de kare şeklinde 
bir çeşme bulunur, 360 yıllık tarihi vardır. Burada çok güvercin vardır, öyle 
ki havadaki güvercinler yerdekilerin görünmesini engellerler, insanların 
onları yakalaması yasaktır, ayrıca onlara yiyecek de verirler. Her gün 
en az beş kez, güvercin ve tavuklar bir araya gelir, böyle bir manzarayı 
görmek her zaman nasip olmaz. Türk başkentinin güvercinleri bu sebeple 
meşhurdur. Eskiden bir kadın dilenci padişaha yalvarır, padişah da ona iki 
güvercin verir, bugünkü güvercinler padişahın verdiği o iki güvercinden 
çoğalmışlardır.”24

Galata Kulesi

“Bugünkü sarayın olduğu yer, başkentin en güzel yeridir, üzerinde 
bulunduğu tepe şehrin en yüksek tepesidir, 500 yıllık bu Galata Kulesi, 
yuvarlak formdadır ve o kadar uzundur ki tepesi bulutlara değer, 10 Zhang 
yüksekliğindedir, dört katlıdır ve çok görkemlidir. Yanında bir askeri okul 
ve kışlalar bulunur. Bu iki yapı neredeyse saray kadar büyüktür. Bunun 
nedeni Türklerin orduyu çok önemsemesidir. Başkenti koruyan 80 bin 
asker vardır. Burası zenginlerin, üst düzey memurların ve önemli kişilerin 
yaşadığı bir yerdir, burada yaşayanların evleri en iyi durumda olanlardır, 
beş katlıdırlar, ancak bunlar çok eski binalardır. Bu tepenin üzerinde eski 
bir mabedin temeli vardır, bu mabet eski imparatorlardan biri tarafından 
yaptırılmıştır.”25

23  康有为, “突厥游记,” 18; Giray Fidan, Çin’den Görünen Osmanlı Çinli Düşünür Kang You Wei’in Türk 
Seyahatnamesi, 46.

24  康有为, “突厥游记,” 20; Giray Fidan, Çin’den Görünen Osmanlı Çinli Düşünür Kang You Wei’in 
Türk Seyahatnamesi, 47.

25  Giray Fidan, Çin’den Görünen Osmanlı Çinli Düşünür Kang You Wei’in Türk Seyahatnamesi, 65.
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Sonuç

Kang’ın gözünde Türk başkenti yani 1908 yılının İstanbul’u bütün geri 
kalmışlığına ve düzensizliklere rağmen dünyanın en güzel şehirlerinden 
biridir.26 Kang, İstanbul ile Pekin arasında ve Osmanlı İmparatorluğu ile 
Çin arasında önemli benzerliklere işaret etmiştir. Doğunun “iki hasta adam” 
olarak adlandırdığı iki imparatorluğun birbirlerine benzerlikleri onun 
seyahatnamesinin öne çıkan unsurlarından biri olarak düşünülebilir. Kang 
için özellikle mimari yapıların ölçekleri önemlidir. Bu sebeple İstanbul’da 
gezdiği ve gördüğü yerlerdeki yapıların ölçülerini vermeye çalışmıştır. 
Bunun yanında ilgisini çeken diğer bir unsur da mimari yapıların iç ve 
dış özellikleridir. Bütün bunların yanı sıra daha önce Çin’de yaşamış ve 
dünyanın birçok ülkesini de gezmiş bir kişi olarak mimari eserler ve sosyal, 
kültürel, ekonomik hayat hakkında da karşılaştırmalar yapmaktadır.  

Kang Youwei’in Türkçe yer ve kişi isimleri için kullandığı bazı 
Çince karşılıklar: 

突厥 ：Türk (Osmanlı İmparatorluğu)
突京：Türk Başkenti
突主：Sultan (Padişah)
苏丹鸭都哈密第二：Sultan İkinci Abdülhamid
君士坦丁堡：Konstantinapol
士坦逋：İstanbul27

巴沙：Kapalıçarşı 
新党，少年党，青年党：Jön Türkler (İttihat ve Terakki Cemiyeti)
桥地利：Kadıköy
厄蔑第三泉亭:  Üçüncü Ahmed Çeşmesi
白鸽庙: Beyazıd Cami
埃及华表：Dikilitaş
加拉塔：Galata
加拉塔石塔：Galata Kulesi
生苏非庙： Ayasofya
海达尔帕夏：Haydarpaşa
少女塔： Kız Kulesi
尼士斌：Niyazi Bey
阿士文：Mithat Paşa

26  康有为, “突厥游记,” 6–7. 
27  1908’de Türklerin yoğun olarak yaşamakta olduğu yerler için bu ismi kullanmaktadır. 
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Abdürreşit Karluk’la 
Çin’de “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” 

Söyleşi: Abdürreşit Celil Karluk

Konuşan: Dilara Coşkun 

Karluk: Çincenin yaşadığı her yerde kültürü de yaşar. 
Kültürü taşıyan dildir.

Dilara Coşkun: İlk sorumu Çin’de gündelik hayatın nasıl bir fotoğrafını 
çekersiniz diye sormak istiyorum. Çin’de çalışma hayatı, dinlenme ve 
eğlenme şekilleri gibi gündelik hayatın temel görünümleri üzerinden bir 
değerlendirme yapar mısınız? 

Abdürreşit Celil Karluk: Çin… Anlaması ve anlatması çok zor bir ülke. 
Anlamak zor diyorum çünkü burada bilinenden çok farklı bir medeniyet, 
devlet ve toplum sistemi mevcut. Anlatmak zor diyorum çünkü Türkiye’deki 
yaygın yaşam stili olsun insan tipolojisi olsun çalışma alışkanlıkları veya 
zihniyet olsun hepsinden çok farklı bir ÇİN veya ÇİNLİ var karşımızda. 
Diğer taraftan Batı hayranlığı bütün alanlarda çeşitli seviyelerde hissedilen 
ve Doğu’ya karşı fazla önyargısı olan Türkiye’de okuma alışkanlığının 
düşük olması, Doğulu kültürler veya toplumlar hakkında asgari bilgilerin 
yetersizliği eklenince konuyu anlatmak daha da zorlaşabiliyor. Çin bilinen 
özelliği ile 1 Milyar 400 Milyona yaklaşan nüfusu ile Dünyanın üretim ve 
tüketim üssüdür…aynı zamanda çok fazla etnik, kültürel ve dini farklılığı 
olan ve bu farklılıklar da son yıllardaki tektipleştirici uygulamalara maruz 
bırakarak teker teker tarih sahnesinden silinmeye başlarken dünyanın 
veya ilgili toplum ve kültürlerin akrabalarının ya da dindaşlarının pek de 
umurunda olmadığı bir gerçektir.  Çin’deki yaşamı aslında toplam nüfusu 
1 Milyarı geçen etnik olarak kendilerine Hanzu yani Han milliyeti olarak 
adlandıran Han Çinlileri şekillendirir. Çinlilerin hepsi aynı görüntüde gibi 
görünür ama öyle değildir. Eyaletler arası ayrım, doğu batı güney kuzey 
arası ayrım çok fazladır. Bu fark fizikî olarak hissedildiği gibi en çok kültürel 
olarak görünür. Özellikler Çinlilerin konuştukları diller arasında büyük 
farklılıklar vardır. Bugün yaygın olarak konuşulan resmi dile mandarin 
Çincesi denir ve devlet tarafından yaygınlaştırılan resmî dildir. Bir çeşit 
Çin Esperanto’sudur. Mesela Pekin’de konuşulan pekin şivesi ile ona 
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130 km doğusundaki Tianjin şivesi arasında farklılıklar fazladır. Çin’deki 
resmî söyleme göre 8 büyük diyalekt vardır. Bu lehçeler arasındaki farkı 
Türkçe ile Moğolca arasındaki fark ile hatta Farsça ile aralarındaki fark ile 
kıyaslanabilir. Kuzeyli Çin’linin Güney Çincesi olan Kantoncayı öğrenmesi 
yıllarını alabilir. Ama bu farklılık Çin yazısı ile bertaraf ediliyor, konuşma 
ile anlaşamayan Çinliler yazı ile birbirlerini anlıyorlar. Bundan dolayı 
Çince TV’lerde haberler, diziler hep mandarin Çincesi iledir. Ama bütün 
programlarda alt yazılar vardır. Bunun nedeni ise farklı lehçede konuşan 
Çinlilerin Mandarini bilmiyorsa da altyazılardan neler konuşulduğunu 
anlaması içindir. Çin’de Yazı çok önemli bir işlev görür. 

Orada nüfusun kalabalık olması imkânların kısıtlı olmasını beraberinde 
getirmiştir. Çok çalışırlar. Türkiye’deki gibi saat sekize kadar hafta 
sonu öğlene kadar uyumak hemen hemen yoktur. Herkes çok çalışmak 
zorundadır.  

D.C.: Bu durumda yoksulluk da yaygındır diyebilir miyiz?

A.K.: Yoksulluk vardır ama kime göre neye göre. Milli gelirleri ile 
ortalama seviyededirler. Ama Çin’in kıyı sahil bölgesi dediğimiz doğu 
kesimi kalkınmış kesimdir. Belki bazı kentlerde yaşayanların kişi başına 
geliri 30.000 doları geçmiştir. Ama iç ve batı bölgelerde 100 dolara kadar 
düşebiliyor milli gelir. Çin’in etno-milliyet haritasına baktığınızda Çin 
toplam yüzölçümünün %65’ini azınlıklar bölgesi olduğunu görürsünüz, 
Mançurya’nın batısı, İç Moğolistan, Döngen/Müslüman Çinli bölgeleri, 
Doğu Türkistan, Tibet bölgesi ve güneybatı bölgeleri resmi söyleme göre 
Çin’in toplam yüz ölçümünün %65 i ama nüfusun %10’udur. Bu bölgeler 
ekonomik ve kültürel olarak nispeten geri kalmış bölgelerdir. Çin nitekim 
bunun farkında ve 2000’li yıllardan beri Batı bölgelerini kalkındırma 
startejisini uygulamaya koymuştur. Göreceli yoksulluk, doğudan batıya 
artar. 

D.C.: Bizdekinin tam tersi gibi. 

A.K.: Evet evet.. 

D.C.: O halde batı bölgelerinden doğu bölgelerin ciddi bir göç dalgası da 
yaşanıyor olsa gerek… 

A.K.: 1980’lere kadar hemen hemen nüfus hareketliliği yoktu. 1949 
Çin komünist partisinin iktidara gelmesi ile sosyalist ideolojiye göre 
şekillendirildi Çin. Mao’nun başlattığı çeşitli politik aksiyonlar ve devrimler 
ile, Çin’de tamamen yeniden şekillendirme ve organizasyon yaşandı. 
Mao’nun ölümüne kadar olan süreç 1980’e kadar olan kalkınmanın ve 
sanayileşmenin birçok alanda altyapısını oluşturmuştu. ÇKP patronluğuna 



Çin’de “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” 

195

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 193-204

oturan Deng Şiaoping ile 1980 sonrasından itibaren yeni bir dönem 
başladı. Amaç yoksulluğu kaldırmak ve kalkınmaktı. Reform ve dışa açılma 
süreci başlatılarak bölgesel kalkınma stratejisi benimsendi. İlk olarak 
güney doğudaki Hong Hong ve Macao çevresinde bölgeler kalkındırıldı. 
O dönemdeki Çin komünist partisi lideri Deng, “Çin kademeli olarak 
kalkınacak önce bir bölge sonra bir bölge kalkınacak, önce belli bir kesim 
zenginleşmeli” der. Aslında bu söylem, sosyal ve ekonomik yarılmanın 
temelini oluşturmuştu aslında. O zaman kırsaldan kente ve batıdan doğuya 
kitlesel nüfus hareketliliği (1980’lerden sonra) başlıyor. Daha sonra 
özellikle 2000’li yıllardan sonra doğudan da batıya başladı. Zira alt yapı 
yatırımları vs. artırılmıştı. Han Çinli nüfusu azınlık bölgelerde bu sayede 
şiddetle artmaya başladı. 

D.C.: Çin kadim medeniyetini günümüze kadar ulaştıran ve yaşatabilen 
ender ülkedir. Çin medeniyetinin sürekliliğini sağlayan unsurlar neler 
olabilir? Batı medeniyet ve kültürü küresel çapta baskın ve etkin olurken 
Çin kendi özgünlüğünü nasıl koruyabilmektedir? Dışarıdan bilim ve 
teknoloji aktarımında onlara Çin kimliği vurulmakta mıdır yoksa hâkim 
olan bu ürünler üzerinden yine batı kültürü müdür? 

A.K.: Bu soruya geriden başlayalım. Son Davos toplantısında 
cumhurbaşkanı Şi Cinping küreselleşmeden yana tavır koydu. Aslında 
çoğu batı dışı ülkelerde küreselleşme için çekinceleri vardı. Ama Çin’de 
bu korku yoktur. 3000 yıllık bir medeniyet; eskilerin üzerine yenileri koya 
koya biriktire biriktire gelen bir medeniyet vardır. Bu nedenle yaşama 
iradesi de çok kuvvetlidir. Çin medeniyetini sürdürülebilir kılan nedir?: 
Temelini oluşturan Konfüçyüs ve Taoist düşünce sistemleridir. Bir de 
bunları nesilden nesile aktaran eğitime Konfüçyüs’ün bildiğimizden 
fazla önem vermiş olmasıdır. Eğitime verilen önem medeniyetin kalıcı 
olmasında etkili olmuştur. Çin yazısı neredeyse 3000 yıldır kesintisiz 
devam ediyor. Yazı medeniyetlerin başlangıcı ve sürdürücüsüdür. Çince 
okuma yazma bilen bir Çinli çok eski metinleri bile okuyabiliyor. Bu da 
kültürün sürekliliğini sağlayan en önemi unsurdur. 

D.C.: Bizde olmayan bir şey yani…

A.K: Evet, hakikaten bizde olmayan bir şey. Orhun’dayken Köktürk yazısı 
sonra Uygur yazısı İslamiyetle Arap yazısı.. Daha sonra ise bu tarafta Latin 
alfabesi diğer tarafta Kiril alfabesine geçilmiş. Ama Doğu Türkistan’da hala 
Arap alfabesi devam ediyor. 

Mesela Çin para birimi olan Yuan’da 5 milletin yazısı vardır. En büyük 
olan han Çinlilerin yazısıdır, Uygur Türkçesi, Tibetçe ve Moğolca ve diğer 
yazı.. Çin medeniyetini sürekli kılan, Konfüçyüs eğitim sistemi, yazı sitemi 
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ve bunlardan kaynaklanan özgüvendir. Bu nedenle Çin kültürel olarak 
herhangi bir kültürden çekinmiyor. Çin demek aslında bir nevi Çin kültürü 
demektir. Ayrıca, Çin, Çince’de “Cong guo” yan, “merkez ülke” demek; yani 
dünyanın merkezi Çin demektir. Bir Çinli hep kendini merkezde görür. 
Ötekileri kendi çevresinde görür. Meşhur “Hua-Yi/ Çin-Barbar” ilişki 
ekseninde merkezde Çin, dört tarafta dört çeşit barbarlar yaşardı. Kimseyi 
kendilerinden üstün görmezler. Dolaysıyla bugün batı ile iletişimde Çin 
batı karşında kendini kültürel olarak çok güçlü görüyor. İhtiyaç duyup 
aldıklarını da Çinlileştiriyor.

D.C: Bu durumu biraz daha açar mısınız? Batı düşüncesi ve fikirleri 
Çin’de ne durumdadır? Sosyalizmin hatta piyasa ekonomisinin “Çin 
tarzı”ndan bahsediliyor, bunu nasıl anlamak lazım?  

A.K: Çin  sosyalist ideoloji ile yönetilse de Türkiye’dekilerin anladığı 
evrensel  bir sosyalizm falan değildir. Bu sosyalizmin adı “Çin tarzı 
sosyalizm” olarak adlandırılıyor. Çin’de piyasa ekonomisi var batı 
kapitalizminden gelen. Fakat bunun adı da “Çin tarzı sosyalist piyasa 
ekonomisi”dir. 

Çin tarzı derken şunu kastediyor Çinli. “Biz çubukla yemek yeriz, biz 
deri ayakkabı giymeyiz bez ayakkabı giyeriz; bizim her şeyimiz onlardan 
farklıdır” diyorlar. Ve bu farklılıklar batıdan giren her şey ile anlaşamaz. 
Anlaşması için, dışarıdan gelen içeriye uymasıdır. Mesela Mercedes ve 
benzeri Batı arabalarının neredeyse bütün modelleri Çin’de üretilir, fakat 
Çin için üretimleri Çinlilere göredir. Normal Mercedes arabalar Çinliler 
için büyük kaçar. Oraya göre üretiliyor. Bu batıdan gelen her şey için, 
somut olduğu kadar soyut olanların için de aynıdır.

Bütün dünyada Müslümanlar genellikler İslamî isimler verirler 
çocuklarına. Ama bir Müslüman Çinlinin böyle bir adı yoktur. Çin ad ve 
soyadını kullanır. Yani Kuran’da geçen isimleri değil, iki veya üç heceli 
Çince ad ve soyadlardır. Örneğin, Ma Rong, Ding Hong, Ma Bofang gibi. 
Çin sınırları içindeki Müslümanlığı ikiye ayırırlar. Çin seddinin içerisi ve 
dışarısı için iki ayrı Müslümanlık söz konusu. Çin seddi içerisinde Çin tarzı 
Müslümanlık vardır. Ama diğer tarafta Türkistan Müslümanlığı vardır. 
Onlar Türkçe okur ve yazarlar ve Döngenler başta olmak üzere Çin seddi 
içindeki Müslümanlıktan farklıdır. 

Çok ilginç bir uygulama var uluslararası öğrenciler için. Çin’e giden her 
yabancı öğrenci Çin’deki eğitim kurumlarına başlayınca her kese bir 
Çince isim verilir. Zira Çinlinin dili yabancı adlara dönmez. Çincede ad 
ve soyadının toplamı en çok dört hece olur. Yabancılara da bu sisteme 
uygun Çince adlar verilir. Uygur, Tibetli ve Moğol benzeri milliyetler ile 



Çin’de “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” 

197

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 193-204

birlikte çoğu yabancıların isimler çok uzun gelir onlara. Orada yaşayan ve 
okuyan yabancılar, Çince isim almak zorunda sanki. Diğer türlüsünü kabul 
etmezler. Bundan dolayı eğitim süresince verilmiş Çince adı ve soyadını 
kullanırlar. Ama resmi evraklarda orijinal adı- soyadı yazılır. Hocaları ve 
Çinli arkadaşları genellikle orijinal ad-soyadını bilmezler. Fakat bu sürece 
Çin vatandaşı olan Uygur ve Tibetlilerin çoğunun hala direndiği, sadece 
ad ve soyadından dolayı sıkıntılar yaşadığını kendi deneyimimden bilirim.

D.C.: Bu Çin’in hayatın her alanına hakim olmaya çalışan yapısının bir 
yansıması o halde.. 

A.K.: Evet, her şeye kendi değerlerini yansıtırlar. Mesela Yahudiler 
dünyanın her yerinde yaşarlar ama Çin’de Çinlileşip kaybolmuşladır. Çin’in 
iç bölgelerindeki çoğu Döngen Camilerine gittiğinizde şaşıp kalırsınız. Dış 
görüntüsü Camiye benzemez. Aslan, Ejderha motifleri vardır. Bakarsınız 
Çin mimarisine ve estetiğine uygun renkler vardır avluda vs. İçeri girerseniz 
anlarsınız mescit ya da cami olduğunu. Dışarda bakınca camileri nasıl ayırt 
edemiyorsanız kişileri de ayırt edemezsiniz Müslüman ya da değil diye. 
Pekin’deki en eski Niujie camisi hala minaresi yoktur. Ancak Kuzey Batı’da 
Gansu, Qinghai özellikle Türk Müslümanlar bölgesinde aslına uygun 
Camileri görebilirsiniz. Yani Çinlilerin nüfusu ve nüfuzu baskın olmayan 
bölgelerde.

D.C.: Bir iyi bir kötü yanı var gibi bu zamana kadar anlattıklarınızın. 
Çin’i Çin yapan bu baskıcı tavrı yani, başkaları için sıkıntı olsa da…

A.K.: İyi kötü demek yorumlara bağlı. Çin kültürü ve değerler sistemi 
şunu açık olarak söyler, Çin’de yaşamak ve barınmak istersen benimle 
ile çatışmayacaksın, bana uyacaksın, Çinli gibi yaşayıp, Çinli gibi 
düşüneceksin... 

D.C.: Siz bu medeniyetin eğitim yazı ve Konfüçyüs düşüncesi sayesinde 
devam edebildiğini söylediniz. O nedenle eğitimle ilgili bir soru ile devam 
edelim. Dünyadaki üniversitelerin en iyi 500’ü arasında 17 üniversiteleri 
var? Bu başarı nereden geliyor? Eğitim sistemleri hakkında daha 
kapsamlı olarak neler söyleyebilirsiniz?  

A.K.: Çin’de eğitim Konfüçyüs’ten beri önemli. Eğitim her şeyin başıdır 
Çin’de. Eğitime ayrılan bütçe azımsanmayacak oranlardadır. Eğitime 
sürekli yapılan bir yatırım var. Elbette Türkiye’dekinden çok farklıdır. 
İnsanların çoğu başarının çalışmaktan ve okumaktan dolayısıyla liyakatten 
geçtiğini biliyor. Çünkü memuriyet le ilgili binlerce yıllık sınav sistemleri 
var. Özellikle yurtdışına öğrenci gönderilirken en çok Mühendislik, Fen 
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ve teknoloji bilimleri, Tıp alanına burslu öğrenci gönderilir. Bu alanlarda 
Batı’dan alınabilecek her şey almaya öğrenmeye, taklit etmeye çalışıyorlar. 
Fakat sosyal bilimlerde değil. 

Çin son 40 yıldır dünyada yurtdışına en çok öğrenci gönderen ve gitgide en 
çok öğrenci kabul eden ülkeye dönmüştür. Çinin başarı elde ettiği alanlar 
mühendislik tıp ve teknik bilimler gibi alanlardır. Devlet bu alanlarda ciddi 
yatırımlar yapıyor. Sosyal bilimlerde ise çok daha temkinli ve ihtiyatlıdır.  

D.C.: Kendi kadim öğretilerine dair sürdürdükleri sistemleri var mı? 
Mesela dövüş sporları gibi…

A.K.: Çinlilerin eğitim  sistemi  ve  kurumlarını Türkiye ile 
karşılaştırdığınızda Türkiye’de öğrencilerin boş gezdiği, çok sistemsiz 
eğitim sürecinden geçtiği ilk olarak göze çarpabilir. Çin’de ilk, orta 
öğretim kurumlarında 8-10 saat sistematik eğitim görürler, özel okullar 
hemen hemen yok. Bazı metropollerde yeni yeni ortaya çıktıysa da bu 
kesinlikle yaygın değildir.  Yatılı veya yatılı olmayan okulların hemen 
hemen tamamında sabah sporu ve jimnastik zorunludur. Bu sporlar veya 
jimnastikler içine mutlaka geleneksel spor oyunları vardır. Bu durum 
üniversitelerde de devam eder. Üniversitelerde gençlerin çoğunun hedefleri 
vardır ve genellikle yarış içindeler. Bütün eğitim kurumlarında eğitimin 
niteliğine yönelik denetimler sıkıdır. Eğitim kurumları Çin kültürünün, 
parti ideolojisinin bütün alanlarda nesillere aktarımını sağlamaya çalışır. 

D.C.: Eğitimden sonra okur yazarlık üzerinden gidelim isterseniz. 
Yazarlar Birliği çatısı altında bu mülakatı gerçekleştiriyoruz. Yazmak 
ve okumak çok değerli iki eylem türü. Çin edebiyatı nerede duruyor, 
Türkiye’de Rus edebiyatının bir şekilde gücünü hissedebiliyoruz ama 
Çin edebiyatı şu an için bizde pek bilinmiyor. Çin edebiyatında neler ve 
kimler var? Çin halkının okumaya ilgisi nasıldır? 

A.K: Çinliler çok okur. Zira okuma ve yazmaya önem vermezlerse Çince 
hemen unutulur. Bundan dolayı hattatlık meşhurdur. Onların yazdığı bazı 
hatlar tek bir hecedir, yüzbinlere yuan’a kadar satılır. Çin’de insanlar lükse 
o kadar düşkün değiller ya da buradaki gibi çok rahat yaşayamazlar, evleri 
küçüktür. Ama her evde bir kütüphane benzeri köşeleri vardır. Herkes okur, 
okumayan Çinli çok azdır. Çin’de edebiyat ve sanat resmi ideolojiye hizmet 
etmek durumundadır. Bundan dolayı çok fazla çeşitlilik ve yaratıcılıktan 
söz etmek çok zordur. Sosyalist rejime, ÇKP söylemine aykırı düşünce 
veya sanatsal ürünlerin ortaya çıkmasına müsaade edilmez. Bundan dolayı 
evrensel veya küresel çapta pek sesleri duyulmaz. Çin kökenli 1997’de 
Çin’den ayrılan ve Fransa’da yaşayan Gao Xingjian 2000 yılında Nobel 
Edebiyat ödülünü kazanmıştır. Bir diğer ünlü Edebiyat Profesörü Liu 
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Xiaobo ise rejime ve sisteme yaptığı eleştirileri ve görüşlerinden dolayı 
2009 yılında 11 yıllık hapse çarptırılmış fakat 2010 yılında ise Nobel barış 
ödülüne layık görülmüştür. Bir diğer ünlü Çinli edebiyatçı ise Mo Yan’dır 
2012 ylında Nobel Edebiyat ödülüne layık görülmüştür. Kimi batılılara göre 
Çin’in Franz Kafka’sı veya Joseph Halleri olarak da bilinen bir yazardır. Bu 
üç şahs modern Çin edebiyatında çok önemli figürlerdir. 

Çin araştırmalarının Türkiye’de yetersiz olması aslında Çin edebiyatı 
hakkında bilgi sahibi olamayışımızı, hatta Çin’de yaşayan Türk kökenli 
edebiyatçılardan da bihaber oluşumuzu ortaya çıkartmıştır. Aslında çok 
zengin bir edebiyat ve folklor vardır Çin’de.

D.C.: 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar iç savaşlar ve Japonya 
ile yapılan savaşla uğraşan Çin, 1950’li yılardan sonra tarımda atak 
yapmaya başlıyor. Aslında bu devrim Mao’yu Çin siyasî ve hatta kültür 
hayatında oldukça etkili bir konuma getiriyor. Bu devrimin öncesi ve 
sonrası hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?  Bu devrim öncesi 
ve sonrasında hayati olarak neler nasıl değişmiştir?

A.K.: Çin toplumu tarımcı dolayısıyla köylü bir toplumdur. Büyük çoğunluk 
da tarımla uğraşır. Çin’de bir şeyler olacaksa çiftçilerle, köylülerle olur. 
Köylüler için de en önemli sorun karın doyurmaktır.  Çin’de en çok tekrar 
edilen kelime Chı/Çı dır: Çı demek “yemek”tir. Nispeten samimi olan veya 
tanıdık iki Çinli karşılaştığında çoğu zaman “merhaba” yerine  “yemek 
yedin mi?” diye sorar. Çinli için yemek çok önemlidir. Çin medeniyetinin 
belki de en vazgeçilmez merkezi değerleri “Çı” çevresinde gelişmiştir. 
Çin’de 24 imparatorluk kurulmuş, yeni bir devlet yıkılmışsa veya yenisi 
inşa edilmişse çiftçiler/köylüler sayesinde olmuştur. Günümüzdeki 
resmi ideoloji de köylüler sayesinde gerçekleşmiş veya rakiplerine galip 
gelmiştir. Zira ezilen ve sömürülen en geniş kesimin köylüler olmasından 
ötürü, Mao söylemlerini bu kitle üzerine geliştirmiştir. Çin komünist 
partisinin üç ayağı vardır. Birinci ayağı köylü, ikincisi işçi, üçüncüsü asker. 
Çin’de Rus sosyalizminden farklı olarak köylerden şehirler kuşatılmıştı. 
Mao’nun devrimleri köylüler, asker ve az sayıda işçiye dayandı. 1950’de 
Çin Halk Cumhuriyeti kurlunca iç kampanyalar başlatıldı. Kampanyaların 
hedeflerinden biri de Amerika ya da Batı emperyalizmini geçmekti. Bir 
sürü devrimler yapıldı, çelik üretimini artırmak, büyük sıçrayıp ilerleme 
gibi. Bir diğer önemli devrim de kültür devrimidir. Kültür devrimi aslında 
geleneksel kültürün zayıflatılması ve toplumun Mao ideolojisi ile yeniden 
organize edilmesi gibi şekillerde gerçekleşti. Mao bu tarz devrimlerle diğer 
taraftan kendi muhaliflerini sindirmeye çalışmıştı. 

1979’daki reform ve dışa açılma ile Çin’de bir devir kapandı ve bir devri 
açıldı. Mao döneminde kedilerin rengi önemliydi ama Deng döneminde 
kedinin fareyi yakalayıp yakalamaması önemli oldu. Ekonomiyi 
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canlandırıyor muyuz, halkı zengin kılıyor muyuz gibi sorular etrafında 
reformlar yapıldı. O nedenle 1980 sonrasında Çin’de şöyle bir durum 
ortaya çıktı. Köylülerin topraksız kalması söz konusu oldu. Bugün Çin’de 
neredeyse 300 milyonu geçen seyyar işçiler vardır. Bu işçiler nerede iş 
varsa orada yaşarlar. Çoğunluk sanayi ve kalkınmakta olan bölgelerde vs. 
Çinlilerin aç kalmaması lazım, bundan dolayı hayatta kalmak için her şey 
yenilebilir. 

D.C.: Onların yemek kültürü çok çok farklı geliyor uzaktan bakınca 
bile. Çok çeşitli deniz ürünleri ve hayvanlar yiyorlar. Bu da açlıktan 
korkmalarından kaynaklı bir durum olarak mı süregeliyor? 

A.K.: Onlar hayatta kalmak için yemek durumunda. Onlarda yemek ile 
ilgili çok sayıda ciddi efsaneleri vardır. Ve çoğunluk buna inanırlar, örneğin 
tedavi edici yemekler diğerleri. Çin’deki çoğu reklamlar sağlıkla, ilaçlarla 
ilgilidir. 

D.C.: Hocam 1980 sonrası için anlattıklarınız Türkiye’deki dönem gibi 
değil mi?

A.K.: Pek değil.

D.C.: Şunu demek istedim. 1950’den sonra yaşanan traktörleşme ile 
başlayan iç ve dış göç dalgası, 1980 sonrası yaşanan gecekondulaşma 
durumu…

A.K.: Şöyle, kırdan kente göç durumları Türkiye’de çok kontrolsüz şekilde 
oldu. Zira Türkiye’de siyaset oy odaklıdır. Arsalar parsel parsel verildiler 
veya köylüler işgal ettikleri devlet/hazine arsalarını daha sonra çeşitli 
yollarla zimmetlerine geçirdiler. Çin’de ise öyle değildir. İsteyen istediği 
yere konamaz, yerleşemez. Hukou adında bir Nüfus sistemi vardır. Nüfusa 
kayıtlı olduğu yer kolay kolay değişmez. Dolaysıyla göç ve iskan tamamen 
kontrollü ve devlet denetimindedir. Pekin’de  isteyen her Çinli gelip 
yerleşemez, Pekin nüfusuna geçmek o kadar da kolay değil. Genellikle 
geçici ikamet sistemi benzer durum vardır. Bundan dolayı nüfusun niceliği 
ve niteliği kontrol altındadır. 

D.C.: Seyyar işçiler dediğiniz bu şekilde yani, anladım hocam. Şuradan 
devam edersel, tarih itibari ile de ipek yolunun Çin’den başlandığını, bu 
yol ile Çin ürünlerinin pazarlandığını, aynı zamanda Batıdan gelen çeşitli 
ürünlerin Çin’de tüketildiği biliniyor. 1980 sonrasında Çin’de “Reform ve 
Dışa Açılma” süreci başlatıldı ve doğrudan yabancı yatırımlar Çin’e girdi. 
Bu durumun toplum hayatına yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?  



Çin’de “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” 

201

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2017 / 20: 193-204

A.K: Adından da anlaşılacağı üzere “İpeğin yolu” demektir İpek Yolu. 
İpek’te Çin’de en fazla üretilmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerine satılmış/
pazarlanmıştır. Çünkü Çin kalabalıktır ve üretim fazlası vardır. Fazlasını 
ihraç etmesi lazım iken, ülkesinde olmayan ürünleri veya ham maddeleri 
ithal etmesi lazım. 1980 sonrasındaki ilk evrelerde gelen yabancı yatırımlara 
bakınca 1980’lerde yatırımları genellikle deniz aşırı Çinlilerin yaptığını 
görürüz. Daha sonra var olan Çin’in teşvik ve özendirme politikaları batı 
sermayesini çekmiştir. Çin bir taraftan yabancı yatırımlara teşvik verdi 
diğer taraftan da kalabalık nüfusuna istihdam sağlamış oldu. Bu Batı’nın 
da işine geldi. 

D.C.: Ucuz iş gücü onlar için tabii.. 

A.K.: Evet, aslında ucuz işgücü bir nevi sömürüydü… Çin’de  Batıda veya 
Türkiye benzeri ülkelerde olduğu gibi işçilerin haklarını arayan kollayan 
sendikalar yoktur. Bu durumda işçinin sömürülmesi muhakkak. Batılı için 
önemli olan ürünün ucuza mal edilmesi ve pahalıya satılmasıdır. Bundan 
dolayı Çin batı için ucuz mal üreten üs haline geldi. Bu durum Batı’nın 
ucun maliyetle iş yapması için işine geldi. Çin açısından ise istihdam artırdı 
ve büyük miktarda döviz elde etti. Ama günümüzde bu durum geçerli 
değildir. Zira artık ucuz iş gücü bulmak zorlaşmaya başladı. Çin’de tek 
çocuk politikası bunun sebeplerinden birisi. 6+1 diye meşhur bir söylem 
var. Bir çocuğa kendi anne babası, anneanne ve dedesi ile babaanne ve 
dedesi bakıyor. Böyle şımarık büyüyen çocuk 300 dolara çalışmaz artık. 
Bu nedenle yabancı sermaye Güney Doğu Asya’ya kaymaya başladı. 

Çin, Batı burada iş yaparken teknolojisini transfer etti. Çin artık 30 senelik 
büyümeden sonra Türkiye dâhil pek çok ülkeye yere yatırım yapar oldu. 
Yeni ipek yolu projesinin ortaya çıkışı değişik bir boyuttadır. Çin Pakistan 
hariç komşuları ile iyi geçinemiyor. En büyük sorun yaşadığı Filipinler, 
Vietnam, Hindistan, Japonya. Bunlarla sınır anlaşmazlıkları yaşıyor. 
ABD’nin Asya’ya dönüşüyle Çin kendini doğu ve güneyden kuşatılmışlık 
hissine kapılmaya başlamıştır. Çin bu nedenle çıkış olarak Batısındaki 
geniş Türkler Dünyası ile diğer hammadde ve enerji yatakları ile pazarların 
bulunduğu orta doğu bölgesini seçmiştir. Bu bölgeler hammadde aldığı ve 
sanayi ürünlerini rahatlıkla sattığı yerlerdir. Büyük yatırımları Çin buralara 
yapmaya başladı. 

D.C.: Peki tek çocuklu nüfus politikası dezavantajlı olmayacak mı ileride? 

A.K.: Çin’in tek çocuk politikası toplumdaki nüfus dengesini alt üst 
etmekle birlikte ülke güvenliği açısından da sorun olmaya başlamıştır. 
Bundan dolayı yumuşatmaya başladı kararlarını. Çin’de geleneksel kültür 
Erkek yanlısıdır ve kız çocukları pek istenmez. Hamile kadınlarda ultrason 
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ile cinsiyet belirlenmesi yasaktır mesela, dolayısıyla ultrason yasaktır. 
Zira kız olunca aldırabilirler. Hâlâ Çin’de erkek nüfus fazladır mesela. Bu 
nedenle Çinliler gelin bulmakta da zorlanır başka bölgelerden veya Güney 
Asyadan gelin ithalatı yaparlar. 

D.C.: Peki bu tek çocuklu politika insan ilişkilerine nasıl yansıdı? Teyze, 
amca,  hala, dayı ve kardeş kavramlarının olmadığı bir ülkeden söz 
ediyoruz. İnsanların sadece anne baba ve evlat ilişkisi içerisinde olması 
ve geniş akrabalık ağlarına sahip olmamaları insani ilişkilerde bir boşluk 
yaratmıyor mu? 

A.K.: 6+1 dediğimiz sosyolojik gerçekten dolayı tek çocukların psikolojisi 
çok zayıf ve sorunludur. Yalnızlıktan korkarlar, kendi başlarına yaşaya-
mazlar. Bu çocuklar da evlenmek istemiyor, hatta evlenenler çocuk yap-
mak istemiyorlar ve çocuksuz yaşıyorlar. Bu durum büyük sıkıntılar ya-
ratırdı ama geri dönülüyor. Ayrıca ekonomi için de olumsuz yanları var. 
Yaşlılık artıyor ve genç nüfus lazım ekonomi için. 

D.C.: Batı  ve Çin ilişkilerini hangi paradigma üzerinden değerlendir-
memiz sağlıklı olur? Batı’nın Çin, kültürü, siyaseti, ekonomisi ve geleneği 
üzerinde etkisi ne orandadır? Ve ikinci bir soru olarak günümüzden ba-
kacak olursak Çin’in kadim geleneği ile olan bağlantısını nasıl değerlen-
dirirsiniz? Çinliler gelenek ve adetlerine bağlı mıdır? Bu gücü nereden 
bulmaktadırlar? 

A.K.: Çin batı ilişkisine bakınca 1840’da afyon savaşları ile başlar 
doğrudan temas. Ama vatandaşlar katında batı etkisinin görülmesi 1980 
sonrasında başlar. Batı’ya ait bazı kültürel dokularının Çin’e aktarımı bu 
dönemde olur. Batı tarzı giyim kuşam gibi. Bunlar geleneksel kültürünün 
zayıflatıyor mu? Hayır. Zira Çincenin yaşadığı her yerde kültürü de yaşar. 
Kültürü taşıyan dildir. Çin kültürünün verdiği güçlü enerji batıyı Çine girse 
de Çinlileştiriyor. Çin de KFC Starbuks Türkiye’deki gibi değil. Onlar bile 
Çinlileşmiştir. Yani batı kültürü Türkiye ve Malezya olduğu gibi yaşayamaz, 
mutlaka Çinlileşir. 

Batı ile ilişki de daha çok ekonomi ana damardır. Evrensel değerler; 
insan hakları, demokrasi Çin için mevzu bahis değildir. Batı o değerleri 
zorlayabildiği yerde zorluyor. Türkiye’de zorluyor mesela. Ama Çin’e hiçbir 
şey diyemiyor. Zira Çin- Batı ilişkisinde Batı da Çin tarafından kuşatılmıştır. 
Bir taraf yıkılırsa diğeri de yıkılır. 

Çin Batı’yı çözdü. Çin açısından Çin kafası ile bakınca batı çok basittir. 
Çünkü Çin çok köklü medeniyet sahibi olmakla birlikte öteki toplumları 
inceleme ve artı eksilerini ortaya çıkartmada bayağı ustadır. Çin’de 36 
hile diye bir düsturlar vardır. Bu hileler ticari ve insanî, askerî ilişkilerde 
kullanır. Çin masa üstünde asla kaybetmez. 
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D.C.: Dile çok önem verdiğinizi görüyorum hocam. Ve kendine 
güvenmenin, kompleksiz olmanın. Yine karşılaştırma yapmak zorunda 
kalıyorum. Bizde olmayan bir durum bu özgüvenleri ve değerlerini 
korumaları, bir olmaları. 

A.K.: Çin’de farklıklar vardır ama sürekliliğini koruyarak yaşayamaz, 
çünkü ana gövdede homojenite istiyor. Bu Çin kültürü ve zihniyetinden 
kaynaklanan bir durumdur. Farklılıklar baskın Çin kültürünün olduğu 
muhitte yaşama imkânı bulamaz. Bunun ihtimali Moğolların döneminde 
uygulanan kast vari tabaka sistemi ile ancak mümkün olmuştur. Fakat 
Moğolları deviren Çinliler bu çoğulcu yaşam tarzı ve toplum tipini 
ortadan kaldırmıştır. Yani Çinlilere üstün gelindiğinde sınırlar çizilerek 
farklılığın yaşatılması mümkündür. Aksi durumda ise dayatılanı kabul 
edip yaşayacaksınız demektir. Çin’in sosyal ve kültürel yapısı bilinen 
toplumlardan çok farklıdır.

D.C.: Çin’de dinî hayatın görünümü nasıldır? Çin’de hâkim olan bir dini 
öğretiden bahsedebilir miyiz? Budizm, Taoizm, Şintoizm, Konfüçyanizm 
gibi öğretileri dinî öğretiler olarak aldığımızda neler söyleyebilirsiniz? 
Bu soru içerisinde Çin’de diğer dinlere mensup insanlarla ilişkileri 
nasıl değerlendirirsiniz? Çin’de Müslümanların durumu nasıldır? Çinli 
Müslümanlara karşı yapılan ayrımlar nelerdir? 

A.K.: Çin toplumunda baskın bir semavi din yoktur, orada bir değerler 
sistemi vardır. Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizm gibi.. Çin’deki resmi 
söylemler ve istatistiki verilere göre büyük çoğunluk ateisttir. Ama burada 
ölçüte bakılmalı. Şöyle bir baktığınızda, herkesin aslında belli bir değerler 
sitemine sahip olduğunu görürsünüz. Resmi rakamlarda 23 milyon 
Müslüman, 25 milyon Protestan, milyonlarca Budist ve 100 milyonlarca 
taoist yaşar. Ama egemen sosyalist rejimden dolayı din objektif bir şekilde 
araştırılamaz. Bugün İslamiyet komünist partiye göre en büyük tehdittir. 
Özellikle en büyük farklı grup olan Uygur Türkleri hedef tahtasındadır. 
Uygurların kökten dincilikle alakası olmasa da Çinlileştirilmesi 
karşısında engel olduklarından dolayı, özellikle öteki milliyetler gibi çok 
iyi Çince bilmemeleri, Çin kültürüne mesafeli oluşları, psikolojik olarak 
kendilerini Çinlilerden asla aşağı görmemesi… birer tehdit unsuru olarak 
görülmektedir. Bazı resmi söylemler açıkça “Fark=tehdittir” şeklinde 
formüle edilmiştir.

Aslında 1980’lerdeki reform ve dışa açılma süreci ile bütün Çin’de dinî 
özgürlükler nispi olarak sağlanmıştı. Anayasasında Çin vatandaşı istediği 
dine inanabilir, kimse diğerini zorlayamaz şeklinde kesin maddeler vardı. 
Bu maddeler aslında nispi olarak icra edilmişti. O dönemde dini hayat çok 
canlı idi. Ve etnik çatışmalar hemen hemen yoktu. Çünkü rejim veya Çinli 
ötekinin iç işlerine pek karışmıyordu. Her kes kendi sınırları içinde ken-
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di kültürü ve inancını yaşıyordu. Fakat 1989 Tainmen olayları, SSCB’nin 
dağılması gibi ulusal ve uluslararası değişmeler Çin’in din politikasını da 
değiştirdi. 1992 yılında Çin tarzı sosyalist  Piyasa  ekonomisinin  resmileş-
mesi ile oluşan çeşitli çıkar grupları bu durumu kullandı. Çin’in yürüklük-
teki yasalarına bakınca çoğulcu ve özgürlükçü olduğunu görürsünüz. Ama 
bu yasalar neredeyse 1991 yıllardan sonra özellikle azınlık bölgelerinde uy-
gulamada ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Hatta Uygur bölgesinde son on beş 
yılda hemen hemen askıya alındığı söylenebilir. Bu durumda güçler ayrılı-
ğının neden önemli olduğunun en güzel örneğini bize gösterir.

D.C.: Son sorumuzu yine Türklere döndürerek soralım. Çin’de Türkler 
nasıl yaşamaktadırlar? Karşılaştıkları zorluklar ne ölçüdedir? Bir de 
Uygur bölgesinin yaşadığı sorunlar üzerine söylemek istediklerinizi 
alabilir miyiz? Senelerdir engellenmemiş/engellenememiş bir zulümden 
bahsediyoruz? 

A.K.: Uygur sorunu demek doğru değil. Zira insanlar orada diğer bölgelerde 
yaşanmayan zulümleri görüyor, insanlık dışı baskılara maruz kalıyor. 
Orada insanlık dramı vardır. Oradaki sorun çok boyutlu bir sorundur. 
Çinlilerin resmi söylemine göre doğu Türkistan diye bir yer yoktur. 
Oranın adı da “Xinjiang/Şinciang”dır. Xinjiang Çincede “Yeni sınır, yeni 
bölge” manasındadır ve 1878 Mançu İşgali sonrası 1884’te verilen addır. 
Çincesinden hareket ederseniz şunu sormalısınız: “Yeni hudut” diyorsan 
“Eski hududun neredeydi”? Türkiye’de son yıllarda artan bilinçsizlik veya 
Çin’in güçlü lobiciliği sonucunda bölgenin kadim adı olan Doğu Türkistan 
yerine “Sincan” kullanılmaktadır. Aslında “Xinjiang/Şinciang” ile 
“Sincan”in alakası yoktur. Bu bir nevi mankurtvari tüketim alışkanlığının 
dışavurumu olmalı. Toparlamak gerekirse, Doğu Türkistan sorunu belli 
bir etnisiteye indirgenecek kadar basit sorun değildir. Öncelikle, orada 
insanlar rahat nefes alma, asgari düzeyde kendi kültürel yaşantısını devam 
ettirme, İslami inancını nesillere aktarmak istiyorlar. Fakat bölgeye atanan 
ÇKPliler, Çıkar grupları ve yerel işbirlikçiler bu talepleri dahi tehdit olarak 
görme eğilimdeler. Öyle ki, bunlar Uygurlar üzerinden merkezi hükumet 
nezdinde prim yapma, yükselme, para-pul ve statü kazanma peşindeler 
aslında. Tabii ki, Türkiye’de bölge ile ilgili ilgisizlik, bilgisizlik ve cehalet 
vardır. Keza durum Türkiye’de bu yönde olduğu için çıkar grupları ve 
baskın güçler neyi veriyorsa, ilgili tüketiciler onu tüketiyor demektir. 
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siyaset, medrese eğitim sistemi, Çin klasik eğitim sistemleri bulunmaktadır. Çince makaleleri 
çeşitli dergilerde yayımlandı, ayrıca haftalık olarak hazırladığı Türkiye haberleri Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi platformunda Çince olarak yayımlanmaktadır. Yurt içindeki ve 
Çin’deki konferanslara konuşmacı olarak katıldı. İyi derecede Çince, İngilizce; orta seviyede 
Arapça ve Farsça bilmektedir.

Doç. Dr. Giray Fidan, 1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yükseliş 
Kolejinde, lise öğrenimini Gazi Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal liselerinde tamamladı. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim dalında lisans, yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Lisans ve lisansüstü çalışmaları sırasında Beijing 
Language and Culture University ve Min Zu University of China’da araştırmalar yaptı. 
Bozok Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı, Okan Üniversitesi 
Konfüçyüs enstitüsü direktörlüğü ve Çince Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı başkanlığı 
görevlerinde bulundu; Princeton üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları bölümünde bir yıl 
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misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2015 yılında China Publishing Group tarafından çeviri 
alanındaki çalışmaları için katkı ödülüne;  2016 yılında Pekin’de “genç akademisyenler” 
özel kitap ödülüne layık görüldü. Halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim 
Tercümanlık Bölümü, Çince Mütercim Tercümanlık Ana Bilim dalında öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. Çalışma alanları çeviribilim, Çin Tarihi, Çince tarihi metinler, Türk-Çin 
ilişkileri ve kültürel çalışmalardır.

Dr. Haluk Karadağ, 2011 yılından itibaren Milli Savunma Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünde görev yapan Dr. Karadağ Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atılım 
Üniversitelerinde Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesinde doktora eğitimini tamamlamıştır. 
TÜBİTAK bursu ile ABD’nde Florida Üniversitesi’nde ve Coventry/Kadir Has Üniversiteleri 
müşterek bursu ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Stellenbosch Üniversitesi’nde doktora 
sonrası araştırma çalışmalarında bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün Lübnan, 
NATO’nun Kosova ve Afganistan’daki çok uluslu merkez karargahlarında görev almıştır. 2016 
yılında yayımlanan “Uluslararası İlişkilerde Yeni Bir Boyut Kamu Diplomasisi” isimli kitabı 
ve çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
Çalışma alanları arasında yumuşak güç, kamu diplomasisi, güvenlik ve barışı koruma 
harekâtları yer almaktadır. 

Yrd. Dr. Muhammed Enes KALA, 1984 yılında Konya’da doğdu. 2002 yılında kazandığı 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2006 yılında “Aristoteles’in Kendinden Önceki 
Filozofları Değerlendirmesi” başlıklı tezle tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı 
öğrenim bursunu kazanarak 2009 yılında Liverpool Üniversitesi Felsefe Bölümünde “A 
Study of Rousseau’s Concept of The General Will, with Reference to The Distinction Between 
Positive and Negative Liberty” başlıklı tezle yüksek lisansını bitirmiştir. Aynı yıl, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde “Aritoteles, İbn 
Sina ve Ravaisson’da Ahlak-Alışkanlık İlişkisi” adlı tezle ikinci yüksek lisans eğitimini de 
tamamlamıştır. 2009 yılında Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
derece de alan Muhammed Enes Kala, 12 Mart 2015 tarihinde “Erdem ve Ödev Ahlâklarına 
Yeni Yaklaşımlar: David Ross ve Alasdair MacIntyre” başlıklı tezle felsefe doktoru olmaya 
hak kazanmıştır. 2014-2015 yılları arasında Almanya’nın Tübingen Üniversitesinde misafir 
araştırmacı olarak görev almıştır. Kala, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümünde ikinci doktora öğrenimine de devam etmektedir. Halen 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Muhammed Enes Kala’nın editörlüğünde bulunduğu 
kitaplar dışında akademik dergilerde makaleleri, bildirileri ve çevirileri, İtibar, Temmuz 
ve CF Dergilerindeyse çeşitli yazıları yayımlanmıştır. Birçok televizyon ve radyo programı 
hazırlamış ve sunmuş olan Kala, evlidir ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Almanca 
bilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Nimetcan Mehmet, 1982 yılında Kaşgar’da doğdu. Lisansını Xinjiang 
Üniversitesinde (2004), Yüksek Lisans ve Doktorasını Malasian Natioanal University 
Faculty of Medicine, Public Health Department’te Halk Sağlığı üzerine yaptı. 2013-2015 
yılları arasında United Nations University, İnternational İnstitute for Global Health’ta 
doktora sonrası çalışmalarını yaptı. 2009-2013 yılları arasında United Nations University 
İnternational İnstitute for Global Health’ta Araştırma Görevlisi, Temmuz 2015- Nisan 2017 
tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yabancı 
uyruklu öğretim üyesi olarak çalıştı. Nisan 2017 tarihinden itibaren ise Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde yardımcı doçent kadrosunda görev 
yapmaya başladı. Uluslararası SCI ve hakemli dergilerde yayımlanmış 25 İngilizce makalesi 
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bulunmaktadır. Çok sayıda uluslararası projelerde görev almıştır. Araştırmalarını HİV/AIDS, 
Küresel Sağlık Sorunları, Sağlık Politikası, Sağlık Ekonomisi ve Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Güney Doğu Asya’da sağlık sorunları üzerine sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve 
iyi derecede  Türkiye Türkçesi ile Çince bilmektedir.  
  
Arş. Gör. Nilgün ELİKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümü mezunudur. 
Halen Gazi Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak 
çalışmaktadır Çalışma alanları Batı dışı uluslararası ilişkiler teorileri, Çin uluslararası ilişkiler 
teorileri ve Çin dış politikasıdır. İyi derece İngilizce ve başlangıç seviyede Çince bilmektedir.

Umut Ergunsü, Tarsus Amerikan Lisesi’nden ve Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 2000- 2001 yıllarında Stuttgart’ta stajyer mühendis olarak çalıştı. 
2005 yılında Berlin Goethe Enstitüsü’nde Almanca, 2006 yılında Ürdün Üniversitesi’nde 
Arapça ve 2007-2010 yılları arasında Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nde Çince öğrendi. 
Yüksek lisans derecesini Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler 
üzerine yazdığı tez ile 2013 yılında Pekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden aldı. 
Halen Pekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam 
etmektedir. Doktora tezini, Kuşak ve Yol girişiminin Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin 
merkezinde bulunduğu coğrafyadaki ülkeler (Doğu Avrupa ve Orta Doğu) arasındaki ilişkilere 
etkilerini uluslararası politik ekonomi açısından yazmaktadır. Yüksek lisans ve doktora 
çalışmaları için Çin Halk Cumhuriyeti Hükümet Bursu almıştır. Uluslararası politik ekonomi 
açısından Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti ilişkileri, Çin Halk Cumhuriyeti-Orta Doğu, Çin 
Halk Cumhuriyeti-Avrupa ilişkileri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuşak ve Yol girişimi ile 
Türkiye’nin Orta Koridor girişimi üzerinde çalışmalarda bulunmaktadır. Türkçe ve Çince 
makaleleri çeşitli dergilerde yayımlandı, ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti üzerine yazdığı yazıları 
Hürriyet Daily News gazetesinde yayımlandı. Yurt içindeki ve yurtdışındaki konferanslara 
konuşmacı olarak katıldı.




