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BİR KÜRESEL EMPERYALİZM PROJESİ OLAN “AİDİYET 
RADİKALİZMİ”NE KARŞI, ULUSAL-YURTTAŞLIĞIN 

YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ

Betül KARAGÖZ YERDELEN* Abbas KARAAĞAÇLI**

Özet

Bildiride, radikalizmi tırmandıran başlıca etmenin ulusal-yurttaşlık olgusunun 
yıpranmasına bağlı olarak güçlenen “kimlik-politik” arayışlar olduğu analiz 
edilmekte olup; aşırılaşan radikalizmin doğurduğu iç ve dış tehditlerin, ulu-
sal-yurttaşlık olgusunun yeniden güçlendirilmesi ile büyük ölçüde etkisizleş-
tirilebileceği savunulmaktadır. Bildiri, interdisipliner bir kaynak incelemesine 
dayalı olarak gerçekleştirilecektir. 20. yüzyıl modernizme ilişkin eleştirilerin 
arttığı, modernizmi sarsan post-akımların öne çıktığı, adına “kimlik bunalı-
mı” denilen bir gerilim süreci ile sona ermiştir. Modernizmin ürettiği kav-
ramlar yıpranıp, modern olgular güçsüzleşirken, çok boyutlu post-akımlar 
türemiş ve radikalizme temel oluşturacak kavramlar seti kurgulanmıştır. Bu 
kavramlar seti, her ülkenin kendi hazır-bulunuşluk düzeyi ve yerel egemen 
söylemi ile değil, daha çok küresel hegemonik söylemlerle oluşturulmuştur. 
Küresel kavramlar seti içindeki post-kavramlar, ulus-devletlerin sınırlarının 
küresel ekonomiler karşısında geçirgenleştiği koşullarda ortaya çıkmaya baş-
lamıştır. Bir bakıma Pandora’nın kötülük kutusu açılıvermiştir. Bu ortam, 
toplumsal aidiyet sorunlarının bir siyasal dinamik olarak kurgulanmasına ve 
dolayısıyla genel ulus-yurttaşlığın toplumsal tutunum (cohesion) etmeni nite-
liğinin zayıflamasına imkân yaratmıştır. Ulus-yurttaşlık kavrayışı zayıflarken, 
yeni toplumsal ve siyasalyönelimlere bağlı “yeniden-kimliklenme” arayışla-
rı,  radikalizme giden patika yola taş döşenmesini sağlamıştır. Etnisiteleşme, 
azınlıklaşma ve nihayetinde dinin siyasallaştırılması, “yeni kimlik” arayışları 
olarak Batı-dışı küresel dünyada aşırı değer kazanmıştır. Bir Siyaset Bilimi 
laboratuarını andıran Türkiye’nin de içinde bulunduğu havza koşullarından 
* Prof. Dr., Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü    

drbetulkaragozyerdelen@gmail.com
** Yrd. Doç Dr., Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 

kara_agacli@yahoo.com
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hareketle; kimlik-politik tırmanışı ve dolayısıyla aidiyet radikalizmini önleye-
bilecek, böylece gerek iç gerek dış tehditleri azaltacak olan en geçerli yönte-
min, ulusal-yurttaşlık olgusunun yeniden güçlendirilmesi olduğunu anlamak 
ve bu uğurda akılcılık içinde canla başla çalışmak gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, Aidiyet Radikalizmi, Kimlik, Kirli Savaş

THE REINFORCEMENT OF NATIONAL- 
CITIZENSHIP AGAINST 

“BELONGING RADICALISM” AS  
A GLOBAL IMPERIALISM PROJECT

Abstract

In the declaration, it is analyzed that the main factor, which was escalated the 
radicalism, is “identity-political” quests that are strengthened by the depriva-
tion of the national-civic nature and it is argued that the internal and external 
threats, which are caused by the extreme radicalism, can be largely inactivat-
ed by the reinforcement of the national-citizenship phenomenon. The paper 
will be based on an interdisciplinary resource review. The 20th century has 
been terminated by the rise of criticism related to modernism, the post-flows, 
shook modernism, come into prominence and came to an end with a tension 
process called “identity crisis” in its name. While the concepts produced by 
modernization have worn out and modern phenomena become weak, mul-
ti-dimensional post-flows were derived and a set of concepts has been con-
structed which will be based on radicalism. These sets of concepts are formed 
not by each country’s own readiness level and local dominant discourse, but 
rather by global hegemonic discourses. The post-concepts within the set of 
global concepts have begun to emerge on the conditions of becoming perme-
able of the boundaries of nation-states against global economies. In a sense 
the Pandora’s evil box is opened. This environment has enabled the problem 
of social belonging to be structured as a political dynamism and thus it has 
created the possibility of weakening the social cohesion factor nature of the 
general nation-citizenship. While the understanding of nation-citizenship is 
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weakening, the quest for “re-identification”, linked to new social and political 
orientations, has led to the laying of pathways leading to radicalism. Become 
an ethnicity and a minority, and eventual politicization of religion have gained 
extreme value in the non-Western global world as searches for “new identity”. 
Based on the basin conditions of Turkey, which resembles a political science 
laboratory, it is necessary to understand that the most valid way of preventing 
identity-political climbing and thus belonging radicalism, thus reducing both 
internal and external threats, is the reinforcement of the national-citizenship 
phenomenon and work hard to this end wisely.

Key Words: Belonging, Belonging Radicalism, Identity, Dirty War.
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ARAP BAHARI VE KÜLTÜREL EMPERYALİZM

Alaeddin YALÇINKAYA*

ÖZET

Askerî, siyasî ve ekonomik emperyalizme göre Kültürel Emperyalizm, daha 
sönük görülmekte, dolayısıyla bu tür emperyalist programlar, kamuoyunun 
daha az tepkisini çekmektedir. Medya organlarının önemli ölçüde başta ser-
maye çevreleri olmak üzere emperyalist kuruluşlarla bağlantıları dikkate alın-
dığında bu tür emperyalizm yeteri kadar gündeme gelmemektedir. Öte yandan 
Siyasî/Askerî Emperyalizm, hemen her ülkede toplumsal reaksiyonla karşı-
laştığından bir süre sonra hedef ülkeyi terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu 
anlamda 18. ve 19. yüzyılın Asya ve Afrika’daki sömürgeleri 20. yüzyılda 
önemli ölçüde bağımsızlıklarını kazanmıştır. Buna karşın kısmen Ekonomik 
Emperyalizm ve önemli ölçüde Kültürel Emperyalizm varlığını ve etkinliğini 
sürdürmektedir. Arap Baharı sürecinde Orta Doğu coğrafyası fiziki anlamda 
tahrip edilirken, çatışma bölgelerinde halkın önemli bir kısmı hayatını kaybet-
miş, sakat kalmış veya başka ülkelere mülteci olarak sığınmıştır. Bu süreçte 
bölge halklarının büyük kısmının mensup olduğu İslam inancı, mezhepleri, 
hilafet örneğinde olduğu gibi İslam kültürünün önemli unsurlarından olan ku-
rumlar, batı destekli terör örgütleri aracılığıyla dejenere olmuş, hedef haline 
gelmiş, İslamofobi çıkışlarının gerekçesini oluşturmuştur. Bu süreçte İslam 
dünyasının tarihini, değerlerini, inanç sistemini, bir bütün olarak kültür ve 
medeniyet mirasını Oryantalist bakış ile hedef alan çalışmalar, fiziki saldırı 
ve çatışmalara meşruiyet kazandırma aracı olmuştur. Suriye ve Irak’taki İslam 
medeniyeti mirasının tahrip edilmesi, nihayet Musul’daki El-Nuri camiinin 
yıkılması da bu anlamda tesadüfi bir olay değildir. Tebliğde Kültürel Emper-
yalizm tanımı ve örnek uygulamaları, Arap Baharı sürecinde yeniden ele alın-
makta, bunların akademik çalışmalarda çarpıtılmasının bilimselliğe aykırılığı 
tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Emperyalizm, Askerî/Siyasî Emperyalizm, 
Arap Baharı, Büyük Orta Doğu Projesi, Oryantalizm, İnsancıl Hukuk

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, İstanbul, alaeddin.yalcinkaya@marmara.edu.tr 
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ARABIC SPRING AND CULTURAL IMPERIALISM

ABSTRACT

When compared with military, political and even economic imperialism, 
cultural imperialism seems to be faded, and thus such imperialist programs 
attract less public reaction. Considering the links of the media organs with 
imperialist institutions, especially capital, to a considerable extent, such im-
perialism does not come to the same extent. On the other hand, political/mil-
itary imperialism had to abandon the target country soon after encountering 
social reaction in almost every country. In this sense, the colonies of the 18th 
and 19th centuries in Asia and Africa gained significant independence in the 
20th century. On the contrary, economic and cultural imperialism, in part, re-
main active. While Middle East geography is being destroyed physically in 
the Arab Spring process, an important part of the people in conflict areas have 
lost their lives, become disabled or refugee to other countries as refugees. In 
this process, Islamic beliefs, sects, and caliphate, which are the majority of the 
people of the region, have been degenerated by western-sponsored terrorist 
organizations and have become the target of Islamophobia exits. This process 
has been instrumental in bringing the legitimacy of studies, physical attacks 
and conflicts that target the history, values   and belief system of the Islamic 
world, the cultural and civilization heritage as a whole through Orientalist 
perspectives. The destruction of the physical heritage of the Islamic civili-
zation in Syria and Iraq, and the collapse of the Al-Nuri mosque in Mosul is 
not a coincidental event in this sense. In the Communiqué, the definition and 
examples of Cultural Imperialism are reconsidered in the Arab Spring process 
and the reflection of their reflection on academic works is disputed.

Key Words: Cultural Imperialism, Military/Political Imperialism, Arabic 
Spring, Great Middle East Project, Orientalism, Humanitarian Law
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ORYANTALİST VE EMPERYALİST PERPEKTİFLERLE 
ÖRÜLÜ TUTUMLARIN SÖYLEMSEL ANALİZİ: BATI 
BASININDA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ÖRNEĞİ

Adem SAĞIR*

ÖZET

Tocqueville, demokrasinin sivil ve siyasal amaçlarla kolayca bir araya gele-
bilme becerisini yansıttığını ifade eder. Bu bağlama göre toplumsal hareketler 
içerisinde sıklıkla bir araya gelebilme, topluluklar için demokrasinin meşrui 
yetine dair önemli bir davranış kalıbı olduğu anlaşılacaktır. Hazırlanmış olan 
bu çalışma Türkiye’nin toplumsal ve siyasi tarihinde önemli bir dönüm nok-
tası olan 15 Temmuz 2016 Darbe Teşebbüssü’nü örnek olay olarak seçmiştir. 
Çalışma, darbenin kendisinden ziyade kitlesel bir tepki olarak doğan ve gün-
lerce kent meydanlarında demokrasi savunusuna odaklanan halkın tepkisel 
ve eylemsel meşru mücadelesine odaklanmıştır. Çalışmanın kullandığı temel 
argüman 15 Temmuz sonrasında meydanlarda başlayan demokrasi nöbetle-
rinin 16 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında Anadolu Ajansı’na yansıyan 
haberlerden hareketle analizidir. Ancak analiz, yurtiçi haberlerinden ziyade 
Avrupa ve Amerika basınında çıkan ve Anadolu Ajansı’na yansıyan haber-
lerden oluşmuştur. Analizin temel bağlamı Batı’nın Türkiye’de yapılan “De-
mokrasi Savunusu”na karşı tutumlarını ve tepkilerini betimlemektir. Anadolu 
Ajansı niçin tercih edildi? 15 Temmuz sonrası geniş haber ağıyla gündemi 
takip etmesi ve Batı’da çıkan haberleri de sıcağı sıcağına Türkçeye kazandır-
mış olmasıdır. Devlete ait haber ajansı olması da çalışmanın güvenilirliğini 
artıracak bir nitelik olarak kabul edilmiştir. Çalışma üç bölümde tasarlanmış-
tır. İlk olarak geçmişten bugüne Doğu ile Batı arasındaki karşılaşmalarının 
oryantalizm tartışmalarında nerede durduğu ele alınmıştır. Burada özellikle 
oryantalizmin meşrulaştırdığı Doğu’ya politik, kültürel ve toplumsal olarak 
müdahale etme biçimlerine odaklanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında 
Türkiye’de gerçekleşen darbelerde Batı’nın müdahale biçimleri ve darbeler 
sonrasındaki yaklaşım biçimlerine dair tartışmalara değinilmiştir. Çalışmanın 
* Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Karabük, ademsagir@karabuk.edu.tr
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son kısmı ise söylem ve içerik analizine ayrılmıştır. Burada 15 Temmuz sonra-
sındaki demokrasi nöbetlerinin Batı basınına yansıma biçimleri ve bu biçim-
lerde kullanılan dil çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Emperyalizm, Batı, Doğu, Demokrasi, 15 
Temmuz, Türkiye.  

THEORETICAL ANALYSIS OF THE ORIENTALIST AND 
IMPERIALIST PERSPECTIVES: THE EXAMPLE OF 15TH 

JULY COUP ATTEMPT IN WESTERN PRESS

ABSTRACT

Tocqueville expresses that democracy reflects the ability to easily aggregate 
for civil and political purposes. According to this context, it is understood that 
frequent gathering in social movements is an important behavioral pattern for 
the legitimacy of democracy for communities. This study which was prepared, 
chose the 15th July 2016 Coup Attempt which is an important turning point in 
Turkey’s social and political history as an example event. This study focuses 
on the reactive and operational legitimate struggle of the people, born as a 
massive reaction to the coup itself, and focused on defending democracy in 
urban squares for days. The main argument the study uses is analysis based 
on the news reflected in the Anatolian Agency between 16th July to 22th July, 
the democracy watches that started in squares after 15th July. However, the 
analysis is based on news published in the European and American press, 
which is more reflected to Anadolu Agency than the domestic news. The main 
context of the analysis is to describe the reactions and attitudes of The West 
about “Defense of democracy” in Turkey. Why Anatolian Agency were cho-
sen? Because they followed the agenda with their large news network after 
15th July and translated news published in the west immediately to Turkish. 
Being a news agency belong to government has been also accepted as a qual-
ification that enhances the reliability of work. This study designed in three 
chapters. First, it is under debate from past to present, where the confronta-
tions between East and West stand in the discussions of Orientalism.  Here, it 
focuses especially on ways of intervening politically, culturally and socially in 
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the East, where orientalism has legitimized. In the second phase of the study, 
it is addressed controversy of the west’s intervention patterns after Coups in 
Turkey and the forms of approaches were discussed after the coup. The last 
part of the work is devoted to discourse and content analysis. Here, the way 
in which Democracy Watches after 15th July reflected in Western press and 
the language used in these forms was resolved. Here, forms of reflection of 
Democracy Watches after 15th of July in Western press and the language used 
in these forms were resolved

Key Words: Orientalism, Imperialism, Western, Eastern, Democracy, 15th 

July, Turkey
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TÜRK DÜNYASI VE HEGEMONYA

Selçuk DUMAN*

ÖZET

Sibirya’dan Avrupa içlerine kadar uzanan Türk Dünyasında, çok erken tarih-
lerde kurulmuş olan siyasal organizasyonlar ile dünya hâkimiyetine ulaşan 
güçlü devletler ortaya çıkmış ve bu geniş coğrafya da günümüze kadar ulaşan 
etkinliğini sürdürebilmiştir. Ancak Türk kültür çerçevesinden uzaklaştığı anda 
bulunmuş olduğu coğrafya da önce hâkimiyetini sonrada etkinliğini yitiren 
Türk Devletleri de olmuştur. Bu devletler, kendi rızaları ile din değiştirerek 
önce dillerini sonrada alışkanlıklarını terk ederek, ilgili ülkenin hegemonyası 
altına girmişlerdir. Hatta bazı Türk boyları tamamen asimile olarak tarih sah-
nesinden silinmiştir. Türklerdeki hakimiyeti kaybetme ve asimile olma süreci, 
çoğunlukla Türk yöneticilerin kendi rızaları ile Türk kültür ekseninden uzak-
laşması şeklinde gerçekleşmiştir. Hegemonyanın doğasına uygun olarak ger-
çekleşen bu sürecin ardından Hegemon devletler, Türkler üzerinde hegemon-
yalarını sürdürmek için Türkleri küçük guruplara ayırarak, onların arasında 
mezhep, aşiret, kabile, boy gibi farklılıkları öne çıkararak, micro milliyetçi-
liği geliştirmişlerdir. Böylece önce dinlerini sonra dillerini kaybeden Türkler, 
zaman içerisinde milli tarih bilincini de yitirerek farklı birer topluluk olarak 
anılmaya başlanmıştır.  Bu süreç, miladın başlarında Budizmin kabul edilme-
si ile başlamış ve günümüze kadar farklı din ve kültürlerin etkisi ile devam 
etmiştir.  Türkler bugün otuz civarında bağımsız, özerk ve yarı özerk yapıya 
sahip topluluklar olarak hayatlarını sürdürürken,  aralarında alfabe birliği dahi 
olmadığı için birbirlerini anlamakta bile güçlük çekmektedirler.

Biz de bu nedenle çalışmamızda, Türk Dünyası üzerinde hegemonya başlığını 
ele almaktayız. Amacımız;  somut örnekler üzerinden hareketle Türk Dünyası 
üzerindeki etkin olan  hegemonyayı ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Hegemonya, emperyalizm, Rusya, Çin, 
İran

* Prof. Dr., Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Giresun,  
selcuk.duman58@gmail.com
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TURKISH WORLD AND HEGEMONY

ABSTRACT

In Turkish World extended into Europe from Siberia, political organizations 
founded in ancient time and powerful states that had world domination came 
to exist and some of these have survived until today. However there are also 
some Turkish states that lost first their composure and later their efficiency 
over their territories due to steering away from the Turkish culture. Eventual-
ly, these states left first their language, later their tradition under the influence 
of tergiversation and finally got into the related states. As a matter of fact 
some of Turkish tribes went out of existence being assimilated. The process 
of the assimilation and the loss of domination came true majorly as of Turk-
ish administrators’ own accord in the axis of steering away Turkish culture. 
After that process which is in conformity with the nature of the concept of the 
hegemony, the hegemonic states have popularized the micro nationalism di-
viding Turks into smaller groups and putting forward the denominational and 
tribal differences between them on the purpose of maintain their hegemony on 
the Turkish people. By this way, Turks who have lost first their religion and 
later the language have began to be considered as one each of different groups 
losing their historical consciousness in the course of time. These process has 
began with the adoption of Buddhism and continued until today with the in-
fluence of the different religions and the cultures. Today Turkish people live 
in about thirty independent, autonomous and semi-autonomous communities 
and these communities have difficulty even to understand each other because 
of the alphabetic differences. 

For these reasons in this study we discuss the Hegemony on the Turkish 
World. The purpose of this paper is to put forward the hegemony on the Turk-
ish World with the references to embodiments.

Key Words: Turkish World, Hegemony, Imperialism, Russia, China, Iran
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BAĞIMLILIK TEORİSİ YÖNÜNDEN  
AZ GELİŞMİŞLİĞİN ANALİZİ

Mehmet DURKAYA*

Muhammed Ramazan DEMİRCİ**

ÖZET

Bağımlılık teorisi, merkez ve çevre ülkeler arasındaki eşitsizliğe dayalı ilişki-
leri açıklamaktadır. Merkez ülkeler gelişmişliği, çevre ülkeler ise az gelişmiş-
liği nitelendirmektedir. Az gelişmiş ekonomilerin kalkınma sürecinde dışsal 
etkilere duyarlılığını ortaya koyan teori, emperyalizm ve sömürgecilik boyut-
larından çözümlemeler yapmaktadır. Bu çalışmada, bağımlılık ekseninde az 
gelişmiş ülkelerin en çok tartışılan ekonomik bağımlılık türleri incelenmiştir. 
Çok uluslu şirketler, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, teknoloji, dış ti-
caret, üretim ve dış borçlar açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Bağımlı-
lık teorisi, çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 
az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını sömürdüğünü öne sürmektedir. Gelişmiş 
ülkelerin teknoloji ve yenilikler alanında gösterdiği ilerlemeler, az gelişmiş 
ülkelerin artan teknolojik bağımlılığını açıklamaktadır. Bununla birlikte dış 
ticaret, endüstriyel ürünler ve teknoloji ihraç eden gelişmiş ülkeler için avan-
tajlar sağlarken hammadde ve tarımsal ürün ihracatçısı az gelişmiş ülkeler 
bakımından dezavantajlı sonuçlara neden olmaktadır. Bu süreç, az gelişmiş-
lerin sürekli olarak cari işlemler dengesinin açık vermesinde belirgin bir role 
sahiptir. Dış ticarette finansman zorlukları yaratan bu olgu, dış borç bağım-
lılığında da önemli bir etkendir. Ayrıca yetersiz iç tasarruf ve finansman, dış 
borçlar açısından bağımlılık etkisini hızlandırmaktadır. Bilgi, teknoloji, beşeri 
sermaye ve verimlilik düzeyinin düşük olması ise az gelişmiş ülkeleri üretim 
yönünden geride bırakmaktadır. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü oluş-
turan düşük ve orta gelirli ülkelerde dünya üretim payının düşüklüğü bunu 
doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık Teorisi, Ekonomik Kalkınma, Emperyalizm
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ANALYSIS OF UNDERDEVELOPMENT IN TERMS OF 
DEPENDENCY THEORY

ABSTRACT

The theory of dependency explains the relationship between the center and 
periphery countries that based on inequality. The center countries describe 
development, while the periphery ones describe underdevelopment. The the-
ory that reveals the sensitivity of underdeveloped economies to external in-
fluences in the development process makes resolutions from the dimensions 
of imperialism and colonialism. In this study, types of economic dependence, 
the most discussed of underdeveloped countries in the context of dependen-
cy, are examined. Evaluations about multinational corporations, foreign di-
rect investment, technology, foreign trade, production and external debt were 
made. The theory of dependency suggests that multinational corporations and 
foreign direct investment have exploited the resources of underdeveloped 
countries. Developed countries’ progress in technology and innovation ac-
counts for the increasing technological dependence of underdeveloped coun-
tries. Nevertheless, foreign trade offers advantages for developed countries 
exporting industrial products and technology, while exporters of raw materi-
als and agricultural products cause disadvantaged results in underdeveloped 
countries. This process has a prominent role on current accounts deficit which 
underdeveloped economies face. This phenomenon, which creates financial 
difficulties in foreign trade, has also an important effect on external debt de-
pendency. In addition, insufficient domestic saving and financing accelerate 
the dependency effect in terms of foreign debts. The low level of knowledge, 
technology, human capital and productivity recede the underdeveloped coun-
tries from the point of production. This is confirmed by the low share of world 
production in low and middle income countries, which are a  large part of the 
world population.

Key Words: Dependency Theory, Economic Development, Imperialism
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TEK KUŞAK, TEK YOL:  
YENİ NESİL BİR HEGEMONYA GİRİŞİMİ

Göktürk TÜYSÜZOĞLU*

ÖZET

Çin, büyüyen ekonomik gücüne paralel olarak dünyadaki görünürlüğünü art-
tırmaktadır. Önceleri yalnızca kendi yakın çevresi ve ABD ile olan “ticari/
finansal” bağları üzerinden anlamlandırılan “ejderha”nın ekonomik etkinliği, 
artık dünyanın tamamına yayılmış durumdadır.  Çin, yumuşak güç uygulama-
sını, ihtiyaç duyan ülkelere yaptığı altyapı yatırımları, verdiği borç ve kurduğu 
güçlü ticari bağlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Otoriter bir siyasal yapı-
ya haiz olan Pekin’in siyasal anlayış bakımından dünyaya sunacağı “yeni” bir 
söylemi olmadığı için, bu tarz bir anlayışa yaslanması akılcıdır. “Tek Kuşak, 
Tek Yol” projesi de Çin’in bu anlayışını daha kurumsal bir bağlama kavuştu-
rabilmek üzere atılmış adımlardan biridir.  Hiç şüphesiz, bu anlayış, Çin’in 
çok önem verdiği sistemsel “çok kutupluluk” yaklaşımını kuvvetlendirirken, 
bu kutuplardan “en güçlüsü” olma hedefine yönelik atılmış bir adım olarak 
görülmelidir. Bu yönüyle, “Tek Kuşak, Tek Yol” projesinin başta ABD, Rusya 
ve hatta Hindistan olmak üzere küresel ve bölgesel aktörler tarafından yakın-
dan izlenmesi ve bu hamleye karşı hamleler gelmesi de doğal olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Hegemonya, Çok Kutupluluk, Gwadar, Orta Asya, 
Enerji, Ulaştırma. 
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ONE BELT, ONE ROAD:  
A NEW TYPE OF INITIATIVE ON HEGEMONY

ABSTRACT

China is increasing its visibility in parallel with its growing economic power. 
The economic activity of the “dragon”, which is predicated only on the “trade/ 
financial” ties with its immediate surrounding and the US, is now spreading all 
over the world. China is implementing soft power through the infrastructure 
investments it makes, the debt it generates and the strong commercial ties it 
builds. It is rational to lean on this kind of understanding, as Beijing, which 
has an authoritarian political structure, does not have a “new” discourse to 
present to the world in terms of political understanding. “One Belt, One Road” 
project is one of the steps taken to bring this understanding of China to a 
more institutional context. Undoubtedly, this understanding should be seen as 
a step towards the goal of becoming the “strongest” from these poles, while 
strengthening the systematic “multi-polarity” approach that China attaches 
great importance to. In this sense, it is understandable that the project “One 
Belt, One Road” is closely watched by global and regional actors, especially 
the US, Russia and even India, and that there will be moves against this move. 

Key Words: Hegemony, Multi-Polarity, Gwadar, Central Asia, Energy, Trans-
portation. 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN 2000 YILINA BELLİ BAŞLI 
VEKÂLET SAVAŞLARI

Cengiz MUTLU*

ÖZET

Günümüzde devletlerarası olası sıcak çatışmaların maliyetleri hele hele de iki 
dünya savaşı göz önüne alındığında büyük ekonomik, siyasi ve demografik 
yıkım getirmektedir. Barış-savaş algısının müphemleştiği günümüzde, devlet 
dışı aktörler kullanılmakta, savaşan aktörlerin tespiti güçleşmektedir. Böylece 
devletlerarası aktörlerin hassasiyetlerinin kurcalandığı vekalet savaşları öne 
çıkmaktadır. Küresel ve bölgesel güçlerin yer aldığı vekalet savaşları tüm bo-
yutları ile Orta Doğu’da yaşanmaktadır. ABD, Rusya, Türkiye gibi ülkeler 
başrol; Suriye, Irak, Yemen gibi ülkeler ise figüran rolü oynamaktadır. Orta 
Doğu’da vekalet savaşları kapsamında ABD ile Rusya arasında yaşanan kü-
resel rekabetin yansıması yaşanmaktadır. Türkiye bölgesel bir aktör olmasına 
rağmen aynı zamanda operasyon bölgesi durumuna gelmiştir. Vekalet savaş-
ları devletlerin nüfuz alanlarını genişletmek maksadıyla kendi askeri güçleri-
ni kullanmak yerine hedef ülkedeki parçalanmış yapıları kullanmak suretiyle 
sürdürdükleri savaşlardır. Bu çalışmamamızda vekalet savaşlarının tarihi geli-
şimi ve özellikle Orta Doğu’ya etkileri irdelenecektir. 

* Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, cengizmutlu@sakarya.edu.tr
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İNGİLTERE’NİN OSMANLI TOPRAKLARINDA 
YÜRÜTTÜĞÜ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

Nejla GÜNAY*

ÖZET

II. Meşrutiyet’in ilân edilmesine ön ayak olan Osmanlı aydınları, II. Meş-
rutiyet’in ilân edilmesinden sonra İngiltere ile daha iyi ilişkiler kurulacağını 
ummuşlardı. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nde meydana gelen demokratik 
hareketleri destekleyeceğini düşünmüşler ve bazı kurumlarda yapılması plan-
lanan reformlarda İngiltere’den yardım talep etmişlerdi. İngiltere ise beklene-
nin aksine II. Meşrutiyet yönetimine mesafeli davrandı. Islahatlar konusunda 
bazı kurumlar için Osmanlı hükümetine sınırlı destek verdi bazı kurumların 
ıslahına hiç karışmamayı tercih etti. Bu İttihat ve Terakki yöneticilerini hayal 
kırıklığına uğrattı. İngiltere, II. Meşrutiyet yıllarında Rusya ile yakınlaşmıştı. 
Bu da Osmanlı Devleti ile ilişkilerini Rusya’nın Osmanlı politikasına ters ol-
mayacak şekilde belirlemesine yol açmıştı. Bu Osmanlı Devleti’ni dış politika 
açısından zorlayan bir gelişmeydi. Osmanlı Devleti dış politika açısından çok 
zorlu sonuçları olan Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşlarını yaşadı. Bu iki 
savaş Osmanlı Devleti’nin zaaflarını ortaya çıkardı ve yıkımını hızlandırdı. 

Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra 1913 yılı içerisinde, Osmanlı Devleti’nin 
durumu Büyük devletler tarafından Londra Konferansı’nda görüşüldü. Bir 
taraftan da Ermeni Islahatı konusu gündeme getirildi. Her iki durum da Os-
manlı topraklarının bütünlüğünün tartışmaya açıldığı anlamına gelmekteydi. 
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Filistin bölgesinde İngiliz va-
tandaşların sayısının çok arttığı görüldü. Bunlardan bazıları araştırmacı, bazı-
ları turistik gezi amacıyla Osmanlı topraklarında bulunuyordu. Ama bunların 
sayısındaki artış Osmanlı hükümetinin de dikkatini çekmiş ve bu kişilerden 
bazıları özel takibe alınmıştı. Bunun sonucunda bu kişilerin çoğunun İngiliz 
istihbaratından olduğu belirlenmişti. Bu bildiride; 1913 yılında İngilizlerin 
Osmanlı topraklarında yürüttükleri istihbarat faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 
amacının ne olduğu araştırılacaktır. Araştırmada Osmanlı arşiv belgeleri, İngi-
liz ajanlarından bazılarının anıları temel kaynak olarak kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İngiltere, İngiliz istihbaratı, Filistin, 
Anadolu

* Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, gunaynejla@gmail.com
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THE INTELLIGENCE ACTS BY ENGLAND  
ON OTTOMAN LANDS

ABSTRACT

The Ottoman intellects, who played a significant role in the announcement of 
the second Constitution, were hoping to form better relations with England. 
They thought England would support the democratic movements within the 
empire and asked for help from England on some reforms. England; however, 
treated the second Constitutional government distantly. They offered limited 
or no help to some establishments regarding the reforms. This disappointed 
the Union & Progress directorate. England got closer to Russia during the sec-
ond Constitutional era. This led the English to shape their policy on Ottoman 
relations parallel to Russian policies. This was a development which chal-
lenged the Ottoman Empire in terms of foreign politics. During these years, 
the Ottoman Empire suffered the Italo-Turkish and the Balkan wars, which 
had very fierce results in terms of foreign politics. These two wars revealed 
the weaknesses of the Empire and hastened its destruction.

In 1913, right after the First Balkan War, the situation of the Ottoman Empire 
was discussed by the Great Powers in the London Conference. They also dis-
cussed the issue of Armenian reforms. Both of these meant that the integrity of 
the Ottoman Empire became debatable. In this period, it was noticed that the 
number of English citizens in Anatolia and Palestine peaked. Some of these 
people were there as researchers and tourists. However, the increase in these 
numbers also caught the attention of the Ottoman government and some of 
these people were taken under surveillance. As a result of this, most of these 
people were determined to be English spies. In this study, the intelligence acts 
by the English on Ottoman soil in 1913 will be investigated. The main sources 
will be documents from the Ottoman archives and memoires of some of the 
English spies.

Key Words: The Ottoman Empire, England, English Intelligence Units, Pal-
estine, Anatolia
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OSMANLI İSTİHBARATINDA BİR ALMAN SUBAYI

Sezen KILIÇ*

ÖZET

Alman Genelkurmayı, Osmanlı Devleti’nin Karargâh-ı Umumi İstihbarat 
Şubesini yeniden düzenlemek için bir istihbarat subayı talep etmesi üzerine 
Yarbay Sievert’i 8 Eylül 1916’da İstanbul’a göndermiştir. Savaş bitimine ka-
dar Osmanlı istihbarat şubesinde görev yapan Sievert, başlangıçta şube ça-
lışanlarının tepkisini çekse de kısa sürede şubenin görev alanları ile birlikte 
çalışma ve teşkilat yapısını öğrenmiş, Türk mesai arkadaşlarının da dostluk ve 
güvenini kazanmıştır. Ayrıca Enver, Talat, Mustafa Kemal, Bronsart, Seeckt 
ve Lossow Paşaları da tanıma fırsatı bulmuştur. Sievert, bu görevi esnasında 
Alman Kayzeri’nin İstanbul ziyaretine, Gürcü askerlerinden dolayı yaşanan 
diplomatik krize, Suriyeli bir iş adamının yanlış bir Alman istihbaratı sonucu 
katline, Hollanda’da başlayıp İstanbul’a uzanan ve birçok yabancı ve yerli Hı-
ristiyan’ın karıştığı casusluk olayına tanıklık etmiştir. Bunun yanı sıra Alman 
istihbaratçıların Yunan Başbakanı Venizelos’u zehirleme planı, bir dolandırı-
cının istihbarat ajanı olarak kullanılması, Kafkas cephesinde yaşanan bir istih-
barat zafiyeti, İngiliz casusluk olayını ortaya çıkartan imamın başına gelenler, 
istenmeyen bir Alman gazeteci için Alman Büyükelçiliğinin devreye girmesi 
gibi dönemin çok sayıda önemli olayına şahitlik etmiştir.

Araştırmamızın amacı bir Alman istihbarat subayının gözünden Osmanlı is-
tihbaratının yapısı, çalışma şekli, zayıf ve güçlü yönlerinin yanı sıra dönemin 
bilinmeyen önemli olaylarını irdelemek ve bunların gerçeklerle ne derece ör-
tüştüğünü ortaya koymaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı istihbaratı, Alman istihbarat subayları, Sievert, 
Seyfi Bey, Enver ve Kemal Paşalar
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A GERMAN OFFICER IN OTTOMAN INTELLIGENCE

ABSTRACT

German general staff sent lieutenant colonel  Sievert to Istanbul in September 
8th, 1916, after Ottoman Empire requested an intelligence officer to reorgan-
ize the general intelligence staffs. Even though Sievert, serving in Ottoman 
intelligence section until the end of the war, drew the staff’s reaction at the be-
ginning, but he gained the confidence of his Turkish work friends and he learnt 
the responsibility areas, working and organizational structure. Also, he had the 
chance to know Enver, Talat, Mustafa Kemal, Bronsart, Seeckt and Lossow 
Pashas. He witnessed during his duty German Kayser’s Istanbul visit, diplo-
matic crisis because of Georgian soldiers, a Syrian businessman’s murder due 
to a wrong German intelligence, spying of many foreign and native Chris-
tian’s, starting from Holland to Istanbul. In addition to this, he also witnessed 
German intelligence officers’ plan to poison Greek president Venizelos, usage 
of a swindler as enquiry agency, intelligence weakness in Caucasia front, what 
happened to an imam, revealing English espionage, intervention of German 
Embassy for an undesirable German journalist.

The aim of our research is to show the structure, manner of work, weak and 
strong sides of Ottoman intelligence in a German intelligence officer’s eyes. 
Also, we aim to examine the important unknown events of that period and to 
reveal to what extent coincide this information.

Key Words: Ottoman intelligence, German intelligence officers, Sievert, 
Seyfi Bey, Enver and Kemal Pashas.
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BRITISH INTELLIGENCE OFFICE IN CAIRO  
(THE ARAB BUREAU) AND ITS ROLE IN THE REVOLUTION 

OF SHARIF HUSSEIN (1916-1918)

Kefah Ahmed NAJJAR*

ABSTRACT 
The Arab Bureau was a section of the Cairo Intelligence Department estab-
lished in 1916 during the First World War, and closed in 1920, whose purpose 
was  created a revolution against the Ottoman Empire in the Arab regions. 
The establishment of the Bureau was through a proposal submitted by Mark 
Sykes to his Government in December 1915, With the aim of creating an in-
telligence base that would create the appropriate opportunities for a revolution 
in the Arab regions. The office included a large number of British intelligence 
officers who have knowledge in that area like, Thomas Edward Lawrence, 
Gilbert Clayton, Henry McMahon, David Hogarth,  Kinahan Cornwallis, Ger-
trude Bell and other.

Through this office was coordinated between Sharif Hussein and the British 
and the agreement to launch a revolution against the Ottomans. In this of-
fice, everything was done: financing the revolution with money, recruiting 
Arab officers and soldiers fleeing the Ottoman army, issuing statements of 
revolution, preparing maps of the British Army, issuing huge leaflets on the 
social and economic conditions of the region, Issuing pro-revolutionary news-
papers such as Al-Qibla newspaper (in Mecca), Al-Kawkab newspaper (in 
Cairo), Supervising the Journal of Basra Times (in Basra). Above all this, the 
Sykes-Picot Agreement has been drawn up in this office.
In this research we will try to highlight the following things:

1. Communications with Sharif Hussein and his sons and urged them to 
revolution.

2. Recruitment of Arab officers to work against the Ottomans.
3. Establishment of British propaganda offices against the Ottomans.

Key Words: Intelligence Activities in the Ottoman Period, British Intelli-
gence Office
* Yrd. Doç.Dr./ Assoc.Prof., University of Baghdad College of Arts, Iraq, akefah82@yahoo.com 
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA BÜYÜK 
DEVLETLERİN İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE DAİR BİR 

RİSALE VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Oktay BOZAN*

ÖZET 

Bu bildiride Alman subay Fon Kalaviç tarafından kaleme alınan “İstihbarat” 
adlı risale ele alınmıştır. Eser, Yarbay Remzi Bey tarafından 1927’de Alman-
cadan Türkçeye tercüme edilmiştir. 30 sahifeden ibaret olan Risale, Askeri 
Akademiler Kumandanlığı matbaasında basılmış ve muhtemelen askeri okul-
larda ders notu olarak kullanılmıştır. Risalede, istihbarata dair önemli bilgilere 
yer verilmiştir. İstihbaratın önemi, istihbaratın çeşitleri, istihbarat faaliyetle-
rinde görevlendirilecek kişilerde bulunması gereken özellikler, karşı istihbarat 
faaliyetleri örneklerle dile getirilmiştir. 

Anahtar Kelimler: İstihbarat, iç istihbarat, karşı istihbarat,  ajan, casus. 

A TRACTATE AND EVALUATION ON THE INTELLIGENCE 
ACTIVITIES OF MAJOR STATES DURING THE FIRST 

WORLD WAR

ABSTRACT 

In this declaration, the treatise entitled “Intelligence” taken by the German 
officer Fund Kalavic was taken up. The work was translated from German 
into Turkish by Colonel Remzi Bey in 1927. The booklet, which consists of 30 
pages, was printed in the Military Academy Command and was probably used 
as a school grade in military schools. İn the booklet, important information 
about intelligence has been given. The importance of intelligence, types of 
intelligence, features to be assigned in intelligence activities, counter intelli-
gence activities are mentioned with examples.

Key Words: Intelligence, internal intelligence, counter intelligence, agent, 
spy.
* Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü, Diyarbakır,  

oktaybozan210@gmail.com 



31

THE IIND INTERNATIONAL DEMOCRACY SYMPOSIUM IMPERIALISM, HEGEMONY AND INTELLIGENCE ACTIVITIES

CUMHURİYET DÖNEMİNDE  
AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ: 

THORNBURG RAPORU

Yaşar SEMİZ* - Güngör TOPLU**

ÖZET

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Türkiye yeni bir kalkınma hamlesi başlata-
bilmek için dışarıdan hem maddi destek hem de teknoloji alma ihtiyacı duy-
du. 1947 yılında Türk Hükûmeti Amerika’dan makine ve teçhizat için yardım 
alabilmek ümidiyle Türkiye’nin Amerika’dan Marshall Planı kapsamına alın-
ması ve bu plan çerçevesinde 615 milyon dolar yardım yapılması talebinde 
bulundu. Kısa süre içerisinde Amerikan Hükûmeti tarafından Türkiye’nin bu 
talebi uygun bulundu. Türkiye, Temmuz 1948’de Marshall Planı kapsamına 
alındı ve iki ülke arasında İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. İşte Thorn-
burg Raporu, bu anlaşma çerçevesinde gündeme gelmişti. Rapor American 
Standart Oil Şirketi’nden Max Weston Thornburg’un, Graham Spry ve Ge-
orge Soule ile birlikte 1949- 1950 yıllarında yaptığı incelemeler sonucunda 
1949 yılında “Türkiye Nasıl Yükselir?” ve 1950 yılında yazdığı “Türkiye’nin 
Ekonomik Durumunun Tenkidi” adlı iki çalışmayı içerir.

Raporlarda Türkiye’de nitelikli uzman ve danışmanların eksikliği, ülkede ta-
rımın geri kalmışlığı ve yanlış kullanılan üretim tekniklerine ilişkin gözlemle-
rin ardından daha temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik öneriler sıralandı. 
Ayrıca kırsal kesimde yaşayan halkın yol, su elektrik benzeri ihtiyaçlarının 
karşılanması için hafif sanayi üretimine, tarımsal büyümeye, özel girişime 
dayalı ihracat temelli madenciliğe ve tüketim mallarına yönelik yatırımlar 
yapılması önerildi. Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan Ka-
rabük’teki Demir-Çelik tesislerini yararlı olmaktan uzak bir yatırım olarak 
eleştirdi. Ayrıca SSCB (Rusya) desteği ile yapılan yatırımlar tenkit edilerek 
bu devletin yatırım desteğine karşı olunması gereği vurgulandı. Önerilen yatı-

* Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, Konya, ysemiz@selcuk.edu.tr 
** Oktm. Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Konya, gtoplu@selcuk.edu.tr



II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

32

rımlar konusunda ise Amerika’nın hem iş tecrübesine ve hem de yardımlarına 
sığınılması tavsiye edildi.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Amerika, Thornburg Rapor, Emperyalizm, 
Planlama

ENTRANCE OF AMERICAN IMPERIALISM INTO TURKEY 
DURING THE PERIOD OF THE REPUBLIC:  

THORNBURG REPORT

ABSTRACT
Following the end of the World War II, Turkey required receiving both fi-
nancial and technological support from the international platform to initiate 
a new development phase. In 1947, hoping to get assistance for machinery 
and equipment, the Turkish Government requested the USA to include Turkey 
in the Marshall Plan and asked for an assistance, worth of 615 Million USD 
under that scope. Turkey’s request was found suitable by the USA Govern-
ment in a short period of time. Turkey was included in the Marshall Plan in 
July 1948 and two countries executed an Economic Cooperation Agreement. 
Hence, Thornburg Report was brought up under this agreement. This Report 
involves two studies, titled as “How will Turkey rise?” in 1949 and “Turkey: 
An Economic Appraisal” in 1950, authored by Max Weston Thornburg from 
American Standard Oil Company together with Graham Spry and George 
Soule upon reviews between 1949-1950.
The Reports suggest meeting the basic needs more after providing observa-
tions regarding the lack of qualified experts and consultants in Turkey, agri-
cultural underdevelopment and falsely used manufacturing techniques. The 
Reports further suggest that there should be investments towards light indus-
trial production, agricultural development, export-based mining based on pri-
vate enterprise and consumer goods to meet the road, water, electricity and 
similar needs of the people living in the rural area. Having a significant place 
in the development of Turkey, Karabük Iron and Steel facilities were criticized 
as being far from being beneficial. Furthermore, the Reports were critical of 
the investments, done with the help of the USSR and emphasized that such 
assistance should be challenged and as for the Proposed investments, Turkey 
should take to the professional experience and assistance of the USA.

Key Words: Turkey, USA, Thornburg Report, Imperialism, Planning
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DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE 
 HASAN SAKA KABİNESİ

Mustafa ORAL*

Türkiye’de çok partili siyasal yaşama geçilmesi İnönü döneminin en önemli 
gelişmesidir. Tek Partili yönetiminin sıkıntıları, ülkenin durumu ve II. Dün-
ya Savaşı’nın Türkiye’nin dış siyasetine etkisi ülkede farklı siyasal partilerin 
oluşumuna neden olmuştur. Türkiye bu dönemde sıcak para konusunda cid-
di arayışlarda olduğundan ve Sovyet Rusya ile güven sorunu yaşadığından 
ABD’ye yaklaşmıştır. Bu yakınlaşma Türkiye’deki demokrasi eksikliğini, 
aynı zamanda gerekliliğini ortaya çıkarmış ve siyasî gelişmelere zemin hazır-
lamıştır. Çünkü Batı ittifakının temel taşı demokrasidir. İkinci Dünya Savaşı 
sonrası ortama uyum sağlayamayan Recep Peker yerine ABD ile aynı ittifak-
ta yer almamız için gerekli olan demokratikleşme çabaları arasında kabine 
kurma görevi Hasan Saka’ya verilmiştir. Kabine kurulduğundan itibaren dış 
politikadaki temel ilkesi Türkiye’yi ABD’nin yanına yerleştirmek olan Saka, 
ekonomik şartlar fırsat vermediğinden istifa etmiş, yerine yeni kabine kurma 
görevi Şemsettin Günaltay’a verilmiştir. Günaltay Kabinesi ise ekonomiyi dü-
zeltmek amacıyla yola çıkmış ancak, geçiş dönemi kabinesi olmaktan öteye 
gidememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Saka, A.B.D., Dış Politika, İsmet İnönü, CHP
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CIA’NIN (AMERİKAN HABER ALMA TEŞKİLATI)  
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DEKİ 

FAALİYETLERİ (1945-1960)

Sinan KIYANÇ*

ÖZET

Soğuk Savaşın hemen başında ABD’nin o güne kadar İstihbarat faaliyetlerinin 
yetersizliği ve etki alanlarını artırmak için CIA (Amerika Merkezi Haber Alma 
Teşkilatı) kurulmuştur. Örgüt, Amerikan hegemonyasının en önemli temsilcisi 
olmuştur. Bu nedenle kurulduktan kısa bir süre sonra dünyanın birçok ülke-
sinde kurduğu merkezlerle savaşın kaderini tayin etmiştir. Bu kapsamda ör-
güt, stratejik önemi ve Sovyet Rusya’ya komşu olması nedeniyle Türkiye’yi 
önemli bir faaliyet alanı olarak görmüş ve Ankara başta olmak üzere Diyar-
bakır, İstanbul, Adana gibi şehirlerde merkezler kurmuş ve Türkiye üzerinden 
espiyonaj ve kontrespiyonaj faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bu faaliyetler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli tartışmalara neden ol-
muştur. CIA’nın dönemin Türk İstihbarat örgütü olan MAH ile ilişkisi bu tar-
tışmaların odak noktalarından birisidir. CIA, Adana Merkezinden dünyanın en 
büyük espiyonaj projelerinden birisi olan U-2 Casus uçuşlarını yürütmüştür. 
Ancak 1 Mayıs 1960 tarihinde Sovyet Rusya tarafından düşürülmüştür. Düşü-
rülen uçak Sovyet Rusya ve ABD ilişkilerinin iyice gerginleşmesine neden ol-
muştur. Bu uçuşlar nedeniyle Sovyet Rusya Türkiye’yi de sorumlu tutmuştur. 
ABD, Soğuk Savaş yıllarında ulusal güvenlik stratejisi kapsamında komüniz-
min yayılmasını önlemek için büyük çaba vermiştir. Bu kapsamda Türkiye’de 
sol hareketleri yakından takip etmiştir. 

Çalışma da İstihbarat kavramının genel anlamda sadece bilgi toplama misyo-
nunun yanı sıra faaliyetlerinin üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda CIA’nın 
Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’de yürüttüğü espiyonaj ve kontrespiyonaj faa-
liyetleri yaşanan gelişmeler ışığında açıklanmaktadır. Bu süreçte sadece ulus-

* Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla,  sinankiyanc@gmail.com
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lararası gelişmeler değil iç siyasetinde de gelişmeler ve CIA bu gelişmelere 
etki ve tepkisi incelenmektedir. Bu kapsamda yakın zamanda yayınlanan CIA 
Arşiv belgeleri ve raporları incelenerek elde edilen bulgular ortaya konmak-
tadır.

Anahtar Kelimeler: CIA, U-2 Casus Uçuşları, Küba Krizi, Türkiye, İstihba-
rat

ACTIVITIES OF CIA IN TURKEY  
IN THE COLD WARS (1945-1960)

ABSTRACT

At the very beginning of the Cold War, the CIA (American Center for Infor-
mation Retrieval) was established to increase the inadequacy and influence of 
the intelligence activities of the United States to that date. The organization 
has been the most important representative of American hegemony. For this 
reason, shortly after the foundation, the fate of the war with the centers estab-
lished in many countries of the world has been determined. In this context, the 
organization regarded Turkey as an important area of   activity because of its 
strategic importance and neighboring Soviet Russia and established centers in 
cities such as Diyarbakir, Istanbul and Adana, especially in Ankara, and has 
conducted espionage and contraception activities through Turkey. 

These activities have caused considerable debate in the history of the Republic 
of Turkey. The relationship of the CIA with the MAI, the Turkish intelligence 
organization of the time, is one of the focal points of these discussions. The 
CIA has carried out U-2 spy flights, one of the largest espionage projects in 
the world, from the Adana Center. However, it was reduced by Soviet Russia 
on 1 May 1960. The reduced plane caused the Soviet Russia and US rela-
tions to become strained. Because of these flights Soviet Russia has also held 
Turkey responsible. The US has made great efforts to prevent the spread of 
communism within the national security strategy during the Cold War years. 

In this context, he closely followed the left movements in Turkey. The study 
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also focuses on the intelligence concept in general, as well as its mission of 
gathering information. In this context, the espionage and contestion activities 
carried out by the CIA during the Cold War years in Turkey are explained in 
the light of developments. In this process, not only international developments 
but also developments in domestic politics are examined and the impact and 
reaction of CIA on these developments are examined. In this context, the find-
ings obtained by examining the recently published CIA Archives documents 
and reports are presented. 

Key Words: CIA, U-2 Spy Flots, Cuban Crisis, Turkey, Intelligence
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ÇATIŞMA ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ İLE BARIŞ BİLİMİ 
AÇISINDAN NEO-GRAMSCIYEN VE NEO-COXIYEN 

HEGEMONYA KAVRAMI

Sezai ÖZÇELİK*

ÖZET

Bu çalışma, neo-Gramsciyen ve Neo-Coxiyen hegemonya kavramının ça-
tışma analizi ve çözümü ile barış bilimi alanlarında teorik anlamda çatışma 
modellerinde uygulanmasını amaçlamaktadır. Hegemonya teorileri, ulusla-
rarası sistemde barışçıl yapısal değişimlerin nasıl ortaya çıktığı konusunda 
çatışma analizi ve çözümü ile barış bilimine ışık tutabilir. Uluslararası ilişkiler 
alanında hegemonya kavramını çalışılması daha çok neo-realist hegemonik 
istikrar teorisi ile ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte, Soğuk Savaş son-
rası dönemde Yeni Dünya Düzeni ile ortaya çıkan çatışma analizi ve çözümü 
ile barış bilimi çalışmalarında neo-Gramsciyen ve neo-Coxiyen hegemonya 
kavramının teorik olarak uygulanması bu çalışmanın yenilikçi tarafı ola-
rak ortaya çıkmakta ve Türkçe literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. 
Neo-Gramsciyen hegemonya kavramı oydaşma, liderlik, uzlaşma gibi çatış-
ma çözümü ve barış bilimi ile yakından ilgili kavramları kullanarak özellikle 
Amerikan hegemonyası altında hegemonik savaşlar yerine göreceli barışçıl 
yöntemlerle iki-kutuplu sistemin dönüşümünü açıklamaya yardımcı olmakta-
dır. İlk bölümde, neo-Gramsciyen ve neo-Coxiyen hegemonya kavramı açık-
lanacaktır. Gramsci’nin ortaya attığı hegemonya kavramının anlaşılması için 
Gramsci’nin ortaya attığı sivil ve politik toplum, pasif devrim ve tarihsel blok 
kavramlarının da incelenmesi ikinci bölümün konusudur. Üçüncü bölümde, 
Robert Cox’un neo-Gramsciyen analiz yöntemlerini kullanarak sosyal güçler, 
devletin şekli ve dünya düzeni kavramları tekrar tanımlanarak devlet-mer-
kezli yerine sivil toplum merkezli uluslararası sisteme geçiş ele alınmıştır. 
Son bölümde ise yapısalcı çatışma analizi modelleri ile neo-Gramsciyen ve 
neo-Coxiyen yaklaşımlar arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Neo-Gramsiyen, Neox-Coxiyen, Hegemonya, Çatışma Çözü-
mü, Uluslararası İlişkiler

* Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, sozcelik@karatekin.edu.tr
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THE NEO-GRAMSCIAN AND NEO-COXIAN HEGEMONY 
CONCEPTS WITHIN THE FRAMEWORK OF CONFLICT 

ANALYSIS AND RESOLUTION AND PEACE SCIENCE

ABSTRACT

In this study, concepts of the neo-Gramscian and neo-Coxian hegemony has 
aimed to be applied into understanding theoretical conflict models in the con-
flict analysis and resolution and peace science.  Hegemony theories could shed 
light on how peaceful structural changes in international system can emerge 
conflict analysis and resolution and peace science. In the field of international 
relations, the concept of hegemony has mostly been associated with neo-re-
alist hegemonic stability theory. However, in the New World Order of the 
post-Cold War era, this study aims to contribute the Turkish literature with 
its innovative side and apply the concept of the neo-Gramscian and neo-Cox-
ian hegemony into conflict analysis and resolution as well as peace science. 
The concept of the neo-Gramscian hegemony can help us to explain the use 
relatively peaceful methods instead of hegemonic wars especially under the 
American hegemony by using concepts related to such concepts as consensus, 
leadership, reconciliation in the the conflict analysis and resolution field. In 
the first part of the study, the concept of the neo-Gramscian and neo-Coxian 
hegemony is explained. The subject of the second part is to examine Gram-
sci’s concepts of civil society, political society, passive revolution and his-
torical bloc in order to understand Gramsci’s hegemony. In the third part, 
Robert Cox’s neo-Gramscian methods are used to examine the concepts of 
social forces, forms of state, and world orders to identify the transition from 
state-centered to civil society centered international system.  In the last part, 
the study analyzes the relationship between neo-Gramscian and neo-Coxian 
approaches and the structural conflict analysis models. 

Key Words:  Neo-Gramscian, Neo-Coxian, Hegemony, Conflict Resolution, 
International Relations
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ABD HEGEMONYASINDA DEĞİŞENLER, DEĞİŞMEYENLER

Serdar KESGİN*

ÖZET

Günümüz dünyasında ekonomik, askeri ve siyasal anlamda en önemli güç 
olan ABD’nin dış politika anlayışında dönemsel değişimler yaşanmakla bir-
likte değişmeyen unsurların olduğu da görülmektedir. ABD dış politikasının 
en önemli değişmeyeni küresel hakimiyet arzusudur. Aslında ABD dış po-
litikasını küresel hakimiyeti devamlı kılabilmek adına dönemsel manevralar 
üzerine değerlendirmek daha doğru olacaktır. ABD odaklı kurulmuş olan it-
tifak ve işbirliği ilişkileri bu çerçevede ABD açısından bir alet edevat çantası 
olarak görülmektedir. NATO ittifakı, AB ile sıkı ilişkiler, İsrail ve İngiltere 
ile daimi müttefiklik ve organik bağlar, belirli dönemlerde yara almakta ya da 
son derece yüksek bir düzeyde seyretmektedir. Ayrıca Rusya ve Çin ile ticari 
ve stratejik ilişkiler de dönemsel değişimlere uğramıştır. Bu noktada Trump 
dönemi özellikle Rusya ve Çin ilişkileri üzerine belirli değişimlerin yaşanabi-
leceği bir süreci ifade etmekle birlikte olası bir siyasal başarısızlıkta rüzgarın 
tam tersine dönmesine de sebep olabilecek olaylara sahne olabilecektir.

“ABD Hegemonyasında Yeni Dönem: Değişenler, Değişmeyenler” başlığı al-
tında ABD dış politikasına dair temel kaynakların taranması ve güncel geliş-
melerin değerlendirilmesi ile ABD merkezli hegemonik ilişkilerin geleceğine 
yönelik tahliller yapılmaya çalışılacaktır.

* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi İİBF, srdrksgn@hotmail.com 
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WHAT CHANGES AND REMAINS UNCHANGED  
IN THE US HEGEMONY

ABSTRACT

In today’s world economic, military and political force, which is the most 
important in terms of the United States experienced periodic changes in the 
foreign policy concept, although it is also observed that there are unchanging 
elements. The most important change is the desire of global domination of 
U.S. foreign policy. In fact, the global dominance of U.S. foreign policy to 
assess on a continuous periodic maneuvers in order to make it would be more 
correct. U.S.-focused, which was founded in this context in terms of the rela-
tions of Alliance and cooperation of the US is seen as a bag of tools. NATO, 
the EU relations with Israel and a permanent alliance with Britain and organic 
bonds, during certain periods in the wound or remains at an extremely high 
level. Also commercial and strategic relationships with Russia and China also 
has undergone periodic changes. At this point the trump period, especially on 
the relations between Russia and China, while expressing a process whereby 
specific changes possible political events that could lead to a failure in rever-
sal of the wind could set the stage for the full.

Under the title of “New Era in the US Hegemony: Changing, Unchanging” 
evaluation of current developments and research from the basic sources of 
American foreign policy and the US-based hegemonic analysis for the future 
of relations will be attempted.
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GÜÇ GEÇİŞLERİ TEORİSİ VE UZUN DÖNGÜLER 
TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 
HEGEMONYA VE BÜYÜK GÜÇLER: 21. YÜZYIL İÇİN BİR 

PROJEKSİYON DENEMESİ

Bülent ŞENER*

ÖZET

Uluslararası İlişkiler literatüründe gittikçe daha fazla tartışılan hegemonya ol-
gusuna ilişkin hâlihazırda birbiriyle belirli ölçülerde benzeşen ya da ayrışan 
çeşitli teori ve yaklaşımların varlığından söz edilse de, temelde iki perspekti-
fin baskın olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisine göre hegemonya, ta-
hakkümden rızaya uzanan bir skalada askeri, ekonomik ve siyasal güce dayalı 
olarak, birbirine benzeyen hegemonik güçlerin bir benzerlik sıralaması içinde 
birbirlerini izlemesiyle ve tarihsel süreçte hegemonyanın bir güçten diğerine 
geçmesiyle açıklanabilecek bir olguyken (Neo-realist perspektif); ikincisine 
göre,  hegemonya özgül bir kavram olarak devletler arası sistemin hiyerar-
şik ve eşitsiz yapısını tahakkümden daha karmaşık mekanizmalar aracılığıyla 
yeniden üreten bir egemenlik biçimidir (Neo-Gramsiciyen perspektif). Bu ça-
lışmada, Neo-realist perspektif temelinde uluslararası sistemde hegemonyalar 
dizisinin büyük güçlerin “yükseliş”, “zirve”, “sorgulanma” ve “düşüş” evre-
lerine tekabül eden “güç geçişleri” (askeri, ekonomik ve siyasal) ve tarihsel 
“uzun döngüler” temelinde ortaya çıktığı savından hareketle, hegemonya ol-
gusu A. F. Kenneth Organski’nin “Güç Geçişleri Teorisi” ve George Models-
ki’nin “Uzun Döngüler Teorisi” temelinde ele alınmıştır. Bu çerçevede, ulus-
lararası ilişkilerde büyük güçler ile hegemonya arasındaki ilişki tarihsel bir 
perspektif dahilinde irdelendikten sonra mevcut ve potansiyel büyük güçler 
açısından her iki teori birleştirilerek 21. yüzyıl için bir projeksiyon denemesi 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hegemonya, Güç Geçişleri Teorisi, Uzun Döngüler Te-
orisi, Büyük Güçler, 21. yüzyıl

* Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, bulentsener@ktu.edu.tr 
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HEGEMONY AND GREAT POWER IN INTERNATIONAL 
RELATIONS IN THE FRAMEWORK OF POWER 

TRANSITION THEORY AND LONG CYCLE THEORY: 
PROJECTION EXPERIMENT

ABSTRACT

In the literature of International Relations, although there is talked about the 
existence of various theories and approaches which are already analogous to 
each other and resemble to each other in relation to the more and more debated 
hegemony phenomenon, it seems that basically two perspectives are dominant 
According to the first of these, hegemony is a phenomenon that can be ex-
plained by the fact that hegemonic powers similar to each other in a sequence 
of similarity, and hegemony in the historical process pass from one force to 
another, based on military, economic and political power on a scale extending 
to dominance (neo-realist perspective); hegemony is, as a specific concept, a 
form of sovereignty that reproduces the hierarchical and unequal structure of 
the intergovernmental system through more complex mechanisms than dom-
inance (Neo-Gramsciian perspective). In this study, based on the Neo-realist 
perspective, arguing that the hegemonic sequence in the international system 
emerged on the basis of “power pransitions” (military, economic and political) 
and historical “long cycles” corresponding to the phases of “rising”, “peak”, 
“interrogation” and “decline”, the phenomenon of hegemony has been dealt 
with on the basis of A. F. Kenneth Organski’s “Power Transition Theory” and 
George Modelski’s “Long Cycle Theory”. In this framework, the relationship 
between the great powers and hegemony in international relations was ana-
lyzed within a historical perspective, and then a projection experiment for the 
21st century was tried to be realized by combining both theories in terms of 
existing and potential great powers.

Key Words: Hegemony, Power Transition Theory, Long Cycle Theory, Great 
Powers, 21st century
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GRAMŞİYAN PERSPEKTİFTEN AMERİKAN 
HEGEMONYASININ GELECEĞİ:  

EKO-POLİTİK BİR DEĞERLENDİRME

Selim KURT*

ÖZET

Kapitalist sistemin çok ciddi iç çelişkilere sahip olmasına karşın nasıl tüm 
dünyada hakim bir ekonomik sistem olarak varlığını sürdürmeyi başardığını 
sorguladığı eseri “Hapishane Defterleri”nde Gramsci, hegemonyanın esasen 
bir ekonomik yapı tarafından belirlenen üretim yönteminin doğurduğu top-
lumsal gruplardan, egemen olanın diğer grupların da rızasını elde ederek kur-
guladığı “tarihsel blok”tan kaynaklandığını iddia etmiştir. Robert Cox gibi 
Neo-Gramşiyan düşünürler tarafından Uluslararası İlişkiler disiplinine de uy-
gulanan bu anlayış çerçevesinde uluslararası düzendeki hegemonyanın, bir 
devlet içerisinde yer alan egemen toplumsal sınıfın değerlerinin uluslarara-
sılaşması yoluyla gerçekleştiği belirtilmiştir. Hegemon devlet de esasen bu 
egemen sınıfın çıkarlarının tezahüründen ibarettir. Büyük ölçüde 17. yüzyılda 
Birleşik Eyaletler ile başladığı kabul edilen kapitalist dünya hegemonyası, 
19. yüzyılda İngiltere’ye geçerek daha da yaygın bir hal alarak, güç kazan-
mış, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise gerek iktisat politikasında gerekse 
üretim yönteminde getirdiği yeniliklerle dünyanın en büyük kapitalist ülkesi 
haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’ne geçmiştir. 1970’li yılların başında 
ve 2000’li yılların sonunda yaşanan ekonomik krizlere ve 2000’li yıllarda Çin 
Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Hindistan gibi devletler ile AB ve BRICS gibi 
ulusüstü aktörlerin meydan okumalarına karşın Amerika hegemonyasını gü-
nümüze kadar devam ettirmeyi başarmıştır. Ancak tüm bu gelişmeler Ameri-
kan hegemonyasının geleceğinin daha yüksek bir sesle sorgulanmaya başlan-
masına neden olmuştur. Bu çerçevede çalışmada, ABD’nin hegemonyasının 
geleceği Gramşiyan perspektif çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hegemonya, Tarihsel Blok, Antonio Gramsci, Amerika 
Birleşik Devletleri, Kapitalizm

* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi  İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, Giresun, selim_kt@hotmail.com
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THE FUTURE OF AMERICAN HEGEMONY FROM 
GRAMSCIAN PERSPECTIVE: AN ECO-POLITICAL 

EVALUATION

ABSTRACT

Gramsci argued that hegemony originated from the “historical block” built by 
sovereign one of the social groups, born through the production method deter-
mined by an economic structure, by obtaining the acceptance of other groups 
in his book “Prison Notebooks”, questioned how capitalist system managed 
to maintain its existence as a dominant economic system in the world despite 
the fact that its serious internal contradictions. It is stated that the hegemony in 
international system realized by internationalization of the ruling social class’ 
values within a state in the context of this Gramscian perspective, applied to 
International Relations discipline by Neo-Gramscian ideologues like Robert 
Cox. The Hegemonic state is essentially the manifestation of this ruling class’ 
interests. The capitalist world hegemony, which is considered to have started 
with the United Provinces in the 17th century to a great extent, was passed to 
England and became more widespread and gained power in the 19th century, 
and after the Second World War passed to United States of America, became 
the biggest capitalist state of the world with innovations it brought in the way 
of production and economy policy. In spite of the economic crises in the be-
ginning of the 1970s and the end of the 2000s, and challenges originated from 
the states such as the People’s Republic of China, Germany and India, and 
supranational actors as the EU and BRICS in 2000s, America succeeded to 
maintain its hegemony until now. But all these developments have caused the 
future of American hegemony to be questioned with a higher voice. In this 
context the future of USA’s hegemony will be trying to analyze in the context 
of the Gramscian perspective in this study. 

Key Words: Hegemony, Historical Block, Antonio Gramsci, United States of 
America, Capitalism.
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İRAN PARLAMENTOSU’NDA TÜRK FRAKSİYONUNUN 
KURULMASININ NEDEN VE AMAÇLARI

Ramil RÜSTEMOV*

ÖZET

111 yıllık tarihe sahip olan İran parlamentosu zor ve önemli bir yol kat etmiş-
tir. Kurulduğu dönemden bugüne kadar faaliyetleri sonucunda ülkenin sosyal 
ve siyasi yaşamına ait yasalar kabul etmiştir. Bununla birlikte, neredeyse ül-
kenin Türk nüfusuna karşı ulusal ayrımcılık sonucunda bu kanunlar eksikti. 
Bununla birlikte, Güney Azerbaycan Türkleri İran medeniyetinin ve kültürü-
nün yaratıcıları olarak kabul edilmiş,  M.Ö. III. bin yıldan günümüze İran’da 
politik güçe sahib olarak ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel hayatında öncü 
rol oynamıştır. Bununla birlikte, Azerbaycanlılar, yeni bir tarihe geçişte, ulu-
sal yaşamın etnik bileşenlerini kapsamlı bir şekilde geliştirebilmek için gerek-
li siyasi ve kültürel çevreyi sağlamadılar. 1925’te Rıza Han Pehlevi iktidara 
geldikten sonra, Azerbaycanlılar ulusal haklarından mahrum bırakıldı. Sonuç 
olarak, bölünmüş Azerbaycan’ın güney kesiminde ulusal hak ve özgürlük mü-
cadelesi başlatılmış, arazi ve ulus birleştirmeye yönelik girişimlerde bulunul-
muştur. 2016 yılının sonlarında parlamentoda türk fraksiyonu kurulması İran 
tarihi için ilerici bir durum olarak değerlendirilebilir. İran Şura Meclisinde 
türk fraksiyonunun kurulmasını zorunlu kılan şartlar kısmında İran’ın ulusla-
rarası durumunu yükseltmek, kendini iyi ülke gibi sunmak, ülke genelindeki 
ulusal hareketleri zayıflatmak, 2017 yılı başkanlık seçimlerinde puan kazan-
mak vb. gösterilebilir. Yazar bu makalesinde cereyan eden olaylara gerçek 
yanaşmış, Türk fraksiyon oluşturma nedenlerini göstermiş ve gelecekte ol-
ması muhtemel olaylara açıklama yapmıştır. Türk fraksiyonunun kurulması 
İran kamuoyunda farklı algılanmış, olumsuz ve olumlu tarafları ile ilgili ilginç 
bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İran, türk fraksiyonu, İran parlamentosu, Güney Azer-
baycan, ulusal hareketler
* Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Güney Azerbaycan Bölümü Araştırmacısı, 
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THE CAUSES AND OBJECTIVES OF ESTABLISHMENT OF 
THE TURKISH FRACTION IN IRANIAN PARLIAMENT

ABSTRACT

The 111-years-old Iranian parliament had entered a difficult and important 
path. From its era to today, as a result of its activities, the parliament has ac-
cepted the laws related to the social and political life of the country. However, 
these laws were almost incomplete due to national discrimination against the 
Turkish population of the country. However, the Southern Azerbaijani Turks 
were regarded as creators of the Iranian civilization and culture, played a pio-
neering role in the political, economic and cultural life of the country from the 
B.C.III millennium to our modern era. Nevertheless, the Azerbaijanis hadn’t 
provided the political and cultural environment necessary for the comprehen-
sive development of the ethnic components of national life in a new age. After 
Reza Khan Pahlavi came to power in 1925, Azerbaijanis were deprived of 
their national rights. As a result, the struggle for national rights and freedom 
was initiated in the southern part of divided Azerbaijan, and attempts were 
made to combine land and nation. The establishment of the Turkish Fraction 
in parliament late in 2016 can be considered a progressive situation for Iranian 
history. Conditions required for establishment of Turkish Fraction in Iranian 
Parliament are to exaggerate Iran’s international situation, undermine national 
movements throughout the country, win points in 2017 presidential elections 
and etc. The author had truely approached the events taking place, revealed 
the reasons of establishing Turkish fraction and explained possible events of 
future. The establishment of the Turkish fraction was perceived differently in 
the Iranian public, given interesting information about its negative and posi-
tive sides.

Key Words: Iran, Turkish fraction, Iranian parliament, South Azerbaijan, na-
tional movements 
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YUNAN İSYANI SIRASINDA KIBRIS’TA İSTİHBARAT 
FAALİYETLERİ (1821)

Güven DİNÇ*

ÖZET

Eski Türk devletlerinden beri bilinmekte olan istihbarat Osmanlılarda da kul-
lanılmıştır. Bunun etkin bir örneğini Yunan isyanı sırasında Kıbrıs adasında 
görmek mümkündür. 1821 yılı Baharı’nda önce Eflak-Boğdan’da, akabinde 
Mora’da başlayan Yunan isyanının etkili olması beklenen bölgelerden biri de 
yoğun Rum nüfusun bulunduğu Kıbrıs adası idi. Yunan isyanının hazırlığını 
ve örgütlenmesini yapan Filiki Eterya cemiyeti temsilcileri isyan öncesinde 
ve sırasında adaya gelerek Kıbrıslı Rumların desteklerini ve katılımlarını sağ-
lamaya çalıştılar. İsyan öncesine ait yeterli istihbarat çalışması yapılamasa 
da isyanın Mora’da patlak vermesinden sonra adada gerekli önlemler alın-
dı. Dönemin Kıbrıs Muhassılı (Vali) Mehmet Ağa (Küçük Mehmet) gelen 
ferman üzerine gayrimüslimlerin ellerindeki bütün silahları toplattı. Yapılan 
aramalarda kiliselerde silah ve barut saklandığı ortaya çıktı. Muhassıl ayrıca 
adadaki bütün haberleşmeyi kontrol altında tuttu. Bu sayede Kıbrıslı Rumla-
rın İstanbul ve başka yerlerdeki Rumlarla isyana yönelik olduğu iddia edilen 
mektuplaşmalar ele geçirdi. Rumca bilen ve Rum kıyafeti giyen casuslar va-
sıtasıyla ele geçirilen bazı şüphelilerin sorgulamalarında Paskalya gecesi Kıb-
rıslı Rumların topyekûn isyana kalkışarak adadaki bütün Müslümanları yok 
etmeyi planladıkları ortaya çıktı. Bu nedenle padişahtan alınan izin sonrasında 
başta Başpiskopos Kiprianos olmak üzere bazı Kıbrıslı Rumlar idam edildi. 
Böylece alınan istihbarî bilgiler sayesinde adada başlaması planlanan kanlı bir 
isyan hareketi önlenmiş oldu.

* Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Antalya, gdinc@akdeniz.edu.tr
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INTELLIGENCE ACTIVITIES IN CYPRUS DURING THE 
GREEK REVOLT (1821)

ABSTRACT

The intelligence that has been known since the old Turkish states was also 
used in the Ottomans. An effective example can be seen in Cyprus during the 
Greek revolt. One of the regions expected to be influential by the Greek revolt 
which started in Eflak-Boğdan in the spring of 1821 and then in Morea was 
the island of Cyprus where there was Greek density. Representatives of the Fi-
liki Eteria (Society of Friends) community, which prepared and organized the 
Greek rebellion, came to the island before and during the rebellion and tried 
to support the Greek Cypriots’ support and participation. Although effective 
intelligence work could not be done before the rebellion, necessary measures 
were taken in the island after the rebellion broke out in Morea. Mehmet Aga 
(Küçük Mehmet), the governor (muhassil) of Cyprus, gathered all the weap-
ons from non-Muslims by order of the Sultan. Searches in the churches, it 
appeared that weapons and gunpowder were there. Also, the governor kept 
all communications on the island under his control. In this regard, the Greek 
Cypriots obtained correspondence, allegedly directed at the rebels with Istan-
bul and other Greeks elsewhere. During the interrogations of some suspected 
Greek Cypriots seized by spy speaking Greek and in Greek outfit it turned 
out that Greek Cypriots planned a massacre in the island and they intended to 
annihilate all the Muslims by attempting revolt. For this reason, some Greek 
Cypriots, mainly Archbishop Kiprianos, were executed on the basis of the per-
mission from the sultan. The governor prevented a bloody rebellion movement 
planned to begin on the island because of effective intelligent information.



49

THE IIND INTERNATIONAL DEMOCRACY SYMPOSIUM IMPERIALISM, HEGEMONY AND INTELLIGENCE ACTIVITIES

KIBRIS’TA TMT-EOKA MÜCADELESİ (1955-1974) 
ÇERÇEVESİNDE İSTİHBARAT VE İSTİHBARATA KARŞI 

KOYMA FAALİYETLERİ

Ulvi KESER*

ÖZET

1 Nisan 1955 tarihinde Yunan asıllı Grivas tarafından Kıbrıs’ta başlatılan 
adayı Yunanlaştırmaya yönelik terör girişimlerinin ardından Kıbrıslı Türkler 
de kendilerini korumak ve tamamen müdafaa amaçlı Volkan, 9 Eylül, Türk 
Mukavemet Teşkilatı (TMT) gibi örgütlenmelere giderler. 1955-1960 süre-
cinde İngiliz dönemi, 1960-1963 sürecinde Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi ve 
21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiilen yıkılmasının ardından 
20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçecek dönem de adadaki 
İngiliz yönetimiyle EOKA ve TMT arasında tam anlamıyla istihbarat savaş-
larına sahne olur. 1960’a kadar İngiltere bir yandan TMT ve EOKA arasında 
bocalarken özellikle gizini ve ketumiyetini çözemediği TMT’yi anlamaya ve 
mevcudiyetini ispatlamaya çalışır. 1960 sonrası süreç ise eski bir gerilla su-
bayı olan Grivas ve ekibiyle özellikle 1950 sonrasında Kore Harbi’nde yeraltı 
savaşları konusunda deneyim kazanmış Seferberlik Tetkik Kurulu (şimdiki 
Özel Kuvvetler Komutanlığı) mensubu askeri personel ve TMT’ciler arasında 
tam anlamıyla bir istihbarat savaşına dönüşür. Kod isimler, şifrelemeler, istih-
barat ve istihbarata karşı koyma girişimleri, savaş aldatmaları, bilgi kirliliği, 
psikolojik harp unsurları bu dönemde sıkça kullanılan yöntemlerdir. Bu çalış-
ma kapsamında dönem içerisindeki İngilizlere, EOKA’cılara ve TMT’ye ait 
istihbarat faaliyetleri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İngiltere, EOKA, TMT, Kıbrıs, İstihbarat

* Prof. Dr., Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı, KKTC,  
ulvi.keser@gmail.com
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TMT-EOKA STRUGGLE IN CYPRUS (1955-1974); 
INTELLIGENCE AND COUNTER-INTELLIGENCE 

ACTIVITIES

ABSTRACT

Subsequent to the terrorist assaults started by the illegal Greek Cyprşiot organ-
ization named EOKA which was led by Greek Cypriot origin officer; Geor-
gias Grivas on April 1, 1955 so as to hellenize the island of Cyprus, Turkish 
Cypriots start having some organizations such as 9 Eylül, Volkan, and Turkish 
esistance Organization (TMT) to defend their properties, lives, and the honor. 
1955-1960 British period, 1960-1963 Republic of Cyprus period, 21st De-
cember 1963 the collapse of the republic period, and the period up to 20th July 
1974 Cyprus Peace Operation period are all full of the chaotic, and bloody 
atmosphere with an amazing intelligence war between the organizations and 
the Biritish authorities on the island. British authorities while getting dilemma 
between EOKA and TMT try also understanding and solving the presence, 
secrecy and the evidences of particularly TMT. After the collapse of the Re-
public of Cyprus, the island turns to be a warfield between  a former guerril-
la officer-led EOKA and the TMT commanded by the experienced officers 
joint in Korea War before the Cyprus mission, being the member of Special 
Forces Command now. Codes, secret names, decodes, intelligence and the 
counter-intelligence, war deceptions, disinformation, and more and more psy-
chological warfare elements come to the surface in this period. This scientific 
study wll focus on the intelligence activities of EOKA, and TMT as well as 
that of the British forces.

Key Words: Britain, EOKA, TMT, Cyprus, Intelligence
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İNGİLTERE’NİN EMPERYALİST POLİTİKALARININ 
KIBRIS SÖMÜRGE YÖNETİMİ ÖRNEĞİNDEKİ 

UYGULAMALARI VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

Mehmet BALYEMEZ*

ÖZET
Son yıllarda “İstihbarat” günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir kavram 
haline gelmiştir. İstihbarat kavramı daha çok bilgi, haber olarak kullanmak-
tadır. Oysa istihbarat, elde edilen ham bilgi ve haberlerin belli bir süreçten 
geçirilerek değerlendirilmesi, diğer haber ve bilgilerle birlikte bütünlenmesi, 
analiz edilmesi sürecidir. 

Her seviyede yapılabilen istihbarat faaliyetleri devlet düzeyinde daha örgütlü 
ve kapsamlı olarak icra edilmektedir. Bu düzeyde yapılan istihbarat faaliyet-
leri birkaç farklı alanı kapsamaktadır. Devlet seviyesinde yapılan istihbarat 
faaliyetleri, ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi ile birlikte başka ülkelerin 
istihbarat faaliyetlerini önlenmeye yönelik tedbirleri de içermektedir. Bunun-
la birlikte istihbarat örgütleri hedef ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel ve 
sosyal hayatlarını da şekillendirebilmektedirler. İstihbarat örgütlerinin hedef 
ülkedeki şekillendirme faaliyetleri İngiltere tarafından da sömürgelerinde sık-
lıkla uygulanmıştır. 

İngiltere, Sanayi Devrimi’nden sonra hızlı bir şekilde ekonomik gelişmişlik 
düzeyini artırmıştır. Bu durum İngiltere’nin yeni pazarlar ve ham madde kay-
nakları aramasına yol açmıştır. İngiltere’nin sömürge elde etme süreci de bu 
korelasyon sonucu ortaya çıkmıştır. İngiltere, bu süreçte çok sayıda sömürge 
elde etmiş, “üzerinde güneş batmaya imparatorluk” olarak anılmaya başla-
mıştır. İngiltere’nin yeni sömürgeler elde etmesiyle birlikte istihbarat faaliyet-
leri de genişlemiştir. İngiliz istihbaratı bir yandan yerleştiği sömürgelerdeki 
demografik yapılar hakkında detaylı bilgiler elde etmekle uğraşırken diğer 
yandan da bu sömürgelere yönelik yapılacak karşı istihbarat faaliyetlerini et-
kisizleştirmeye yoğunlaşmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İngiltere, Sömürge Politikaları, Kıbrıs, İstihbarat Faali-
yetleri.

* Dr., Ankara Üniversitesi TİTE, Ankara, mbalyemez89@ gmail.com  
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ENGLAND’S IMPERIALIST POLICIES IN THE EXAMPLE 
OF CYPRUS COLONIES ADMINISTRATION AND 

INTELLIGENCE ACTIVITIES

ABSTRACT

In recent years, “intelligence” has become a concept we often encounter in 
our daily lives. Today, many people use the concept of intelligence only as 
information and news. However, intelligence is obtained by analyzing the raw 
information and news obtained through a certain process and analyzing it with 
other news and information.

Intelligence activities at every level are planned and carried out more system-
atically and comprehensively at the state level. Intelligence activities at this 
level include several different areas. Intelligence activities at the state level 
include measures to obtain the necessary information, as well as measures to 
prevent other countries’ intelligence activities. However, intelligence organ-
izations are also shaping the political, economic, cultural and social lives of 
the target countries. Intelligence organizations’ shaping activities in the target 
country have also been a common practice in Britain by their colonies.

Britain has rapidly increased its level of economic development after the In-
dustrial Revolution. This has led the UK to look for new markets and raw 
material resources. This correlation of the UK’s colonization process has also 
emerged as a result. Britain has acquired a large number of colonies in this 
process and has begun to be called “the empire to sun set over it”. With the 
acquisition of new colonies by Britain, intelligence activities have expanded. 
While British intelligence is dealing with obtaining detailed information on 
the demographic structures in the newly colonized colonies, it is also focusing 
on counteracting counter-intelligence activities against these colonies.

Key Words: England, Colonial Politicians, Cyprus, İntelligences Activities.
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1949 YILINDA SSCB’DE ÖLDÜRÜLEN DİPLOMATİK KURYE 
YÜZBAŞI FUAT GÜZALTAN OLAYI 

Suat AKGÜL*

ÖZET

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin dış politika alanında; Sovyetler 
Birliği ve başta ABD olmak üzere Batı ile yeni bir döneme girdiğini görmek-
teyiz. Türkiye açısından bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve yürütmek kolay 
olmadı. 5 Ekim 1947’de Kominform’un kuruluşu ile birlikte tüm dünya yeni 
bir döneme girmiş oldu. Doğu ve Batı Bloku diye genel bir başlıkla anılan 
bu iki kutuplu yapı en başta Türkiye’yi etkileyecektir. Rusların, Avrupa’nın 
ortasından başlayıp, Yunanistan ve Türkiye haricindeki Balkanları da içine 
alarak Pasifik’e kadar uzanan geniş cephe oluşturma düşüncesi Batı dünyasını 
harekete geçirdi. Rus baskısı ve tehdidi karşısında olduğunu düşünen Türkiye 
kendisini Batı İttifakı içinde yer alarak koruyacağını düşündü. ABD ile sıcak 
ve yakın ilişkiler hemen savaşın akabinde başlamışken bu kez Batı İttifakı 
da Türkiye için diğer bir kapı oldu. Bütün bu ilişkiler Türkiye’yi bir yandan 
güvence altına almayı hedeflerken diğer yandan Sovyetlerin de hedefi hali-
ne getirdi. Türkiye, zor yürütülen ve riskler taşıyan diplomatik bir mücadele 
içine girdi. ABD ile yürütülen gizli diplomatik ilişkiler Sovyetlerin gizli is-
tihbarî faaliyetlerini Türkiye üzerine yönlendirmesine neden oldu. Sovyetle-
rin amacı; Türkiye’nin, başta ABD olmak üzere Batı ile yürüttüğü ilişkilerin 
içeriklerini öğrenmek ve engel olmaya çalışmaktı. Bunun için de açık ve gizli 
faaliyetler yürüttüler.

Özellikle 1948 yılından itibaren Türkiye üzerinde casusluk faaliyetlerinde 
büyük bir artış görülmektedir. Genellikle Bulgaristan üzerinden geçiş yapan 
kişiler Türkiye için tehdit algısında başta gelmekteydi. Karadeniz üzerinden 
gemi ile Türk limanlarına gelen kişiler de gözetim ve takip altında idiler. Bu 
takipler ve çalışmalar sonucu casusluk yaptığı tespit edilen bazı kişiler yaka-
landılar ve çeşitli cezalara çarptırıldılar.

* Dr. (E) Öğ.Alb., ANTALYA, suatakgul1@gmail.com



II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

54

     İşte bu gizli ve örtülü faaliyetler yürütülürken Türk-Rus ilişkilerinde çok 
önemli bir gelişme oldu. Türkiye’nin Sovyetler Birliği Büyükelçiliğinde Aske-
ri Ataşe Yardımcısı ve Diplomatik Kurye olarak görev yapan Kurmay Yüzbaşı 
Fuat Güzaltan resmi görevle Türkiye’ye gelmekte iken seyahat halinde bulun-
duğu trendeki kompartımanda başından vurulmuş olarak bulundu ve hastane-
ye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Türkiye’ye getirmekte olduğu resmi 
evrakların bulunduğu çantaya dokunulmadığı ve Türk Dışişleri görevlilerine 
teslim edildiği anlaşıldı. Rus yetkililer; Fuat Güzaltan’ın 30 Mayıs 1949’da 
trende, içkinin etkisiyle ve yaşadığı bunalım sonucu tabanca ile kendini vura-
rak intihar etmiş olduğunu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, burada 
yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş olduğunu, muhatapları Türk 
yetkililere bildirdiler. 

     İyi eğitim görmüş, iyi yetişmiş, her türlü göreve hazırlıklı olan ve iyi bir 
kişiliğe sahip bir diplomatın içkinin tesiri ile kendini kaybedip intihar ettiği 
şeklindeki görüş Türk kamuoyunca inandırıcı bulunmadı. Bu bilgi Türk tara-
fını hiçbir zaman tatmin etmedi. İntihar etmiş olacağına inanılmadı. O dönem 
gazetelerinde ve sonraki dönemlerde bu ölüm olayının Rus gizli servisi mari-
fetiyle yapıldığına inanıldı. Gazeteler konuyu günlerce birinci sayfalarından 
verdiler. Düzenlenen cenaze törenine resmi görevlilerle birlikte çok büyük bir 
halk katılımı oldu. Cenaze töreni büyük bir gövde gösterisine dönüştürüldü. 
TBMM oturumlarında konu gündeme geldiğinde kesin bir dille Diplomatik 
Kurye Yzb. Fuat Güzaltan’dan “şehit, şehidimiz, vatan şehidi” şeklinde söz 
edildi. TBMM tutanaklarına bu şekilde geçti. Sonraki yıllarda da gündeme 
geldiğinde Rus gizli servisinin işi olduğu yönünde konuşmalar yapıldı.

     Fuat Güzaltan’ı tanıyanlar, Harp Okulundan ve Harp Akademisinden sı-
nıf ve mesai arkadaşları gerek olayın olduğu zaman gerekse sonraki yıllarda 
Fuat Güzaltan’ın şehit edildiği yönünde görüşlerini ifade ettiler. 1968 yılın-
da, Emekli Orgeneral Muharrem Mazlum İskora tarafından yayınlanan “Harp 
Akademileri Tarihçesi” adlı kitapta Top.Yzb.Fuat Güzaltan’dan “1949’da 
Rusya’dan Kurye olarak dönerken Kafkas topraklarında trende öldürüldü” 
şeklinde bahsedilmektedir. Sınıf arkadaşı Emekli General Nurettin Türsan da 
anılarını yazdığı kitabında “Şehit Yüzbaşı Fuat Güzaltan’ın Öyküsü” başlı-
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ğı ile Fuat Güzaltan hakkındaki duygularını anlatırken şehit edildiğine vurgu 
yapmaktadır.  

Bu bildiri ile; kamuoyunda bilinmeyen, yakın dönemde gerçekleşmesine rağ-
men ayrıntıları anlaşılamamış, hakkında her hangi bir bilimsel çalışma yapıl-
mamış Diplomatik Kurye Yzb.Fuat Güzaltan konusu, çeşitli açılardan incele-
nerek bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, SSCB, Komünizm, Yüzbaşı Fuat 
Güzaltan, Diplomatik Kurye, ABD. 

DEATH OF DIPLOMATIC COURIER CAPTAIN FUAT 
GUZALTAN IN THE USSR IN 1949

ABSTRACT

In the foreign policy of Turkey after World War II; We are seeing a new turn 
with the Soviet Union and the West, especially the US. From Turkey’s point 
of view, it was not easy to establish, develop and carry out these relationships. 
With the founding of the Cominform on October 5, 1947, the whole world 
entered a new turn. This bipolar structure, which is generally referred to as the 
East and West Bloc, will affect Turkey in the first place. The Russians mobi-
lized the western world of thinking, starting from the middle of Europe and 
forming a vast façade extending to the Pacific, including the Balkans outside 
Greece and Turkey. Thinking that it was against the Russian press and the 
threat, Turkey thought that it would protect itself by taking part in the Western 
Alliance. While the warm and close relations with the US began immediately 
after the war, this time the Western Alliance was another door for Turkey. All 
these relations aimed at securing Turkey on the one hand, but on the other 
hand they made Soviet targets. Turkey has entered into a diplomatic struggle 
that is difficult and has risks. The secret diplomatic relations with the US have 
led the Soviet secret intelligence activities on Turkey. The purpose of the So-
viets; He tried to find out and interfere with the content of Turkey’s relations 
with the West, particularly the US. For this, they carried out open and secret 
activities.
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Since 1948, there has been a large increase in spying activities on Turkey. 
People who migrated over Bulgaria usually came to the forefront in terms of 
threat to Turkey. The people who came to the Turkish ports via the Black Sea 
were also under surveillance and monitoring. Some of those who have been 
found to have been spying on these follow-ups and studies have been caught 
and subjected to various criminal charges.

This is a very important development in Turkish-Russian relations while these 
secret and implicit activities are being carried out. Captain Fuat Guzaltan, who 
served as a military attaché assistant and Diplomatic Courier at the Embassy 
of the Soviet Union in Turkey, came to Turkey with official duty and was 
found to have been shot in the head of the compartment during his travels and 
lost his life after being taken to the hospital. It was understood that the bag 
in which the official documents were brought to Turkey was not touched and 
was delivered to the Turkish Foreign Ministry officials. Russian authorities; 
Fuat Guzaltan reported on 30 May 1949 that he had committed suicide by 
hitting himself with a trail of pain and a depressed pistol that he suffered with 
the effect of the insult and that he had been taken to the hospital as a seriously 
injured person and had lost his life despite the intervention made here.

The opinion of the diplomat who was well educated, well-educated, prepared 
for all kinds of relativities and good personality and lost himself and lost su-
icide was not convincing in Turkish public opinion. This information never 
satisfied the Turkish side. He was not believed to have committed suicide. It 
was believed that this death was carried out by the Russian secret service in 
the periodicals and later periods. The newspapers were given their first pages 
for days on end. There was a very large public attendance at the funeral with 
the official officials. The funeral was transformed into a big body show. When 
the issue comes to an end in the GNAT sessions, the Diplomatic Courier Yzb. 
Fuat Guzaltan’dan “martyr, martyr, martyr” was mentioned as. This is how 
the Parliament passed its minutes. In the following years, when it came to the 
agenda, it was talked that Russian secret service was the job.
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Those who know Fuat Guzaltan expressed their opinion that class and col-
leagues from the Military Academy and the War Academy had been killed 
when Fuat Guzaltan was killed in the following years. In 1968, retired Gen. 
Muharrem Mazlum Iskora published the book “History of War Academies”, 
which mentions Cpt.Fuat Guzaltan as “in 1949, when he was returning from 
Russia, he was killed in a trendy way in the Caucasus.” His classmate retired 
General Nurettin Türsan also emphasized that he was martyred when describ-
ing his feelings about Fuat Guzaltan with the title “Story of Martyr Captain 
Fuat Guzaltan” in his book, which he wrote his memoirs.

In this article, the less well known Captain Fuat Guzaltan theme will be ex-
amined.

Key Words: World War II, USSR,  Communism, Diplomatic Courier, Cap-
tain Fuat Guzaltan, USA. 
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SOVYET RUSYA′SININ EMPERYALİST POLİTİKASINDA 
HALKLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİNİ İLKESİ VE 

GÜNEY KAFKASYA′DA ÖZERK DEVLET YAPILARININ 
OLUŞTURULMASI 

Elman CEFERLİ*

Emperyalistlerin sömürgelerin kendi aralarında yeniden paylaşılması nede-
niyle başlatdığı Birinci Dünya Savaşı dünyanın siyasi haritasında bir dizi 
değişikliğe neden oldu. Savaş henuz bitmemiş 1917 yılı ekiminde Rusyada 
Sovyet rejimi kuruldu. Sovyetler ilk günden halkların kendi kaderini tayini 
ilkesini kullanarak Kafkasya′da emperyalist politikalarına yeni şekil verdiler, 
lakin aslında Çarlık Rusya′nın emperyalist politikasına sahip çıktılar. Tüm 
Kafkasya′da, özellikle Güney Kafkasya′da Sovyet Rusya′nın izlediği ulusal 
politika bu bölgeni her zaman kendi etki alananında tutma planını içeriyordu 
ve 20. yüzyıl sonlarında SSCB′nin çöküşü ile Sovyetler′in emperyalist politi-
kalarının en önemli göstergesi olan ciddi etnik çatışma ocaklarının körüklen-
mesi günümüzde de devam eden Çarlık-Sovyet-bağımsız Rusya emperyalist 
politikasının hiç değişmediğinin kanıtıdır. 19. yüzyılda ermenilerin Çarlık 
Rusya tarafından Anadolu ve İran′dan Güney Kafkasya′ya Azerbaycan top-
raklarına göç ettirilmesi bölgede ermenilere asırlardır istedikleri devlet yapısı 
oluşturmak politikasından daha fazla Türkiye ve İran′la yeni savaşlara gire-
bilecekleri durumunda müslüman Azerbaycan türklerinin Türkiye ve İran′la 
herhangi ilişkilerinin kesilmesi amaçına hizmet ediyordu. Bu zaman Osman-
lı Devleti′ni parçalayarak onun topraklarını paylaşmakla ilgili kendi planları 
olan Avrupa emperyalistleri, özellikle İngiltere kendi çıkarları doğrultusunda 
1918 yılında Batı Azerbaycan topraklarında tarihte ilk ermeni daşnak devle-
tini oluşturdu. Güney Kafkasya′da ermenilerin gerekse Batı′lı gerekse komü-
nist emperyalistler için önemli bir araç olduğunu 1923 yılında Sovyet devleti 
tarafından Azerbaycan′ın Dağlık Karabağ bölgesinde halkların kendi kaderini 
tayini ilkesine atıfta bulunarak ermenilere aynı coğrafyada ikinci devlet yapısı 
- özerk bölge oluşturması da kanıtlıyordu. 1921 yılında TBMM Hükümetinin 
* Doç. Dr., Nahçıvan Devlet Üniversitesi Hukuk Fenleri / Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milletvekili 

ecaferli@mail.ru
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Sovyet Rusya′yla imzaladığı Moskova ve Azerbaycan, Gürcistan ve Erme-
nistan′la imzaladığı Kars Antlaşmaları doğrultusunda kurulan Azerbaycan′a 
bağlı Nahçıvan ve Gürcistan′a bağlı Acaristan özerk cumhuriyetleri bu iki 
Güney Kafkasya devletinin toprak bütünlüğünün sağlanmasında önemli rol 
oynadı. Azerbaycan′a bağlı Dağlık Karabağ özerk ili, Gürcistan′a bağlı Ab-
hazya özerk cumhuriyeti (Aralık 1921 yılı) ve Güney Osetya (Nisan 1922 yılı) 
özerk ili Sovyet emperyalizminin “böl ve yönet” prinsipine hizmet ediyordu. 
Günümüz Güney Kafkasya′sında SSCB′nin çöküşü ile birlikte körüklenmiş 
etnik çatışmalar işte bu üç eski özerklikleri kapsıyor. Kendilerini “bağımsız 
devlet” ilan etmiş bu eski özerkliklerin neden olduğu çatışmalar doğrudan 
günümüz Rusya′sının bölgedeki çıkarlarının sağlanması için başlatılmıştır. Bu 
etnik çatışmalar bağımsız Azerbaycan ve Gürcistan devletlerinin bağımsızlık 
devrində en ciddi devletçilik sorunlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Güney Kafkasya, Sovyet Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, 
emperyalist politika, halkların kendi kaderini tayini ilkesi, özerklikler, Nahçı-
van, Dağlık Karabağ, Acaristan, Abhazya, Güney Osetya 

PRINCIPLE OF PEOPLEˊS SELF-DETERMINATION IN 
THE IMPERIALIST POLICY OF SOVIET RUSSIA AND THE 
CREATION OF AUTONOMOUS STATE INSTITUTIONS IN 

THE SOUTH CAUCASUS

ABSTRACT

The First World War, which imperialists initiated due to the resharing among 
of the colonies, caused a series of changes in the political map of the world. 
The war is not over yet the Soviet regime was established in Russia in October 
1917. The Soviets gave new forms to their imperialist policies in the Caucasus 
on the first days, using peoples’ principle of self-determination, but in fact 
they took over the imperialist policy of Tsarist Russia. The national policy 
pursued of Soviet Russia in the entire Caucasus, especially in the South Cau-
casus included a plan to always keep this region in its own domain and by the 
collapse of the USSR in the late 20th century the fostering of serious ethnic 
conflict quarries is the most important demonstration of the imperialist poli-
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cies of the Soviets is proof that the tsarist-soviet-independent Russian imperi-
alist politics which has never changed and still continues today. The migration 
of the armenians by the tsarist Russia from Anatolia and Iran to the South 
Caucasus by Azerbaijani territory in the 19th century was more politically 
than to establish the state structure they wanted for centuries, in order to enter 
into new battles with Turkey and Iran which were serving for the purpose of 
cutting off any relations of Muslim Azerbaijani Turks with Turkey and Iran. 
In 1918, Western Azerbaijani territories formed the first Armenian dashnaks 
state in history, in their own interests, especially Britain, the European impe-
rialists of their own plans for breaking up the Ottoman State and sharing its 
territory. it was proved by the Soviet state in 1923 that the South Caucasian 
Armenian was an important tool for the western and communist imperialists, 
that the establishment the second state structure autonomous region in the the 
same geographical region to armenians by taking the people’s self-determi-
nation in the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. In 1921, Moscow and 
Azerbaijan agreements signed by the Turkish Grand National Assembly and 
Soviet Russia, Nakhchivan autonomous republics of Azerbaijan and Adjari-
ya autonomous republics of Georgia based on the Kars agreements signed 
with Georgia and Armenia played an important role in ensuring the territorial 
integrity of these two South Caucasian states. The autonomous province of 
Nagorno-Karabakh in Azerbaijan, the autonomous republic of Abkhazia in 
Georgia, and the autonomous province of South Ossetia, served principle “di-
vide and manage” of Soviet imperialism. In today’s South Caucasus, ethnic 
conflicts that are fostered by the collapse of the USSR include these three 
former autonomies. The conflicts caused by these former autonomies, which 
declared themselves “independent states” has been initiated directly to ensure 
the interests of today’s Russia in the region. These ethnic conflicts are the 
most serious statism problems in the independence of independent Azerbaija-
ni and Georgian states.

Key Words: South Caucasus, Soviet Russia, Azerbaijan, Georgia, imperialist 
policy, the right of peoples self-determination, autonomies,  Nakhchivan, Na-
gorno-Karabakh, Adjara, Abkhazia, South Ossetia 
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XIX. YÜZYIL’DA ÇAR RUSYASI’NIN AZERBAYCAN’DA 
SÖMÜRGE SİYASETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

(ETNOKÜLTÜREL YÖNDEN)

Tahir ŞAHBAZOV*

ÖZET

Azerbaycan’ın Rusya ile İran arasında paylaşımını resmileştiren Gülüstan 
(1813 yılı) ve Türkmençay (1828 yılı) anlaşmalarıyla Azerbaycan’ın kuzey 
kısmını sömürgeleştiren Rus Çarizmi, asıl dikkati ilk olarak bölgeye çok sayı-
da xıristiyan halkların yerleştirilmesine yönlendirdi. Amaç, buradaki etnode-
mografik yapıyı değiştirmekle, Hıristiyan unsurların üstünlüğünü sağlamak, 
Azerbaycan’ı idari ve siyasi bağlarla ebedi olarak Rusya’ya bağlamak, bu 
ülkeyi başta Türkiye olmakla Müslüman Türk ülke ve halkarlıyla irtibat im-
kanlarından mahrum bırakmak, sonuçta Müslümanları tabiri caizse, “Rusça 
konuşmaya”, “Rusça düşünmeye” ve “hissetmeye” mecbur etmekti.

Çar Rusyası’nın bu siyaseti, halkın milli değerleri üzerine amansız bir saldı-
rıyla birlikte yürütülmekteydi. Azerbaycan dili, toplum yaşamının tüm alan-
larında sıkıştırılmakta, farklı kategoriden olan okullarda ana dilde eğitim ve 
anadilde yayın yasaklanmaktaydı.

Bundan başqa, İslam ve Müslümanlara karşı mücadele bağlamında 1822 yı-
lından Kafkasya Müslümanlarının Hac ziyaretine gitmesi yasaklandı. Azer-
baycan’ın farklı bölgelerinde Hıristiyan misyoner örgütlerin faaliyetine geniş 
imkan tanındı. Müslümanların ibadet yerleri ve camiler toplu olarak kapatılır, 
yerine Hıristiyanların dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kilise ve ibadet 
evleri ağı genişlendirilmekteydi. Birçok durumda hatta camileri kiliseye dö-
nüştürüyorlardı. Ayrıca Çarizm, Güney Kafkasya Müslümanları için ayrı ayrı 
“Şeyhulislamlık” ve “Müftülük” kurmakla, Müslüman tarikat ve mezheple-
ri, özellikle Şiillerle Sünniler arasında düşmanlık yaratmaya, bununla da İs-
lam’ın ideolojik etkisini zayıflatmaya çalışıyordu. 

* Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü, sh-tahir@rambler.ru
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MAIN FEATURES OF TSARIST RUSSIA’S COLONIAL 
POLICY IN AZERBAIJAN (ETHNO-CULTURAL ASPECT)

ABSTRACT

Main focus of Russian czarism that transformed Northern Azerbaijan into its 
colony, which regulated division of Azerbaijan between Russia and Iran with 
Gulistan (1813) and Turkmenchay (1828) treaties, primarily aimed on the re-
settlement of Christian peoples (Armenian, Russian, Jewish, Polish etc.) to 
the region. The goal was changing of ethno-demographic structure, to provide 
prevalence of Christians, to bind Azerbaijan with civil and political ties to 
Russia, to deprive it to contact with Turkish-Muslim countries and peoples, 
first of all, with Turkey, and finally, to force Muslims “to speak Russian”, “to 
think and “feel” in Russian.” 

This policy was accompanied by a relentless attack on the national values   of 
the people. Azerbaijani language was dropped from all spheres of public life; 
to teach mother tongue in schools and spread the media in native language 
was forbidden.

Russian czarism that fought against Islam and Muslimism in 1822 forbade 
Caucasian Muslims to go to Hajj. Christian missionary organizations ex-
panded activities in a number of Azerbaijani regions. From time to time, 
all-Russian missionary conventions were convened, where measures against 
Islamism and anti-Muslimism were discussed. Mosques were closed, instead 
churches increased. In many cases, even Muslim mosques were turned to 
Christian churches.
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“MUSTAFA ÇOKAY” VE “EMANET/AMANAT” 
FİLMLERİNDE KAZAKİSTAN TARİHİNİN  

YENİDEN YAZIMI

Lokman ZOR*

ÖZET

SSCB’nin yapay bir Sovyet ulusu, tarihi ve kültürü oluşturma gayretleri, birli-
ğin bünyesindeki diğer bütün uluslar gibi Kazak halkını da her alanda geçerli 
olan bir tahribatın mağduruna dönüştürmüştür. Bağımsızlık sonrasında SSCB 
politikalarının sebep olduğu siyasi, sosyal ve kültürel sorunların çözümü ve 
SSCB’den kalan olumsuz izlerin silinmesi adına Kazakistan Cumhuriyeti 
tarafından ortaya koyulan politikalar, günümüz Kazakistan sinemasında da 
doğrudan karşılık bulmuş, bazı sinemacılar yaptıkları çalışmalarla bu politika-
yı desteklemişlerdir. Kazakistan tarihine ait çeşitli olayları gerçeklere uygun 
biçimde anlatmaya, önemli tarihi kişilikleri doğru tanıtmaya çalışmışlardır. 
Satybaldy Narymbetov bu anlamda dikkat çeken yönetmenlerden biridir. Bu 
çalışmada, Narymbetov’un “Mustafa Çokay” ve “Emanet (Amanat)” isimli 
filmleri söylem analizi yöntemiyle incelenmiş, filmlerde SSCB ideolojisinin 
farklı yansıttığı iki Kazak tarihi kişiliğinin gerçek yönleriyle anlatılma biçimi 
ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan Sineması, Satybaldy Narymbetov, Mustafa 
Çokay, Ermukhan Bekmakhanov, Kenesarı Kasımov, Emanet, Amanat. 

* Öğr. Gör. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, lokman_zor@hotmail.com  



II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ

64

REWRITING OF KAZAKHSTAN HISTORY IN “MUSTAFA 
SHOKAY” AND “AMANAT” FILMS

ABSTRACT

The efforts of the USSR to create an artificial Soviet nation, history and cul-
ture have transformed the Kazak people as a victim of destruction in every 
field, just like all other nations in the world. The policies introduced by the 
Republic of Kazakhstan in response to the destruction caused by the policies 
of the USSR after independence, the solution of political, social and cultural 
problems and the disappearance of the negative traces of the USSR have also 
directly responded in today’s Kazakhstan cinema and some cinematographers 
supported this policy with their works. They worked to instruct the realities of 
the history of Kazakhstan and outstanding characters. Satybaldy Narymbetov 
is one of the directors who stands out in this regard. In this article, Narym-
betov’s “Mustafa Shokay” and “Hostage (Amanat)” were critically analyzed 
through the discourse analysis and the way in which the history of two Kazakh 
historians reflected differently by the USSR ideology in films was explained.

Key Words: Kazakhistan Cinema, Satybaldy Narymbetov, Mustafa Shokay, 
Ermukhan Bekmakhanov, Kenesari Kasimov, Hostage, Amanat. 
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2000’Lİ YILLARDA AMERİKAN HEGEMONYASI VE RUSYA: 
YENİ SOĞUK SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Gökhan TELATAR*

ÖZET

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra önemli siyasal ve sosyo-ekonomik 
sorunlar yaşayan Rusya, ABD ve diğer Batılı ülkelerle işbirlikçi ilişkiler ge-
liştirmeye başlamıştır. Bu durum Batı Bloku’ndaki hegemonyasına eski Doğu 
Bloku alanını eklemlemeyi amaçlayan ABD için bir fırsat yaratmıştır. 2000’li 
yıllara gelindiğinde Rusya bu sorunları çözmekte önemli mesafeler katetmiş, 
gücünü artırmış ve artık daha iddialı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Bu 
nedenle ABD’nin 11 Eylül sonrası dönemde hegemonyasını yeniden inşa et-
meye yönelik politikalarına karşı çıkmaya başlamıştır. Rusya, ABD’nin bu 
amaçla giriştiği Irak savaşını, Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki Ame-
rikan destekli halk ayaklanmaları sonucu gerçekleşen rejim değişikliklerini 
engellemekte başarılı olamamıştır. Ancak ABD’nin nükleer faaliyetleri nede-
niyle İran’a yönelik baskıları karşısında Tahran rejimine destek olmuş, 2008 
yılında Gürcistan’a saldırarak Amerikan destekli yönetimin ülkedeki otori-
tesini zayıflatmış, ABD’nin Ukrayna üzerindeki etkisine Kırım’ı ilhak ede-
rek karşılık vermiş, Suriye iç savaşında Beşar Esad rejimine siyasi ve askeri 
destek vererek ABD’nin rejim değişikliği çabalarını engellemiştir. Bu süreçte 
Çin ile yakın işbirliği içinde hareket etmiş, bölgede Amerikan hegemonyasına 
karşı denge oluşturmaya çalışmıştır. Bütün bunların Rusya ile ABD arasın-
da yeni bir soğuk savaşın mı başlamakta olduğu sorusunu ortaya çıkarmıştır. 
Bu çalışmada 2000’li yıllarda ABD’nin hegemonyasını yeniden inşa etmeye 
yönelik faaliyetleri ve Rusya’nın bunları dengelemek amacıyla izlediği poli-
tikalar analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Amerikan Hegemonyası, Rusya, Soğuk Savaş, 11 Eylül 
Saldırıları, Orta Doğu, Eski Sovyet Coğrafyası. 

* Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi. E-mail: telatargokhan@hotmail.com 
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AMERICAN HEGEMONY AND RUSSIA IN 2000s: 
FOOTSTEPS OF THE NEW COLD WAR

ABSTRACT 

Russia established cooperative relations with the Western countries because 
of its political and socio-economic problems after disintegration of the Soviet 
Union. This situation created an opportunity for the US to articulation of for-
mer Eastern Bloc territory with its hegemony in Western Bloc. Due to the fact 
that Russia was successful in solving its domestic problems in 1990s, it has 
been following more assertive foreign policy in 2000s. Therefore, Moscow 
has been opposing US’s policies for reconstruction of its hegemony in the af-
termath of September 11 2001 attacks. Russia was unable to prevent some of 
US’ initiatives in this process such as Iraq war of 2003 and change of regimes 
in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan at the end of American supported color-
ful revolutions. However, Russia was successful in supporting Iran against 
US’s pressure on this country because of its nuclear activities. Russia also 
weakened authority of American supported Georgian government by attack-
ing this country in 2008. Moscow responded increasing of American influence 
on Ukraine by annexation of Crimea. Finally, Moscow has been successful in 
prevention of US’s efforts to overthrow Syrian regime since the start of the 
Syrian civil war. In order to balance American hegemony, Russia has been in 
close cooperation with China. All of these created the question whether a new 
cold war is emerging between Russia and the US. In this paper, US’s activities 
on reconstruction of its hegemony in 2000s and Russia’s policies against this 
process will be analyzed. 

Key Words: American Hegemony, Russia, Cold War, September 11 Attacks, 
Middle East, Former Soviet Territory.  
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İSLAM VE ARAP ORTA DOĞUSU’NDA SİVİL TOPLUM 
İŞLEYİŞİNDE ENGELLER

Amir İMANİ*

ÖZET

Bu makalenin temel amacı, sivil toplumun işleyişini islam, özelikle Arap Or-
tadoğu ülkelerinde ele al     maktır. Bu yüzden bu yazıda sivil toplum literatürüne 
bakarak, Ortadoğu’nun İslami- Arap topluluklar’da sivil toplum olasılığı hak-
kında Batılı düşünürlerin gündeme getirdığı temel soru, gözden geçirilir.   Bu 
yazı, Orta Doğu rejimlerinin doğası gereği sivil toplumun bağımsız değişken 
değil, bağımlı değişken olduğuna işaret ediyor.   Sivil toplumun karşılaştırma-
lı çalışmasında önemli bir soruki hem karşılaştırmalı hem de tarihsel olarak 
- sivil toplumun demokratik olmayan ve / veya batılı olmayan ülkelerde olup 
olmadığıdır.  Bu soruya olası cevap çeşitleri var. Dar görüş, sivil toplumun Ba-
tı’nın teorik geleneklerinden ve pratik tarihsel tecrübelerinden kaynaklandığı-
nı ortaya koymaktadır. Bu yüzden, Arap-İslam ülkelerindeki sivil toplumun 
Bazı nedenlerden dolayı, İslam ve demokrasi arasındaki çelişki, hiyerarşik 
sosyal yapıları arasındaki çatışma olarak, güçlü devlet ve din ve otoriter bir 
hükümetin hayatta kalma karşısında zayıf imkansızdır. Ortadoğu’da yapısal 
engeller siyasal değişim kabulünü engellemektedir. Üçe ayrılabilir sivil top-
lum oluşumuna ana engeller: dış ortama göre Ortadoğu halkının daha direnci, 
sivil toplumun Batılı kavram olduğu düşünce, Ortadoğu’da sivil topluma karşı 
kültürel tutumları değiştirmek nedenler eksikliği ve akılcılık kavramı ve ku-
rum ve yapılar üzerindeki etkisi gözden kaçırmamalıdır. Bu engellere baktığı-
mızda, nasıl mülkiyet üzerinde kontrol sahibi olma, aşiret kökenli bağımlılık, 
belirli bir siyasi felsefeyi benimsemesi ve hükümetleri tarafından kalıcı Aris-
tokrat sınıfı kurulmasını engellemek, sivil toplumun oluşum sürecini etkile-
yen faktörlerdir. Buna karşılık, ortadoğu ve Arap dünyasında, liberal sosyalist 
ve islami üç yaklaşım, arap sivil toplumun, batı yaklaşımda Parçalı belirsizlik-
lere, cevap vermektedir. Bu yaklaşım Batı tarzı sivil toplumuun, kabul etmez, 
ama onu tümüyle de ortadan kaldırmamaktadır. Onlar, bu topluluklar içinde 
yaygın politik ve sosyal gelişmeler nedeniyle, sivil toplumun mümkun oldu-
ğunu savunmaktalar. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, İslam, Sosiyalist, Arap- İslam, Otoriter
* Dr., Marmara Üniversitesi, amirimani4@gmail.com
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OBSTACLES IN CIVIL SOCIETY FUNCTIONING IN THE 
ISLAMIC AND ARABIC MIDDLE EAST

ABSTRACT

The main purpose of this article is to examine the functioning of civil society 
in Islam, especially in the Arab Middle East. Thus, looking at the civil society 
literature in this article, the fundamental question raised by Western thinkers 
about the Middle East’s Islam-the possibility of civil society in Arab societies, 
is passed on. This article points out that civil society, which is the nature of the 
Middle East regimes, is a dependent variable, not an independent variable. An 
important question in the comparative study of civil society is whether both 
civil society and non-democratic and / or non-Western countries are compar-
atively and historically. The narrow view suggests that civil society originat-
ed from the West’s theoretical traditions and practical historical experiences. 
Thus, for some reason, the conflict between Islam and democracy is weak as 
a conflict between hierarchical social structures, a strong state and religion, 
and an authoritarian government is weak against the survival of civil society 
in Arab-Islamic countries. In the Middle East, structural obstacles prevent the 
acceptance of political change. The main obstacles to the formation of dem-
ocratic civil society are: the idea that the Middle Eastern people are more re-
sistant to civil society, the civil society is the Western concept, the reasons for 
changing the cultural attitudes towards the civil society in the Middle East, the 
lack of reason and the effect on the institutions and constructions. When we 
look at these obstacles, how we have control over property, tribal dependence, 
embracing a certain political philosophy, and preventing the establishment of 
a permanent Aristocratic class by their governments are factors that influence 
the process of civil society’s formation. In contrast, in the Middle East and the 
Arab world, liberal socialist and Islamic three approaches respond to Arabic 
civil society, Partial uncertainties in the western approach. This approach does 
not accept western-style civil society, but it does not remove it altogether. 
They argue that civil society is possible because of widespread political and 
social developments within these communities.

Key Words: Civil Society, Islam, Socialist, Arab-Islam, Authoritarian
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TEŞKİLAT-I MAHSÛSA’NIN KAFKASYA BÖLGESİNDEKİ 
OPERASYONEL FAALİYETLERİ ÜZERİNE BAZI 

DÜŞÜNCELER

Hamit PEHLİVANLI*

ÖZET

Osmanlı Devleti İttihat ve Terakki Partisi yönetiminde olarak Birinci Dünya 
Harbi’ne girmiştir. Hazırlıksız olarak girdiği bu savaşta Almanların yükünü 
azaltmak için muhtelif cephelerde savaşmak durumunda kalmıştır. Kafkas 
Cephesi de bu amaçla savaşa girdiği ve başarısız olduğu yerlerden birisidir. 
Rus ordularına karşı mücadelede düzenli askeri birliklerin dışında Teşkilat-ı 
Mahsusa isimli istihbarat teşkilatından da istifade etmiştir. Teşkilat-ı Mahsusa 
yönetiminde ordu birliklerine yardımcı olmak üzere bazı özel gruplar (çete-
ler-müfrezeler) oluşturarak bölgeye göndermiştir. Bu gruplar düşman geri-
sinde küçük çaplı askeri operasyonlar, propaganda, isyan ve yangın çıkarma, 
sabotaj gibi faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. Kısa süre önce 
kurulan teşkilat da diğer alanlarda olduğu gibi iyi hazırlanmış durumda değil-
di. Teşkilat cephede personeline tamamen hâkim olamamıştır. Bu gruplar asıl 
görevleri olan ordu birliklerine yardımcı olmayı bırakarak, onların görevlerini 
yapmaya kalkıştılar. Bu da askeri yetkililerle teşkilat mensuplarını karşı kar-
şıya getirdi. Yetki uyuşmazlığı ortaya çıktı. Teşkilat-ı Mahsusa elemanları ik-
tidar partisine mensup oldukları gerekçesiyle askerlere emir vermeye, onların 
işlerin karışmaya başladılar. Parti militanı gibi davranan bu gruplarla sürtüşme 
ve şikâyetler büyüyünce bizzat Harbiye Nazırı Enver Paşa işe el attı. Teşkilat 
elemanlarının ordu karargâhlarından çıkarılarak işlerine bakmalarını sağladı. 
Daha önce yapmış olduğu bir hatayı kendisi düzeltme yoluna gitti. Enver Paşa 
Teşkilat elemanlarından beklenen faydayı bulamadı. Böylece hazırlıksız ola-
rak başlanan bu işten de umulan fayda sağlanamadı. Bu uygulama ile İttihat 
ve Terakki Partisi içindeki çekişme ve sürtüşmelerde su yüzüne çıkmış oldu.

Anahtar Kelimeler: Teşkilat-ı Mahsusa, Enver Paşa, Talat Paşa, Süleyman 
Askeri, Ali Başhampa, Hüsamettin Ertürk, Yakup Cemil, Dr. Bahattin Şakir, 
Rıza Bey, Nail Bey.
* Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, hamitoba@yahoo.com 
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SOME THOUGHTS ON OPERATIONAL ACTIVITIES OF 
THE SPECIAL ORGANIZATION (TEŞKİLAT-I MAHSUSA) IN 

CAUCASUS REGION

ABSTRACT

The Ottoman Empire went to the First World War under the leadership of the 
Party of Union and Progress of the Ottoman State (İttihat ve Terakki Partisi). 
He had to fight in various fronts to reduce the Germans’ burden in this war, 
which he had entered as unprepared. The Caucasus Front is also one of the 
places where he went to the war for this purpose and failed. He also benefited 
from the intelligence agency named Teşkilat-ı Mahsusa part from the regular 
military units in combat against the Russian armed forces. They created some 
special groups (guerillas-platoons) under the leadership of Teşkilat-ı Mahsusa 
and sent them to the region in order to assist the army units. These groups 
have been tasked with activities such as small-scale military operations, prop-
aganda, rebellion and fire-fighting, sabotage, behind the enemy. The recently 
established Teşkilat (organization) was not well prepared as it was in other ar-
eas. Teşkilat has not fully dominated the frontline staff. These groups attempt-
ed to do the duties of the army units abandoning helping them leaving from 
their main tasks. This confronted military officials and members of Teşkilat. 
Authorization dispute arose. The members of the Organization began to inter-
fere and order to the soldiers with the reason that they belonged to the ruling 
party. When rivalries and complaints grow with these groups acting like party 
militants, Enver Pasha the War Minister (Harbiye Nazırı) himself personally 
broke the ground. Teşkilat removed the staff from the army headquarters and 
allowed them to go about their own business. He went to fix an error he had 
done before. Enver Pasha did not find the expected benefit from the staff of 
Teşkilat. Thus, the expected benefit was not achieved from this work which 
started as unprepared. With this implementation, the controversy and rifts in 
the Party of Union and Progress (İttihat ve Terakki Partisi) have come to the 
surface.

Key Words: Teşkilat-ı Mahsusa (The Special Organization), Enver Pasha, Ta-
lat Pasha, Süleyman Askeri, Ali Başhampa, Hüsamettin Ertürk, Yakup Cemil, 
Dr. Bahattin Şakir, Rıza Bey, Nail Bey.
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA AKDENİZ’DE İSTİHBARAT 
SAVAŞLARI; EMSIB-TEŞKİLAT-I MAHSUSA REKABETİ

Ulvi KESER*

ÖZET

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından özellikle Akdeniz coğrafya-
sına büyük önem veren İngiltere burada bugünkü Ortadoğu coğrafyasından 
Afrika kıyılarına ve neredeyse İstanbul’a kadar uzanan yeni ve özel bir istih-
barat ağı kurar. Doğu Akdeniz Özel İstihbarat Bürosu (Eastern Mediterranean 
Special Intelligence Bureau/EMSIB) adı verilen bu teşkilata daha sonra uçak 
gemileri ve diğer lojistik altyapısıyla Fransa ve İtalya da dahil olur. İlginç olan 
nokta ise biraz da kentkırım (urbicide) girişiminde bulunmak ve anılan coğ-
rafyayı talan etmek üzere bu kadar geniş kapsamlı bir istihbarat ağının başına 
İngiltere Sir Charles Leonard Woolley isimli bir arkeoloğu getirir. Fransa’nın 
İskenderun’a çıkarma yapma planları, İngiltere’nin Kıbrıs adasında Çanakka-
le’den getirdiği esirler için Kıbrıs’ta esir kampı açması, ardından Fransa’nın 
Ermeni Doğu Lejyonu (Armenian Legion d’Orient)’nu yine Kıbrıs’ta faaliye-
te geçirmesi ise önce 4. Teyyare Bölüğü ve ardından çeşitli istihbarat birimle-
riyle Osmanlı’nın da bölgede istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetle-
rine hız kazandırır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz, İngiltere, EMSIB, İstihbarat, Kıbrıs, Ermeni 
Doğu Lejyonu

* Prof. Dr., Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı, ulvi.keser@gmail.com
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INTELLIGENCE WARS IN THE MEDITERRANEAN DURING 
WWI; EMSIB-TEŞKİLAT-I MAHSUSA COMPETITION

ABSTRACT

As soon as the WWI breaks out, the British paying a special attention to the 
Mediterranean and Cyprus establishes a complicated intelligence network 
covering the Middle East, African coasts and up to Istanbul. The organiza-
tion named EMSIB (Eastern Mediterranean Special Intelligence Bureau) then 
covers the French and Italian forces such as the aircraft carriers and the other 
logistics infrastructure. What is more interesting here is that the British author-
ities assign not a military personnel but an archeologist for such a strategic, 
important and military position named Sir Charles Leonard Woolley so as to 
destroy the cultural heritage and make a sort of urbicide in the vicinity. French 
landing operation plans on Iskenderun, Britsh POW camps in Cyprus for the 
Turkish soldires from Gallipoli, then the French Armenian Legion d’Orient 
camps on the island all accelarate Ottoman intelligence and reconnaissance 
activities in the area.

Key Words: Mediterranean, Britain, EMSIB, Intelligence, Cyprus, Armenian 
Legion d’Orient
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TEŞKİLAT-I MAHSUSA MENSUBU YÜZBAŞI HASAN 
RÛŞENİ BEYİN “RÛŞENİ’NİN RÜYASI”  

DENİLEN ESERİ’NE BİR BAKIŞ

Masoumeh DAEİ*

ÖZET  

1884’te Girit’te doğan ve 25 Nisan 1953’te 69 yaşında vefat eden Teşkilat-ı 
Mahsusa’nın faal ve cesur mensubu Rûşeni bey bildirimizin konusunu oluş-
turmaktadı.

Rûşeni lisan’da sadeleşme cereyan’ının revaçta olması veya asker bulunması 
hasebiyle yahut da Teşkilat-ı Mahsusa’daki gizli görevi sebebiyle adını gizle-
mek istediği için aydın, ışıldak, münevver, ziadar anlamına gelen Fars’ça olan 
Rûşen kelimesinden gelmektedir.

Rûşeni bey, İran’da sahte Fars din adamı kisvesi altında Şeyh Hasan olarak 
kendini tanıtmış, hafız olması ve Rusça, Arapça ve Farsçayı iyi bilmesi ha-
sebiyle İran’ın ücra şehirlerinde minbere çıkarak dini vaazlar vermiştir. Tah-
ran’da Türk ocağında çeşitli Türkçülük amaclı ve Fars ırkılık aleyhine konuş-
malar yaparak tepkiler almıştı**.

Rûşeni 1917 ve 1918 başında Tebriz’den Baküye geçmişti. Bakü’de iken “İt-
tihat ve Terakki Fırkasının” Kafkas şubesini kurmuştu. Partisinin program’ına 
göre, bütün İslam ülkeleri bağımsız olmalı, ancak aralarında bir ittifak kurul-
malıydı. Bu aslında Cemaleddin Afgani’nin fikriydi. Rûşeni bey bütün Türk 
halkının müstakil devletler oluşturup aralarında ittifak teşkil etmek istiyordu.

İran Meclis-ı Şuray-ı Milli kütüphanesinde, Tahran basımı Rûşeni’in Rüyası 
kitapçığıyla , (Rûşeni’in Rüyası, Tahran: Matbaa-i Farus,1334-1331) karşılş-
tım. 

* Doç.Dr., Tebriz Payame Nur Üniversitesi, İran, masoumeh.daei@gmail.com
** Bayat Kave, Pan Türkism ve İran, Pardise Daneş yayınevi,Tahran 1387, s. 31- 47 ve 82- 87: 

Setare-ye İran Gazetesı, 23 sünbüle-i 1303, Rûşeni kist ve çe migüyad?; İranşehr Gazetesı, 2. Yıl, 2. 
Sayı, 24 mizan 1302, s. 87- 94; Mihan Gazetesı, İran ve Türk, 6 sünbüleye 1302 ve 12 sünbüle 1302;  
Darul-tercümey-i İran Dışişleri Bakanlığı, 7 zilhicce 1341, dosya 15 ve 36 ve 13998. Sayı, 3 mizan 
1302, dosya 15 ve 34
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Türkiye’de bu nushanın mühtemelen az bilinmesi kanaatinda olup, farkılı ba-
kış açısıyla nushayı inceleyerek tanıtmak istedim. 

Eser İttihatçıların, Turancılık ve Pan- İslamizm politikalarının boyutlarını, İs-
lam Türk dünyası’nı içeren birlik idealinin hayâlığı’nın ulaştığı sınırı aslında 
sınırsızlığını anlamamız sağlaması açısından son derece önemli ve değerli bir 
belgedır. Yazar, “Bağdat’ta karanlık bir odada 6- 7 kanunı sanı 1330” tarihini 
düşürdüğü “Rûşenî’nin Rüyası” başlıklı eserini de bu sürgün yıllarında kâle-
me almıştır.                                           

Anahtar Kelimeler: Teşkilat- ı Mahsusa,  Ruşeni, Turancılık, Pan İslamizm, 
Türkiye, Türk Medeniyeti 

AUREL DECEI,  THE IMPLICATION  
OF THE HISTORIAN IN ESPIONAGE

Liliana BOȘCAN*

ABSTRACT 

Aurel Decei is one of the most important Romanian orientalist from 20th cen-
tury. He was a diplomat at the Romanian Consulate in Istanbul and at the news 
of the King Michaelʼs abdication on the 30th of October 1947 he decided not 
to return Romania.

He remainde in Turkey, being one of a great numer of important Romanian 
personalities who had chosen to be in exile, hoping that the political system in 
Romania eventually change. At that time he was already know in both Turk-
ish and international academical societies as an outstanding orientalist and 
Turkish specialist. He was also implicated in the anticommunist fight through 
articles, speeches, declarations and information diffrent commission, radio 
station, newspaper and other publication from Turkey and abroad.

All the foreign information sources in the Bosphorus area have appreciated 

* Doç. Dr., University of Bucharest, Romanya, liliana.boscan@gmail.com 
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his services, and especially Inteligence Service and the CIA, but also French, 
Italian and Yugoslavian ones. 

First of all, the paper will focus of Aurel Deceiʼs closest relationship with the 
Turkish Secret Service, where he made many contacts who appreciated his 
extraordinary knowledge of the Orient, Turkey and Balkans.

The incredible kidnapping took place on the 20th December 1957 in Berlin. 
He was brought back in Romania, he was in emprisoned and for two years he 
was interrogation by Romanian Secret Service. 

The paper is based on unpublished documents, the 23 sizable volume kept in 
the National Council for the Research of the Archives who proves that recov-
ering Aurel Decei was a great success for the Romanian Secret Service and a 
real shock for everyone, especially in Turkey.

Key Words: Romanian-Turkish Relations,  Istanbul espionage, anticommu-
nist activity.
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EMPERYALİST BİR FAALİYET ÖRNEĞİ OLARAK 
MESCİD-İ DIRÂR VE TEBÜK SEFERİ

Şaban KARASAKAL*

ÖZET

Mescid-i Dırâr, Medine’de münafıkların Müslümanlara zarar vermek amacıy-
la Kuba Mescidi’nin karşısına yaptırdıkları, daha sonra Hz. Peygamber tara-
fından yıktırılan mescide verilen isimdir. Tebük seferi sırasında emperyalist 
Bizans devleti ile işbirliği yapan ve emperyal niyetleri uğruna fitne ve fesat 
çıkaran münafıkları anlatan, iç yüzlerini ortaya koyan âyetlerin inmesi dola-
yısıyla Tebük seferine “Gazvetü’l-Fâdıha” da denilmiştir. Münafıkların reisi 
Abdullah b. Übey b. Selûl’ün yakın akrabası olan Ebû Âmir er-Râhib, Bizans 
sınırları içerinde yaşıyor ama Medine İslam devletinin düzenini bozmak için 
uzaktan istihbârî faaliyetlere devam ediyordu. 

Hz. Peygamber, Medine dışında Tebük seferi’nin son hazırlıklarıyla meşgul-
ken münafıklardan beş kişilik bir heyet gelip yağmurlu ve soğuk kış gece-
lerinde hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescid inşa ettik-
lerini ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Hz. 
Peygamber sefere çıkmakta olduğunu, dönüşte orada namaz kıldırabileceğini 
söyledi. Sefer dönüşü, mescid ve onu yapanların niyetleri hakkındaki âyetler 
nâzil oldu. Bu âyetlerde mescidi inşa edenlerin niyetlerinin müminlere zarar 
vermek, hakkı inkâr etmek, müminlerin arasına nifak sokmak ve daha önce 
Allah ve Resulü’ne karşı savaşmış olan bir kişiyi (Ebû Âmir er-Râhib) bekle-
mek olduğu belirtilmektedir.

Biz bu çalışmamızda, Medine İslam Devletinin yıkılması için gayret eden 
münafıkların, özelde kendi, genelde Bizans imparatorluğunun emperyalist 
düşüncelerini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerden ve Medi-
ne’deki yıkıcı rollerinden bahseden âyet ve hadisleri tefsir kaynaklarından 
istifade ile analiz edeceğiz. Ayrıca Bizans topraklarında yaşayan Ebû Âmir’in 
istihbarat faaliyetlerini İslam tarihi kaynaklarından derinlemesine incelemeye 
çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Tebük, Ebû Âmir, Bizans, Mescid- Dırâr.
* Doç. Dr., AİBÜ. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, BOLU, skarasakal@hotmail.com 
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MASJİD AL-DİRAR AS AN INSTANCE OF IMPERIALIST 
ACTIVITY AND TABOUK EXPEDITION

ABSTRACT

Masjid al-Dirar, in Medina, that hipocrites (munafiqs) erected across the Quba 
Masjid in order to harm to Muslims and then was demolished by Muhammed 
the Messenger, is a name given to the masjid. During the Tabouk expedition, 
because of the revelation of the verses which describe the hypocrites who co-
operate with the imperialist Byzantine state, bring up corruption and mischief 
for the sake of imperial intentions and reveal their inner faces, it was also 
called as “Gazvetü’l-Fâdıha”. Abû Âmir al-Rahib, who was a close relative 
of chief of hypocrites Abdullah İbn-i Ubay İbn-i Selul, was living inside of 
the Byzantine territory, but he was continuing intelligence activities from a 
distance to disrupt the order of the Medina Islam state. 

While Muhammed the Messenger was busy with the final arrangements of 
the Tabouk Expedition, a delegation consisted of five people came and de-
manded that they built a masjid to pray for the sick and handicapped people 
in the rainy and cold winter nights and he open it by worshipping inside. Mu-
hammed the Messenger said that he was going to the expedition, and would 
pray there in turn. In return of the expedition, the verses about intentions those 
who built it were revealed. In the these verses, it is emphasized that intentions 
of the builders of the mosque are to harm the believers, to deny the right, to  
cause discord among the believers, and to wait a person (Abû Âmir al-Râhib) 
who fought against Allah and His Messenger before.

In this study, we would try to analyze the verses and hadiths from tafsir (ex-
egesis) sources explaining the hypocrites who make every effort for the de-
struction of the Medina Islam state especially activities they perform in pri-
vate in order to realize the imperialist attentions of the Byzantine empire in 
general. In addition, we would try to deal with intelligence activities of Abû 
Âmir who live in the Byzantine territory from the Islamic history sources in 
detail.

Key Words: Imperialism, Tabouk, Âbû Âmir, Byzantine, Masjid al-Dirar
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE  
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA  

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ROLÜ

Abdullah ÖZDEMİR* - Hatice EROL** - Mümin ESER***

ÖZET

Değişen toplum yapısı, değişen ihtiyaç ve alışkanlıklar, bilişim teknolojileri 
kullanımının hız kazanması gibi faktörler ülkelerin üretimlerini artırmaları-
nı bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu kaynaklara ne denli yüksek maliyetle 
sahip olunursa üretim maliyetleri de o denli yüksek olmaktadır. Günümüzde 
ülkeler hem üretimlerini daha düşük maliyetle gerçekleştirmek ve hem de bu-
nun sürekli olmasını sağlayabilmek amacıyla enerji taleplerini daha da artır-
maktadırlar. 

Günümüz Neo-liberal toplumları büyümeyi genelde üretime bağlı olarak 
açıklamaktadır. Bu genel kanı enerjiye olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. 
Bu kapsamda günümüz gelişmiş ülkeleri enerji kaynaklarına sahip olma ko-
nusunda daha genişlemeci davranmaktadır. Dünyada enerjiyi en fazla kulla-
nan ve enerji arz güvenliğini sağlayabilmek için yoğun çaba gösteren ülkeler 
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan 
olarak ifade edilebilir. Bu gelişmiş ülkeler uyguladıkları politikalarla emper-
yalist ülkelere dönüşmektedirler. Bu ise daha yayılmacı ve daha sömürgeci 
politikaları beraberinde getirmektedir. 

Söz konusu ülkeler enerjiyi daha ucuz ve devamlı olarak sahip olabilmek için 
mücadele alanlarını tüm dünya ölçeği olarak almaktadırlar. Küresel ölçekte 
Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar tüm dünya 
gelişmiş ülkelerin etki alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler enerji arz 
güvenliğini sağlayabilmek için bir yandan diğer gelişmemiş ya da gelişmekte 
olan ülke enerji kaynaklarıyla ilgili politikalar yürütürken, diğer yandan kendi 

* Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, aozdemir@adu.edu.tr
** Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi, haticeerol@adu.edu.tr
*** Öğr.Gör., Adnan Menderes Üniversitesi, meser@adu.edu.tr
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fosil yakıtlara dayalı üretim tarzlarını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiş-
tirebilmek için de çaba göstermektedirler.  

Bu çalışmanın ana amacı, gelişmiş ülke konumundan emperyalist ülke konu-
muna geçen ülkelerin enerji arz güvenliğini sağlama konusunda gerçekleştir-
dikleri faaliyetleri ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için yaptıkları 
enerji politikalarını ortaya koymaya yöneliktir. Çalışma kapsamında ülkelerin 
uygulaması gereken politikalar olarak; enerji çeşitliliğini sağlamak, yenile-
nebilir enerji kullanımına önem vermek ve enerji kaynaklarında zengin olan 
gelişmekte olan ülkelerin hak ve hukuklarının korunması sıralanabilir. Bu sa-
yede emperyalist ülkelerin tekrar eski kimlikleri olan gelişmiş ülke olmaları 
sağlanabilecektir. Bu ise dünyanın tekrar daha güvenli ve daha yaşanabilir bir 
yer olmasını sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Arz Güvenliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 
Enerji Politikaları

THE ROLE OF THE DEVELOPED STATES IN ENSURING 
THE SECURITY OF ENERGY SUPPLIES IN THE PROCESS 

OF GLOBALISATION

ABSTRACT

Transformation of social structure, changing necessities and habits, increasing 
usage of information technology necessitates countries to increase their pro-
duction. Increasing ownership costs of these resources also increase the pro-
duction costs. Recently, countries increase their energy demands aiming both 
at decreasing the costs of production and making this stable and sustainable.

Today’s neo-liberal societies generally explain growth as directly related to 
production. In this context, present-day developed countries seem more ex-
pansionist in the field of acquiring energy resources. US, EU, Russia, Chi-
na and India are the countries, using the bulk of the energy resources in the 
world, are pushing their efforts to ensure their security in supplying energy. 
Those powers are transforming into aggressive imperialist powers through 
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their global energy policies. This situation brings about a further expansionist 
and more aggressive, exploitative and even colonialist policies into effect.

These countries, in order to have the energy at lower costs, widen their area 
of struggle to a global scale. In this scale, from Central Asia to the Middle 
East and from Africa to South America, the whole world is under the pressure 
coming from the developed countries. These countries, in order to ensure the 
security of energy supply, conduct policies for the resources of undeveloped 
and developing countries, and also struggle to replace their traditional meth-
ods of production based on their own fossil fuel with those based on renewa-
ble energy resources.

The main aim of this study is to reveal the energy policies which can make in 
order to decrease of external dependence in energy and to reveal the activities 
which are carried out by developed countries in the area of ensuring security 
of energy supplies. In this context, this study initially emphasizes on the prop-
er explanation of security policies of energy supplies explained, then covers 
the importance of the renewable energy resources in the ensuring energy se-
curity and the policies of developed countries in the area of security of energy 
supplies. Within the scope of the study, the possible ways to ensure sustaining 
energy diversity, utilization of renewable energy sources, the preservation of 
the legal rights of the countries with resources will be underpinned. This will 
point out the subject matters which are directly related to the former identities 
of those imperialistic powers, and show the path of re-transforming into a 
stage of being a developed state, rather than being inclined towards imperial-
istic and colonialist policies.

Key Words: Security of Energy Supply, Renewable Energy Resources, En-
ergy Politics.
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“İNSANCIL EMPERYALİZM”: SURİYE KRİZİNDE İNSANİ 
MÜDAHALE GÖRÜNÜMLÜ  

YENİ EMPERYALİST YAKLAŞIMLAR

Lider BAL*

ÖZET

İnsan haklarının ve/veya temel demokratik değerlerin ağır ihlali gibi kimi in-
sani gerekçelere dayanarak bir devletin başka bir devlete müdahalesine dair 
vakalar/tartışmalar sık yaşanmaya başlandı. Bu durumun ortaya çıkmasında, 
Soğuk Savaş sonrası ilan edilen batı tipi demokrasi ve kapitalist-liberal sis-
temin galibiyetinin, dolayısıyla batılı devletlerin demokrasi ve insan hakları 
adına dünyanın geri kalanı üzerinde söz sahibi olduğu söyleminin payı büyük.

1980’li yılların başından itibaren “insani müdahale” adıyla kavramsallaştırı-
lan insani gerekçelerle müdahale özellikle 1990’lı yıllarda uluslararası toplum 
nezdinde belli bir meşruluk zemini yakalamış olsa da hukuki bir norma dö-
nüşmedi. Aslında, kimi etik normlardan kaynaklanan ve bireyin uluslararası 
hukuktaki yerinin ve haklarının gelişimine paralel olarak ortaya çıkan “insani 
müdahale”nin kavramsal gücü tartışmasızdır. Ancak, bu konseptin hukuki bir 
kuruma evrilememiş olmasında, diğer başka nedenlerin yanında, emperyalist/
hegemonyacı amaçların bir aracı olarak kullanılmış olmasını aramak gerekir.

Günümüzde, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ve neredeyse bütün ulusla-
rarası güçlerin dahil olduğu Suriye krizi, insancıl müdahale ve emperyalizm 
tartışmaları bakımından adeta turnusol kağıdı işlevi görmekte. Bu çalışmada, 
çeyrek yüzyıldır yeni bir evresi içerisinde bulunduğumuz küreselleşme süreci-
nin adeta birleştirici harcı olarak ortaya konulan insan hakları, demokrasi gibi 
“evrensel” değerlerin savunulması ile yeni emperyalist yaklaşımların çakışma 
noktaları, yakın geçmişte yaşanılan örnekler ışığında, özellikle de Suriye krizi 
bağlamında incelenecektir.

* Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi, liderbal@gantep.edu.tr 
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“HUMANITARIAN IMPERIALISM”: NEW IMPERIALISM 
APPROACHES DISGUISED AS HUMANITARIAN 

INTERVENTION IN SYRIAN CRISIS

ABSTRACT

Cases/discussions about the intervention of a state to another state on humani-
tarian grounds, such as a severe violation of human rights and/or fundamental 
democratic values, happen frequently. This situation is mostly due to the post-
Cold-War declaration of the western type democracy and the capitalist-liberal 
system victory.

Conceptualized as the “humanitarian intervention” in the early 1980s and 
caught a large legitimacy in the international community in 1990s, this claim 
of intervention based on humanitarian grounds has never transformed into 
a legal norm. In fact, the conceptual power of “humanitarian intervention” 
arising from some ethical norms and in parallel to the development of human 
rights in international law is indisputable. However, if this concept did not 
evolve into a legal institution, it is necessary to seek, among other reasons, 
its instrumentalization as an intermediary of imperialist/hegemonic purposes.

Today, the Syrian crisis, which is closely related to Turkey and includes almost 
all international powers, is a demonstrative example in terms of the discus-
sions about humanitarian intervention and imperialism. The aim of this study 
is to examine the points of intersection between the defense of “universal” 
values such as human rights, democracy and the new imperialist approaches 
in the light of recent examples, especially in the context of the Syrian crisis.
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TÜRK GÜVENLİK BİRİMLERİNİN CASUS VE 
PROPAGANDİST KUŞLARLA BİTMEYEN MÜCADELESİ

Ali DİKİCİ*

ÖZET

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte hükümetlerin en çok üzerinde durduğu 
konulardan birisi iç güvenliğin sağlanması olmuştur. Çok çeşitli iç güvenlik 
olayının yaşandığı bu dönemde, yönetimin hassasiyetle takip ettiği konular-
dan birisi de istihbarat, casusluk ve yasadışı propaganda faaliyetleri idi. Yet-
kililer bu konularda insan eliyle gerçekleştirilen faaliyetlere duyarlılık gös-
terdikleri gibi, başka araçlarla da yapılabilecek bu tür faaliyetlere karşı da 
mücadeleyi elden bırakmamışlardır. Bu amaçla kullanıldığından şüphelenilen 
muhtemel araçlardan birisi de ülkemiz üzerinden göç eden kuşların ayaklarına 
bağlı olarak ele geçirilen propaganda veya casusluk içerikli olduğu düşünülen 
mesajlardı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren başlayan, İkinci Dünya Sa-
vaşı yıllarında ve soğuk savaş döneminde de kesintisiz devam eden bu müca-
delede, bazen ortaya trajikomik durumlar çıkmıştır. Halkın ve güvenlik güçle-
rinin büyük duyarlılık gösterdiği bu konuda yetkililer, her ne kadar bu kuşların 
bilimsel amaçlı uçurulduğunu söyleseler de, ihtiyatı elden bırakmadıkları ve 
gerekli işlemleri yaptıkları görülmektedir. Bu makalenin amacı Cumhuriyetin 
ilk yıllarından günümüze kadar uzanan süreçte istihbarat, casusluk ve propa-
ganda amaçlı ülkemize gönderildikleri düşünülen kuşları, polis arşiv belgeleri 
ışığında dönemin şartları ve gelişen diğer olaylar çerçevesinde incelemektir.

Anahtar Kelimeler: İç güvenlik, Polis Arşivleri, Propaganda, İstihbarat, Ca-
susluk, Göçmen Kuşlar. 

* Doç. Dr., Ankara, alidikici40@yahoo.com.tr 
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THE ENDLESS STRUGGLE OF TURKISH SECURITY UNITS 
WITH SPY AND PROPAGANDIST BIRDS

ABSTRACT

With the establishment of the Turkish Republic, one of the issues that gov-
ernments have been most emphasizing is ensuring homeland security. One of 
the issues that the administration followed with care was the activities of in-
telligence, espionage and illegal propaganda. The authorities have shown sen-
sitivity not only to human-conducted activities in these areas, but they have 
also fought against such activities, which can also be done with other means. 
One of these possible means were the messages that were believed to contain 
propaganda or espionage seized on the feet of birds migrating through Turkey. 
In this struggle, which started from the first years of the Republic, continued 
throughout the Second World War and the cold war period uninterruptedly, 
sometimes tragicomic situations emerged. In this regard, where the public and 
the security forces have shown great sensitivity, it is seen that the authorities 
do not leave the precautionary measures and do the necessary procedures, 
even though these birds are said to be flying for scientific purposes. This arti-
cle examines the migratory birds thought to have been sent to Turkey for the 
purpose of espionage and propaganda from the first years of the Republic to 
the present day, in the light of the circumstances of the period and other events 
by using the police archive documents.

Key Words: Homeland Security, Police Archive, Propaganda, Intelligence, 
Espionage, Migratory Birds.
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SANAYİ CASUSLUĞU

 Kurtuluş Yılmaz GENÇ*

ÖZET

Bu çalışmada, sanayi casusluğu konusu ele alınmaktadır. Özellikle son 70 
yılda, sanayi casusluğu konusu Dünya’nın gündeminde yer almış, küresel 
dengenin oluşumunda önemli bir paya sahip olmuştur. Konu, özel, rekabet 
üstünlüğü yaratan bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve üretim için kullanıl-
ması açısından önemlidir. Yenilikçi işletmeler bu şekilde rekabet üstünlüğünü 
kaybetmekte ve ülkeleri de ekonomik açıdan zarar görmektedir. Günümüzde 
sanayi casusluğu, işletmelerin ya da ülkelerin ayakta kalmak veya rekabet üs-
tünlüğünde geri kalmamak için başvurdukları bir yoldur. Bu çalışmanın temel 
vurgusu, bu konunun bir ulusal güvenlik sorunu olduğudur. 

Anahtar Sözcükler: Sanayi casusluğu; Bilgi güvenliği; Ulusal güvenlik; İs-
tihbarat kuruluşları 

INDUSTRIAL ESPIONAGE

ABSTRACT

The basic aim of this study is to put forth the basic dimensions of industrial 
espionage. Especially in last 70 years, the industrial espionage has been on the 
agenda of the World, and it has an important impact on the current global bal-
ance. The topic is important, because of the angle of achieving, and operating 
of special knowledge, and using it for production. It is clear that, this type of 
information creates competitive advantage. On the other hand, the innovative 
organizations lose their competitive advantage, which also means a loss for 
their countries. Today, the industrial espionage is a way of sustaining their ex-
istence, and taking the lead of competitive advantage. The basic argument of 
this study is, the industrial espionage is a problem of national security.  
Key Words: Industrial espionage; Knowledge security; National security; Intelli-
gence organizations

* Doç. Dr, Giresun Üniversitesi, kyilmazgenc@gmail.com
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TÜRKİYE’DE İSTİHBARAT YETENEKLERİNİN  
GELİŞİMİ KAPSAMINDA İNSANSIZ HAVA ARACI 

PROJELERİNE BİR BAKIŞ

Cenk ÖZGEN* - Tansu AKIN**

ÖZET

Etkin bir askeri istihbarat ağının varlığı modern muharebe ortamında kritik 
rol oynamaktadır. Askeri istihbarat alanında öne çıkan çözümlerden biri ise 
şüphesiz İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleridir. Ordu ve kolluk kuvvetle-
ri açısından İHA’ların kullanımı bugün için bir tercih değil, zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Günümüzde Türkiye, İHA’ları yaygın biçimde kullanan ülkeler 
arasında yer almaktadır. Yine Türkiye, dünyada İHA geliştirme konusunda 
en yoğun çalışma yapan ülkelerden biridir. Bu çalışma, Türkiye’de istihbarat 
yeteneklerinin gelişimini özgün olarak geliştirilip üretilen İHA sistemleri üze-
rinden incelemeyi amaçlamaktadır. Literatür taramasına dayandırılan çalışma, 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavramsal olarak İHA’lar ince-
lenmektedir. İkinci bölümde ise Türkiye’de İHA alanında yürütülen çalışma-
lar ele alınmakta ve sırasıyla; Anka, Karayel, Bayraktar TB2, Bayraktar Mini 
ve Malazgirt projeleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, İstihbarat Çarkı, Türkiye’de İstihbarat, Dro-
ne, İnsansız Hava Aracı. 

* Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, cenk_ozgen79@hotmail.com 
** Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Öğrencisi, akntansu@gmail.com 
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AN OUTLOOK ON THE UNMANNED AERIAL VEHICLES 
PROJECTS IN TERMS OF EVOLUTION OF INTELLIGENCE 

ABILITIES IN TURKEY

ABSTRACT

Existence of an effective military intelligence network plays a critical role 
on modern battlefield. Without a doubt, one of the marked solutions in the 
field of military intelligence is Unmanned Aerial Vehicle (UAV) systems. To-
day, moving towards UAVs is the result of the necessity, not a choice. At the 
present time, Turkey has widely used the UAVs. Moreover, Turkey stands 
out as one of the most striving countries on UAV development in the world. 
This study aims to examine the evolution of intelligence abilities in Turkey 
in terms of UAV systems, which indigenously developed and produced. The 
study based on literature review, is comprised of two sections. In the first sec-
tion, UAVs have examined in terms of conceptual dimension. Second section 
has analyzed the UAV projects in Turkey, which are named Anka, Karayel, 
Bayraktar TB2, Bayraktar Mini and Malazgirt.    

Key Words: Intelligence, Cycle of Intelligence, Intelligence in Turkey, Drone, 
Unmanned Aerial Vehicle.
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE’DE  
KOMÜNİZM PROPAGANDASI VE  

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ (1945-1950) 

Engin Çağdaş BULUT*

ÖZET

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra başlayan Soğuk Savaş döne-
minde dünya çapında propaganda faaliyetleri yayılmıştı. Batı ve Doğu Bloğu 
olmak üzere ikiye ayrılan dünyada Sovyet Rusya için komünizmi yayma ça-
baları önemini arttırmıştı. Bu amaçla “Beşinci Kol” denilen ve ülkeleri kendi 
içinden çökerten casusluğa benzeyen bir sistem kullanılmaktaydı. İlk olarak 
Almanya’nın profesyonel olarak kullandığı bu sistem ismini İspanya İç Sa-
vaşı sırasında almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın yenilmesi 
üzerine Sovyet Rusya beşinci kol faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Rusya ile 
sınırdaş olan Türkiye de 1945-1950 yılları arasında beşinci kol faaliyetlerine 
maruz kalmıştır. Ancak bu faaliyetler ülkenin milli birliğinin sağlam oluşu 
nedeniyle büyük başarılar elde edememiştir. Yine de radyo ve matbuat başta 
olmak üzere kitle iletişim araçları üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri 
Türkiye’de de faal ve gizli olarak gerçekleşmiştir. Daha çok komünizm pro-
pagandasıyla birlikte yürütülen bu çalışmalara karşı ülkemizde sert tedbirler 
alınmış ve müsamaha gösterilmemiştir. Bu çalışmada yerli ve yabancı arşiv ve 
basınından faydalanılarak Türkiye’deki beşinci kol faaliyetlerinin boyutları 
tartışılmıştır.

* Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, bulut8713@gmail.com
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COMMUNIST PROPAGANDA AND FIFTH COLUMN 
ACTIVITIES IN TURKEY AFTER WWII (1945-1950)

ABSTRACT

Worldwide propaganda activities was spread during the Cold War, which be-
gan after the end of World War II. In the world divided into the Western and 
the Eastern Bloc, efforts to spread communism for Soviet Russia have in-
creased in importance. For this purpose, a system called “the Fifth Column” 
was used, which resembles spying that internally collapses countries. This 
system, which was first used professionally by Germany, was bought during 
the Spanish Civil War. After the defeat of Germany at the end of World War II, 
Soviet Russia became the center of the fifth column activities. Turkey, which 
is bordered by Russia, has been subjected to activities of the fifth column be-
tween 1945-1950. However, these activities have not achieved great success 
due to the solid national unity of the country. Nevertheless, the activities of 
the fifth column, which is carried out via mass media, mainly radio and press, 
have been conducted in Turkey as active and secret. Against hese efforts, 
mostly carried out together with the propaganda of communism, have taken 
strict precautions and have not been tolerated in our country. In this study, the 
dimensions of the activities of the fifth column in Turkey were discussed using 
domestic and foreign archives and press.
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DEMOKRASİNİN ENFORMOKRASİYE EVRİMİ:  
POZİTİF HEGEMONYAYA DOĞRU

Onur OKYAR*

ÖZET

Bu çalışma kapsamında, mevcut uluslararası sistem hegemonya penceresin-
den incelenerek çatışma çözümlerinin daha kolay ve hızlı olabileceği, ideal 
bir yeni dünya düzeninin mümkün olup olamayacağı tartışılmıştır. Bu bağ-
lamda çalışmada yazar tarafından formüle edilmeye çalışılan enformokrasi 
kavramının, realist temelli uluslararası sistem ile idealist temelli uluslararası 
toplum arasındaki yansımaları Birleşmiş Milletler (BM) sistemi örneğinde 
analiz edilmiştir.

Bu noktalardan hareketle çalışmada Birleşmiş Milletler örgütünün hegemon-
ya kavramı ile etkileşimi eşitlik ve adalet kavramları çerçevesinde incelen-
miştir. Bu hedefe ulaşabilmek maksadıyla çalışma iki temel hipotez üzerine 
bina edilmiştir. Hipotezlerden ilki günümüz hantal/dondurulmuş BM siste-
minin küreselleşme/postmodernizm ve öngörülemezlik fenomenleri etkisiyle 
gözden geçirilerek birey lehine revize edilmesi gerektiğini içermektedir. Ça-
lışmanın ikinci hipotezi ise BM’yi ortaya çıkaran faktörler bağlamında (barışı 
sağlama ve koruma) birinci hipoteze atfen revize edilen pratiklerin eşitlikten 
adalet kavramına evrilmesi sonucunda devlet içi ve devletlerarası daha adil bir 
yönetişim modelinin meydana geleceği kabulüdür. Böylece postmodern dün-
yanın temeli olan bireyin; devletin iç ve dış politikalarında alacağı kararlarda 
söz sahip olmasının önü açılacak, “yığınların” eğitim ve medeniyet seviyeleri 
artırılacak, uluslararası anarşik sistem idealist çerçeveye oturtulabilecek ve 
devletler öteki ile beslenmek yerine meşruiyetlerini halktan/bireylerden ala-
bilecekleridir.

Bu noktalardan hareketle çalışmada ilk olarak demokrasi kavramı birey mer-
kezli incelenmiş, BM sistemi; devlet egemenliği, BM’de reform tartışmaları 

* Yrd. Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi,onurokyar@hotmail.com
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ve hegemonya perspektiflerinden ele alınarak, teorik çerçevede irdelenmiş ve 
günümüz BM sistemindeki eksikliklerin sebepleri ile bağıntısı ortaya konul-
muştur. Son olarak BM’nin temel motivasyon kaynağı olduğu savlanan dünya 
düzeninin tesisi misyonunun postmodern dünya şartlarına uygunluğu tartışıl-
mış; sorunun çözümü noktasındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırmak 
amacıyla enformokrasi modeli ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Çoğulculuk-Çoğunlukçuluk, Demokrasi, Enformokrasi, 
Uluslararası Güvenlik, Pozitif Hegemonya.

FROM DEMOCRACY TO INFORMOCRACY:  
TOWARD POSITIVE HEGEMONY

ABSTRACT

In context of this study, it has been discussed that the conflict resolutions could 
be much easier and quicker through the examination of the existing interna-
tional system from the window of hegemony and whether an ideal new world 
order is possible or not. Within the concept of the study, the reflections of the 
concept of informocracy which has been formulated by the author, between 
the realistic based international system and idealistic based international com-
munity has been analyzed in the example of the United Nations (UN) system. 
Moving from these points, the interaction of the United Nations Organization 
with the concept of hegemony has been examined within the framework of 
equality and justice. In order to reach this goal the study has been constructed 
on two basic hypotheses. The first of the hypotheses is containing the fact that 
the bulky / frozen UN system of today is being reviewed with the influence of 
the globalization / postmodernism and unpredictability phenomena and that it 
should be revised in favor of the individual.  

The second hypothesis of the study UN reveals factors in the context of (en-
suring peace and protection) first hypothesis with reference to the revised 
practice of intra-state as a result of the evolution of the concept of justice 
equality and inter-state a fairer governance model is the adoption will occur. 
Thus, the individual is the foundation of postmodern world; in the state’s inte-
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rior and the decision of the foreign policy to be opened in front of to have said, 
“stack of” education and civilization will be increased, which can be fitted 
to the idealistic framework of international anarchic system and government 
from the people of the legitimacy rather fed up with the other / received from 
individuals they might.

Moving from these points, the concept of democracy has been firstly exam-
ined based on individuals. The UN system; state sovereignty, have been taken 
by the perspective from the UN reform debate and hegemony, and have been 
discussed in the theoretical framework and its relation with the reasons of the 
deficiencies of the UN system. Finally, the suitability of the establishment of 
the world order which is claimed as the source of motivation of the Organiza-
tion with the postmodern world conditions has been discussed:  informocracy 
model has been brought in order to add a new dimension to the discussions at 
the point of the solution of the problem.

Key Words: Plurality-Majority, Democracy, Informocracy, International Security, 
Positive Hegemony.


