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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE NEO-LİBERAL HEGEMONYA, 
OTORİTER NEO-LİBERALİZM VE NEO-GRAMSCİYEN 

ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT TEORİSİ 

THE NEO-LIBERAL HEGEMONY IN THE EUROPEAN 
UNION, AUTHORITARIAN NEO-LIBERALISM, AND 

NEO-GRAMSCIAN INTERNATIONAL POLITICAL 
ECONOMY THEORY 

Alpaslan AKÇORAOĞLU1 

ÖZ 

Neo-liberal politikaların Avrupa Birliği (AB)’nin derin 
iktisadi krizine ve uzun-dönemli durgunluğuna kalıcı bir 
çözüm getiremediği anlaşılmasına karşın, neo-liberalizm AB 
düzeyinde ideolojik egemenliğini (Gramsciyen anlamda 
hegemonik biçimde olmasa da) sürdürmektedir. Bu makale 
Avrupa entegrasyonu’nun neo-liberal yeniden yapılanmasının 
tarihsel gelişimini neo-Gramsciyen Uluslararası Politik 
İktisat (International Political Economy-IPE) literatürüne 
dayalı olarak incelemektedir. Avrupa entegrasyonu’nun 
politik iktisadı konusunda yapılan “eleştirel” IPE 
çalışmalarının büyük bölümü Robert W. Cox’un neo-
Gramsciyen yaklaşıma dayalı olarak geliştirdiği “Dünya 
Düzeni” teorisine dayanmaktadır. Neo-Gramsciyen IPE 
tarihsel materyalist bir perspektiften ulusötesi ilişkilerin 
önemini vurgulamakta ve Avrupa entegrasyon sürecini 
ulusötesi sosyal güçler arasındaki mücadelenin bir sonucu 
olarak görmektedir. Makale ayrıca AB’de neo-liberal 
hegemonya’nın krizini, kriz sonrası dönemde AB’nin politik 

                                                           
1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, akcora@gazi.edu.tr 
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iktisadında meydana gelen değişmeleri ve “otoriter neo-
liberalizm” modelini neo-Gramsciyen yaklaşım çerçevesinde 
analiz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Neo-Gramsciyen 
Ulusötesicilik Teorisi, Avrupa Birliği, Organik Kriz, 
Bürokratik Otoriteryenizm. 

ABSTRACT 

Although neo-liberalism has not been able to offer any lasting 
solution to the profound economic crisis and long-run 
stagnation of the European Union (EU), its ideological 
supremacy (non-hegemonic in Gramscian terms) has still 
proceeded in the EU. This article reviews the historical 
evolution of neo-liberal restructuring in the European 
integration from the perspective of neo-Gramscian 
International Political Economy (IPE) literature. The 
majority of the recent critical IPE studies in the political 
economy of European integration is based on Robert Cox’s 
“World Order” theory with neo-Gramscian foundations. 
Neo-Gramscian IPE emphasizes the significance of 
transnational relations from a historical materialist 
perspective and perceives that European integration process is 
the outcome of a struggle between transnational social forces. 
In addition, this article analyzes the crisis of neo-liberal 
hegemony in the EU, the changes in the political economy of 
the EU after the euro crisis, and the model of authoritarian 
neo-liberalism from a neo-Gramscian perspective.  

Keywords: Neo-liberalism, Neo-Gramscian Transnationalism 
Theory, European Union, Organic crisis, Bureaucratic 
Authoritarianism. 

GİRİŞ 

Neo-liberal politikaların Avrupa Birliği’nin derin iktisadi krizine kalıcı bir 
çözüm getiremediği ve sürdürülebilir bir iktisadi büyümeyi sağlayamadığı 
anlaşılmasına karşın, neo-liberalizm AB düzeyinde ideolojik egemenliğini 
(Gramsciyen anlamda hegemonik biçimde olmasa da) sürdürmektedir. Diğer 
yandan, Stiglitz (2014) mali sıkılaştırma (kemer sıkma) politikalarının 
sürdürülmesinin Avrupa’yı uzun dönemli bir durgunluğa (stagnasyon) 
sürükleyebileceğini ileri sürmektedir. Çok şiddetli bir (neo-liberal) kapitalist kriz 
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karşısında AB elitlerinin Avrupa entegrasyonu’nu anti-demokratik biçimde 
yeniden yapılandırdığı görülmektedir. Avro krizi sonrası çevre kriz ülkelerine 
dayatılan “mali kemer sıkma” programları ve Avro bölgesine üye ülkelerde 
anayasal statü kazanan mali disiplin düzenlemeleri AB düzeyinde “otoriter neo-
liberalizm”in kurumsallaştırılmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu makale 
Avrupa entegrasyonu’nun neo-liberal yeniden yapılanmasının tarihsel gelişimini 
neo-Gramsciyen Uluslararası Politik İktisat (International Political Economy-
IPE) literatürüne dayalı olarak incelemektedir. Avrupa entegrasyonu’nun politik 
iktisadı konusunda yapılan “eleştirel” IPE çalışmalarının büyük bölümü Robert 
W. Cox’un neo-Gramsciyen yaklaşıma dayalı olarak geliştirdiği “Dünya 
Düzeni” teorisine dayanmaktadır. Makale ayrıca AB’de neo-liberal 
hegemonya’nın krizini, kriz sonrası dönemde AB’nin politik iktisadında 
meydana gelen değişmeleri ve “otoriter neo-liberalizm” modelini neo-
Gramsciyen yaklaşım çerçevesinde analiz etmektedir. Bu çalışma temel olarak 
Avrupa entegrasyonu’nun politik-iktisadına yönelik neo-Gramsciyen IPE 
literatürünün gözden geçirilmesine dayanmaktadır.   

Dünya kapitalizmi 1970’lerden itibaren “küreselleşme” olarak adlandırılan 
köklü bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Dünya kapitalizm tarihinde yeni 
bir aşamayı temsil eden küreselleşme sürecinde ulusal ve bölgesel ekonomiler 
yeni bir küresel üretim ve finans sistemine entegre olmuşlardır. Avrupa 
kapitalizmi ve Avrupa entegrasyonu küresel ekonominin bu dönüşümünden 
derin biçimde etkilenmiştir. Kapitalist küreselleşme ile ilintili bir süreç ise 
“ulusötesi sınıf” oluşumudur. İktisadi küreselleşme süreci sınıf ve sosyal grup 
oluşumunun merkezini ulus-devletten küresel sisteme doğru değiştiren koşulları 
yaratmıştır. Ulus-devlet merkezli ortodoks uluslararası ilişkiler teorilerinin 
önemli bir sorunu küresel politik iktisadı ulusötesi sınıflar ve gruplar bakımından 
kavramamıza olanak tanımamasıdır (Van Apeldoorn, 2002. 31-32). 

Neo-Gramsciyen teoriye göre, küreselleşme iktisadi (maddi) düzeyde 
üretimin ve finansın ulusötesileşmesini, ideolojik düzeyde ise Keynesyenizmden 
neo-liberalizme geçişi ifade etmektedir (Bieler ve Morton, 2004: 4). Neo-
liberalizm 1980’lerden itibaren küresel düzeyde egemen bir ideoloji olarak 
Keynesyenizmin veya “yönetilen kapitalizmin” yerini almıştır. Yükselen neo-
liberal güçlerin “organik entellektüelleri” olan neo-klasik iktisatçıların 
1970’lerden itibaren Keynesyenizme ve sosyal refah devletine karşı bir 
entelektüel ve ideolojik saldırı başlattıkları görülmektedir.2 Neo-liberal 
entelektüellerin (Friedrich von Hayek ve Milton Friedman gibi) savundukları 
düşünceler örgütlü emeğin gücünü kırmayı amaçlayan ulusötesi kapitalist sınıfın 
çıkarlarıyla uyuşmuştur (Overbeek ve Van der Pijl, 1993). Neo-liberal 

                                                           
2 Gramsci’ye göre “organik entelektüeller” egemen sosyal güçlerin belirli fraksiyonlarını temsil 
ederler. Ayrıntılı açıklama için Bölüm 6’ya bakılabilir.   
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politikaların en önemlileri şunlardır: serbest uluslararası ticaret, serbest sermaye 
hareketi, sıkı para politikası, para politikasının üstünlüğü (maliye politikasına 
oranla), bütçe disiplini, işgücü piyasalarının esnekliği, kamu şirketlerinin ve 
hizmetlerinin özelleştirilmesi, sosyal devletin zayıflatılması, işçi sendikalarının 
gücünün azaltılması (Hermann, 2007: 62).  

Neo-Gramsciyen teori Avrupa entegrasyonu’na yönelik ortodoks 
yaklaşımların büyük oranda ihmal ettiği bazı konular üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bunlardan birincisi, Avrupa entegrasyonu’nun dönüşüm 
sürecinin daha geniş küresel değişim süreci bağlamında incelenmesidir. 
Avrupa’nın yeniden yapılanma süreci küresel kapitalist yeniden yapılanma 
süreci tarafından biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla, neo-Gramsciyen yaklaşım 
küresel politik iktisattaki değişme (küreselleşme) ile Avrupa’nın politik 
iktisadındaki değişme (Avrupa entegrasyonu’nun neo-liberal yeniden 
yapılanması) arasındaki ilişkileri vurgulamaktadır. Buna karşın, küresel ve 
Avrupa düzeyindeki değişme arasındaki bağlantı bir düzeyin diğerini belirlediği 
deterministik bir biçimde açıklanmamakta, birbirine rakip sosyal güçlerin küresel 
düzeyde değişen koşullar karşısında formüle ettikleri alternatif siyasal stratejik 
projelerin mücadelesi olarak kabul edilmektedir (Van Apeldoorn, 2002: 2-6).  

İkinci olarak, neo-Gramsciyen teori entegrasyon sürecinin sosyo-ekonomik 
içeriğine odaklanmakta ve bu alanda yeni bir “sorunsalın” temellerini 
oluşturmaktadır. Neo-Gramsciyen IPE yaklaşımı Avrupa düzenindeki neo-
liberal dönüşümü, Avrupa’nın sosyo-ekonomik yönetim rejiminin 
oluşturulmasında “sosyal güçlerin” rolü ile açıklamaya çalışmaktadır. Böyle bir 
analizin yapılabilmesi için, Avrupa entegrasyonu’nu yalnızca ulus-devletten 
uluslarüstü düzeye egemenlik transferi perspektifinden inceleyen ana-akım 
uluslararası ilişkiler ve entegrasyon teorilerinin sınırlı çerçevelerinin aşılması 
gerekmektedir (Van Apeldoorn, 1998: 13). Avrupa entegrasyonuna ilişkin bu 
ortodoks yaklaşımlar temel olarak entegrasyonun kurumsal biçimini açıklamaya 
çalışırlarken, entegrasyonun sosyo-ekonomik içeriğini veya John Rugie’nin 
vurguladığı gibi, belirli bir uluslararası düzenin altında yatan yapıyı ve onun 
“sosyal amacını” analiz dışında bırakmaktadırlar (Rugie, 1982: 382). 

Avrupa düzeninin sosyal amacını anlamak için onun (sosyal) üretim 
ilişkileri içinde yerleşmiş sosyal temellerini incelememiz gerekmektedir (Van 
Apeldoorn, 2002: 13-17). Avrupa entegrasyonu’na ilişkin geleneksel yaklaşımlar 
bu sosyal temelleri içermemektedir, çünkü bu yaklaşımlar yalnızca devletlerin 
veya uluslarüstü/uluslararası kamu organlarının siyasal otoritesi ile ilgilenmekte 
ve dolayısıyla dar biçimde tanımlanmış bir iktidar (güç) sorunu üzerinde 
yoğunlaşmaktadırlar (Rugie, 1982). Bu dar bakış açısını aşmak için, siyasal 
otoriteden veya dar anlamda devletten kaynaklanmayan fakat devlet gücünün 
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temellerini oluşturan sosyal güçlerden (sınıflardan) kaynaklanan bir “sosyal güç” 
kavramını analize dahil etmemiz gereklidir. Geleneksel uluslararası ilişkiler 
teorileri devleti sosyal tabanından soyutlamıştır. Buna karşın, neo-Gramsciyen 
teori devlet-toplum kompleksini uluslararası ilişkilerin temel varlığı olarak 
görmektedir (Cox, 1986: 205). Dolayısıyla, neo-Gramsciyen teori devlet gücü 
üzerinde değil, devlet-toplum ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Devlet-
toplum ilişkileri incelenerek, sosyal gücün siyasal güç ile nasıl bütünleştiği ve 
bunun uluslararası düzleme nasıl yansıdığı anlaşılabilir. 

Ayrıca, küresel politikanın bir eleştirel teorisi olarak Neo-Gramsciyen IPE 
birbirleriyle ilişkili beş konuda geleneksel uluslararası ilişkiler teorisinin ötesine 
geçmektedir (Van Apeldoorn, 2002: 16). Birincisi, toplumun kapitalist niteliğini 
ve sınıf analizini geri getirmektedir. İkincisi, düşüncelerin rolünü vurgulamakta 
fakat idealizmi reddetmektedir. Üçüncüsü, “ulusötesi ilişkiler” analize dahil 
edilmekte ve ulusötesi ilişkilerin artışı sermayenin küresel genişlemesi ile 
ilişkilendirilmektedir. Dördüncüsü, ulus-devlet merkezli bir teorik yaklaşım 
yerine, sosyal aktörlerin (güçlerin) uluslararası ilişkilerdeki rolü analize 
katılmaktadır. Beşincisi, neo-Gramsciyen IPE’nin yapı-fail sorununa yaklaşımı 
Avrupa entegrasyonu’na ilişkin ortodoks teorilerin benimsediği metodolojik 
bireycilik yaklaşımından faklıdır ve diyalektik bir yaklaşım çerçevesinde hem 
failin ve hem de yapının ontolojik olarak öncelikli olmasını reddetmektedir (Van 
Apeldoorn, 2002: 13-15).  

1. NEO-GRAMSCİYEN IPE, KÜRESEL POLİTİK İKTİSAT VE AVRUPA 
ENTEGRASYONU 

Robert Cox’un eleştirel teori anlayışı pozitivist “problem çözen teoriden” 
farklıdır. Varolan düzeni veri olarak alan ve onu bütünüyle “tarih dışı” 
(ahistorical) bir yaklaşımla inceleyen pozitivist gelenek, kendisini şimdiki 
sistemin özgül operasyonel sorunlarını analiz etmek ve çözümler önermekle 
sınırlamaktadır (Cox, 1986: 208). Pozitivist gelenek içinde bir genel teori formüle 
etmek yerine, neo-Gramsciyen Uluslararası Politik İktisat (veya Ulusötesi 
Tarihsel Materyalizm) farklı bir bilgi hedefi ile teori kurmaktadır. Eleştirel teori 
dünyanın varolan düzeninin nasıl oluştuğunu sorgulamakta, kurumları ve sosyal 
güç ilişkilerini veri olarak kabul etmemekte ve onların kökenlerini, değişme 
sürecinde olup olmadıklarını ve hangi koşullarda değişebileceklerini 
incelemektedir (Cox, 1986: 208). Avrupa dönüşümünün eleştirel bir teorisi 
olarak ele alındığında, neo-Gramsciyen teori şimdiki siyasal-kurumsal ve sosyo-
ekonomik Avrupa düzeninin nasıl oluştuğunu, önceki Avrupa düzenlerinden 
nasıl farklılaştığını ve gelecekteki bir dönüşüm için koşulların neler olduğunu 
sorgulamaktadır (Van Apeldoorn, 2002: 34). 
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Başlangıçtan itibaren Avrupa entegrasyonu’na ilişkin çalışmalara neo-
fonksiyonalist ve hükümetlerarası (intergovernmentalist) teorilerin egemen 
olduğu görülmektedir. Hükümetlerarası yaklaşım neo-realist paradigma ile 
ilişkilendirilebilir ve katılımcı devletler arasındaki göreli güç dağılımının 
sonuçları belirlediği devletler-arası pazarlık üzerinde yoğunlaşır. Bu ise en güçlü 
üye ülkeler, onların ulusal gündemleri ve pazarlık etme konusundaki davranışları 
üzerinde odaklanılmasına neden olmaktadır (Van Apeldoorn, 2002: 34). 
Hükümetlerarası yaklaşımın devlet-merkezli ontolojisi içinde hem ulusötesi 
aktörler yadsınmakta ve hem de sosyal güçler analizden bütünüyle 
dışlanmaktadır. Devlet uluslararası ilişkilerin merkezi aktördür ve toplumdan 
ayrı bir varlık olarak görülmektedir (Van Apeldoorn, 2002: 37). Neo-
fonksiyonalist teorinin temel düşüncesine göre, entegrasyon kendi kendine 
sürdürülebilen bir süreçtir ve entegrasyon kendini varsayılan federal nihai amaca 
yönelik olarak ileri doğru geliştirir (Haas, 1968). Dolayısıyla, neo-
fonksiyonalizm birincil olarak sosyo-ekonomik içerik ile değil, kurumsal biçim 
ile ilgilenir. Sosyal aktörlerin ve ulusal hükümetlerin sıklıkla çatışan çıkarları ve 
ideolojileri nedeniyle Avrupa entegrasyonuna ilişkin stratejilerinin farklılaşması 
entegrasyon dinamikleri bakımından önemli görülmemektedir. Neo-
fonksiyonalizm gruplar içinde ve arasındaki güç sorununu da incelememekte ve 
neden bazı grupların diğerlerinden daha güçlü olduğunu ve dolayısıyla Avrupa 
entegrasyonu’nun gündemini belirlemekte daha başarılı olduğunu 
açıklamamaktadır (Van Apeldoorn, 2002: 36).  

Neo-Gramsciyen IPE’nin kapitalist toplum yapısını analizine dahil etmesi 
sayesinde, toplumdaki bazı grupların nasıl veya neden sosyal yapıları kendi 
lehlerine yeniden üretmek veya dönüştürmek konusunda daha fazla güce sahip 
olduğunu anlamak kolaylaşmaktadır (Holman, 1993: 13). Kapitalist sosyal 
ilişkiler egemenlik ilişkileridir, çünkü üretim araçları üzerindeki mülkiyetin 
eşitsiz yapısı nedeniyle maddi olanaklar eşitsiz biçimde dağılmaktadır. Kapitalist 
üretim sürecinin yarattığı bu eşitsiz güç ilişkileri kapitalist toplumun sınıf 
yapısının incelenmesi ile anlaşılabilir. Buna karşın, neo-Gramsciyen teori sınıf 
konumu (yapısı) ile sınıfa ilişkin pratiğin (failin) karşılıklı olarak birbirlerini 
etkilediğini kabul etmekte ve sınıf yapısının belirleyici rolünü vurgulayan 
Poulantzas (1978)’ın yapısalcı-deterministik yaklaşımını reddetmektedir. Neo-
Gramsciyen teori, küresel siyasetin analizinde “sınıf failinin” merkezi rolüne 
özel bir önem vermektedir. Neo-Gramsciyen yaklaşımda yapısal değişmeyi 
anlamak için sınıf mücadelesine vurgu yapılması ve ekonomizmin reddedilmesi, 
belirli yapısal sınırlar içinde sınıf failinin fark yaratabilmesine olanak tanır. 
Modern küresel politika içinde birbirine rakip (fakat ortak çıkarlar doğrultusunda 
birleşmeye çalışan) ulusötesi kapitalist elitler önemli bir yer işgal etmektedirler 
(Risse-Kappen, 1995). Bu elitlerin “faili (temsilcisi)” ulusötesi siyasal olguları 
anlamak açısından kritik önemdedir, çünkü hem ulusal ve hem de 
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uluslararası/uluslarüstü yönetim düzeylerinde gündem belirleyebilmekte ve 
ayrıca politikaları ve bu politikaların ideolojik çerçevesini 
biçimlendirebilmektedir.   

Neo-Gramsciyen IPE ortodoks uluslararası ilişkiler teorilerinin ontolojik ve 
epistomolojik varsayımlarının radikal bir eleştirisini içermektedir. Neo-
Gramsciyen teori, sosyal eylemin bireyci ve rasyonalist bir anlayış ile incelendiği 
ana-akım uluslararası ilişkiler teorisine karşı çıkmaktadır (Van Apeldoorn, 2002: 
14). Bireycilik sosyal sistemlerin bütün özelliklerinin bireysel faillerin 
özelliklerine indirgenebileceğini varsaymaktadır. Buna karşın, neo-Gramsciyen 
yaklaşıma göre sosyal ilişkiler faillerin çıkarlarını ve kimliklerini 
şekillendirdiğinden, fail ancak belirli sınırlayıcı yapısal kısıtlar altında bir fark 
yaratabilir (Bieler, 2005: 517). Diğer yandan, Antonio Gramsci tarihsel 
materyalizmi, ortodoks Marksizmin ekonomizminden ve bilimsel 
yapısalcılığından farklı biçimde formüle etmeye çalışmış ve sosyal oluşumların 
yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesinde bilinçlenme, ideoloji, kültür ve kolektif 
(sınıf) failin rolünü vurgulamıştır (Bieler, 2005: 514). Dolayısıyla, bir yandan 
iradeci bireycilik ve diğer yandan deterministik yapısalcılık arasındaki dikotomi 
(kesin ayrılık) aşılmaya çalışılmaktadır. Yapıların sosyal aktörlerin bilinç ve 
pratiği ile inşa edildiği kabul edilmekle birlikte, bu özerk failin eyleminin aynı 
zamanda önceki sosyal biçimlere bağlı olduğu kabul edilmektedir. Yapılar, 
formüle edilmiş sosyal bilimsel yasalara tabi olan tarihötesi olgular olarak 
görülmemekte, tam tersine yapıların zorunlu olarak “tarihsel” ürünler olduğu ve 
dolayısıyla geçici ve değiştirilebilir oldukları düşünülmektedir (Bieler, 2005: 
516). Yapı ve fail arasındaki bu diyalektik anlayışa göre, küreselleşme aktörlerin 
tepki verdiği ve uyum gösterdiği dışsal bir baskı süreci değildir. Tam tersine, neo-
Gramsciyen yaklaşım küreselleşme sürecinin arkasındaki sosyal güçlerin 
(ulusötesi sermaye) ve bu güçlerin sosyal amaçlarının belirlenmesine (küresel 
düzenin neo-liberal yeniden yapılanması) yardımcı olmaktadır. Sosyal güçlerin 
çıkarlarını ve amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri ise sosyal 
mücadelelerin sonucuna bağlıdır (Bieler, 2005: 517). 

Diğer yandan, Van der Pijl (1989: 11) iktisadi artık birikim sürecinde 
sermayenin farklı fonksiyonel biçimlerini gözönüne alarak, “sermaye 
fraksiyonları” yaklaşımını geliştirmiştir. Üretim sürecindeki farklı 
konumlarından dolayı, finansal sermaye endüstriyel sermayeden farklı çıkarlara 
sahiptir (Van der Pijl, 1984: 4-20). Üretimin örgütlendiği düzeyden hareketle 
farklı sınıf fraksiyonlarının oluştuğunu ileri süren Robert Cox, sermaye 
fraksiyonları yaklaşımını daha da geliştirmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu 
olarak ulusal üretim ve finansal sistemlerin ulusötesileşmesi nedeniyle, ulusal 
sınıf yapıları yanında ve üstünde küresel bir sınıf yapısı ortaya çıkmıştır (Cox, 
1993: 259-260). Dolayısıyla, ulusal düzeyde sermaye ve işgücü arasında bir sınıf 
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mücadelesinin ötesinde, “ulusötesi” sermaye ve işgücü ile “ulusal” sermaye ve 
işgücü arasında da bir sınıf çelişkisi ortaya çıkmıştır. Avrupa düzeyinde ise 
üretim yapıları büyük oranda Avrupa ile sınırlı olan “Avrupa ulusötesi güçleri” 
ile üretim yapıları dünya çapında genişlemiş “küresel sermaye ve işgücü” 
arasında bir ayırım yapmak olanaklıdır (Holman 1992: 15-16). Genel düzeyde, 
çok-uluslu şirketlerin çıkarları açık sınırlar yönünde olduğundan, ulusötesi 
sermaye ve işgücü ulusal düzeyde “neo-liberal yeniden yapılanma” girişimlerini 
destekleme eğilimi gösterecektir. Diğer yandan, uluslararası rekabete karşı devlet 
korumasına bağımlı olan ulusal sermaye ve işgücü neo-liberalizme karşı 
muhalefet etme eğilimi gösterecektir (Bieler, 2005: 516). 

Gramsciyen yaklaşıma göre “düşünceler” sosyal güç ilişkileri bağlamında 
sosyal fail tarafından üretilmekte ve dolayısıyla düşünceler ile sosyal (sınıf) 
aktörlerin stratejik eylemi arasında ilişki kurulmaktadır. Düşüncelerin rolünün 
bu şekilde teorileştirilmesi bizi ideoloji kavramına taşır. Gramsci’ye göre 
ideoloji, belirli bir sosyal grup veya sınıfın (sınıf fraksiyonunun) siyasal “dünya 
görüşü” olarak tanımlanabilir (sınıf ideolojisi bir kolektif bilinçliliği ifade eder) 
(Gramsci, 1971: 376-377). Herhangi bir ideoloji maddi koşulların basit ve 
otomatik bir yansıması olmamasına karşın, bir ideolojik eylemin içeriği onu 
gerçekleştiren aktörün sosyal konumu tarafından biçimlendirilir. İdeoloji ayrıca 
siyasal iktidar (güç) ile ilişkilendirilmektedir. İdeoloji bir yandan bir sınıfın veya 
grubun siyasal çıkarlarını tanımlarken, diğer yandan diğer grup veya sınıflara 
karşı bu çıkarları meşrulaştırmayı amaçlar. İdeoloji bu anlamda düşüncelerin ve 
gücün kaynaşmasını ifade eder. Buna karşın, eşit derecede önemli olan bir konu 
ise ideolojik söylemin sınıf faili ile ilişkilendirilmesidir. Yani, ideolojinin yeniden 
üretilebilmesi veya dönüştürülebilmesi yalnızca sosyal pratik ile sağlanabilir.  

Uluslararası ilişkiler teorisindeki Realist gelenek hegemonya kavramını 
devletlerin iktisadi ve askeri kapasitelerine dayanan tek boyutlu bir egemenliğe 
indirgemiştir (Bieler ve Morton, 2004: 87). Buna karşın, Antonio Gramsci’nin 
hegemonya kavramı ise yönetici grubun yönetimini kurma ve sürdürme biçimini 
ifade eder. Hegemonya rızaya dayalı bir yönetimdir veya belirli bir sınıf, sınıf 
bölümü, sosyal tabaka veya sosyal grubun daha büyük bir sınıf yönetimi veya 
egemenliğinin bir parçası olarak kültürel ve entelektüel liderliğini sağlamasıdır 
(Robinson, 2005: 2). Hegemonya kavramı ile ilişkilendirilirse, ideoloji rızaya 
dayalı yönetimin dayandığı tarihsel bloğu birleştirme ve sağlamlaştırma işlevini 
görür (Gramsci, 1971: 328). Dolayısıyla, hegemonyanın önemli bir yönü alt 
sınıfların kendi konumlarını meşru olarak kabul etmesini sağlamak amacıyla bir 
ideoloji ve dünya görüşünün geliştirilmesidir (ideolojik hegemonya) (Bradanini, 
2009: 7). “Tarihsel blok” ise belirli bir ulusal bağlamda egemen sosyal güçlerin 
bağımlı sosyal güçler ile kurduğu siyasal ittifak ilişkisini ifade eder (Bieler ve 
Morton, 2004: 90). Buna karşın, tarihsel blok yalnızca farklı sosyal sınıfların 
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iktisadi ve siyasal amaçlarının uyumunu değil, ayrıca evrensel düzlemde 
entelektüel ve ahlaki birliğini de gerektirir (Gramsci, 1971: 181-182). Farklı 
sosyal gruplar ve benimsedikleri ideolojileri egemenlik için mücadele 
ettiklerinden, hegemonya asla bütünüyle başarılamaz, fakat bu sosyal gruplardan 
birinin stratejisi gelişerek “hegemonik proje” haline gelebilir. Eğer hegemonya 
rakip ideolojilerin (veya ideolojik unsurların) birleştirici söyleme 
eklemlenmesinin bir sonucu olarak düşünülürse, kendi hegemonyasını kurmaya 
çalışan orijinal ideolojik proje bu hedefini gerçekleştirme sürecinde 
dönüştürülmek zorundadır. Bir hegemonik ideoloji zorunlu olarak belirli bir sınıf 
ile sınırlı bir görüş olmaktan çıkar ve farklı grupların çıkarlarını da söylemine 
dahil eder. Diğer sosyal sınıflar bu şekilde hegemonik grubun orijinal sınıf 
ideolojisi tarafından belirlenen çıkarlara bağlı kılınabilir (Van Apeldoorn, 2002: 
20).  

Neo-Gramsciyen Yaklaşımda Küreselleşme ve Ulusötesi Kapitalist Sınıfın 
Oluşumu 

Küreselleşme dünya kapitalist sisteminin gelişiminde “çığır açan bir 
değişme” yaratmıştır (Robinson ve Harris, 2000: 11). Spesifik olarak ifade 
edilirse, küreselleşme ulus-devlet aşamasından, yeni “ulusötesi kapitalizm” 
aşamasına geçişi temsil etmektedir. Ulus-devlet aşamasında, dünya bütünleşmiş 
bir uluslararası piyasada mal ve hizmet akımları ile birbirine bağlanmıştı. 
“Uluslararası” kavramı, sınıflar ve gruplar arasındaki ilişkilerde aracılık yapan 
ulus-devletler sistemini ifade eder (Robinson ve Harris, 2000: 15). Buna karşın, 
“ulusötesi” (transnational) kavramı, (sınıf oluşumu dahil) küresel iktisadi ve 
onunla ilişkili sosyal, siyasal ve kültürel süreçlerin ulus-devletlerin yerini 
almasını ifade etmektedir. Küresel ekonomi dünya çapında sosyal üretim 
sürecinde değişiklikler meydana getirmekte ve dolayısıyla dünya sınıf yapısını 
yeniden organize etmektedir (Robinson ve Harris, 2000: 14). Ulusötesi 
kapitalizm aşamasında, üretim sürecinin kendisinin küreselleşmesinin ve ulusal 
üretim yapılarının uluslarüstü bütünleşmesinin sonucu olarak, dünya çapında 
sosyal bağlantı bir iç (dahili) olgudur. Küreselleşme üretim ve ulusal sınırlar 
arasında ve ayrıca ulus-devletler, iktisadi kurumlar ve sosyal yapılar arasındaki 
ilişkileri yeniden tanımlamaktadır. Dolayısıyla, sınıf oluşumu artık ulusal 
sınırlara ve ulus-devletlerim siyasal yetki alanına bağlı değildir (Robinson ve 
Harris, 2000: 21-24). İktisadi küreselleşmenin siyasal karşılığı olarak devletin de 
uluslararasılaştığı ileri sürülmektedir (Cox, 1987: 253). Devlet sistemi yirminci 
yüzyılın sonlarından itibaren yerel (ulusal) halkların refahını savunma amacına 
daha az hizmet etmekte, buna karşın dünyayı küresel finansa ve küresel üretime 
açmak için daha yoğun bir çaba göstermektedir (Cox, 1992: 178). Sosyal güçler 
devletlerin sınırları ötesinde de varolduklarından dolayı, ulusötesi sivil toplum 
oluşturma eğilimi göstermektedirler. Dolayısıyla, bu bağlamda devlet-toplum 



AP    Alpaslan AKÇORAOĞLU 

10 
 

ilişkileri bireysel devletlerin iç politikaları düzeyi ile sınırlanamaz. Gerçekte iç 
politika artan biçimde ulusötesileşmekte ve ulusötesi düzeyde faaliyet gösteren 
sosyal güçler tarafından biçimlendirilmektedir 

Küreselleşmeye paralel olarak, sosyal güçlerin ve özellikle maddi çıkarları 
ve temel düşünceleri (siyasal bilinçlenme) daha ileri ulusötesileşme ve küresel 
politik iktisadın serbestleşmesi (liberalizasyonu) yönünde olan sosyal güçlerin 
ulusötesileştiği bir süreç gözlemlenmektedir (Gill, 1990: 94). Küreselleşme 
sürecinin doğasında olan serbest piyasanın coğrafi ve iktisadi olarak genişlemesi 
olgusu ulusötesi sermayenin yapısal gücünü daha ileri düzeyde arttırmış ve bazı 
yazarlara göre ulus devletlerin ve ayrıca ulusal sermaye ve işgücünün bağımsız 
karar alma gücünü önemli ölçüde aşındırmıştır. Ulusötesi sermayenin yapısal 
gücünün hem maddi ve hem de ideolojik boyutu bulunmaktadır. Maddi boyut, 
ulusötesi düzeyde hareketli sermayenin sınırlar arasında yerini değiştirme 
yeteneğindeki artıştır (Keohane ve Milner, 1996: 19). Ulusötesi sermayenin 
ideolojik gücü ise daha kolektif düzeyde bir sınıf gücü olarak görülebilir. 
Kapitalist sınıfın bir fraksiyonu olan ulusötesi  sermaye “genel kapitalist 
çıkarları” temsil etmeyi istemektedir.  

Ulusötesi sınıf oluşumu süreci günümüze kadar kapitalist sınıf ile sınırlı 
kalmıştır. Sermaye’den farklı olarak, işgücü ulusal sınırları yalnızca göçmen 
işçiler biçiminde geçmektedir ve ulusötesi sermayenin birikim stratejilerine karşı 
bir denge oluşturmak yerine, onu beslemektedir. İşgücünün hareketi bireysel 
çalışanların hareketliliğine bağlı olmasına karşın, sermayenin hareketliliği 
bireysel kapitalistin hareketliliğine bağlı değildir (Caporaso, 1996: 44). 
Dolayısıyla, ulusötesi sermayenin maddi kaynaklarının çok hızlı ve kolay 
biçimde hareket edebilmesi, işgücü açısından yapısal bir dezavantaj 
oluşturmaktadır. İşgücü ile karşılaştırıldığında, ulusötesi sermaye çok daha üstün 
bir maddi güce ve ayrıca çok daha büyük bir örgütlenme kapasitesine sahiptir. 
Çalışanların büyük bir çeşitlilik gösteren çıkarları ve kimlikleri sıklıkla ulusal 
kurumlarla bağlantılı olduğundan dolayı, örgütlü işgücü tarihsel olarak yalnızca 
ulusal kurumlar düzeyinde belirli bir güce ulaşabilmektedir. 

2. NEO-GRAMSCİYEN TEORİ VE AVRUPA ENTEGRASYONU’NUN 
NEO-LİBERAL BİR PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ 

Fonksiyonel ve coğrafi düzeyde kırılmalar gösterdiğinden, ulusötesi 
kapitalist sınıf bölünmez bir birim olarak düşünülmemelidir (Van der Pijl, 1984). 
Coğrafi bölünmelere ilişkin olarak, küresel kapitalist bütünleşmenin genel kalıbı 
içinde özel (makro) bölgesel sınıf oluşumu kalıpları belirleyebiliriz. Bu durum 
Avrupa entegrasyonu bağlamında özel bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla, 
ulusötesi sınıf oluşumu sürecinden doğan sınıf faili daima özgül bir tarihsel ve 
somut bağlam içinde değerlendirilmelidir. Ampirik olarak incelendiğinde, türdeş 
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(homojen) ve küresel bir ulusötesi kapitalist sınıfın varlığından söz etmek 
oldukça zordur (Van Apeldoorn, 2014: 190). Buna karşın, ulusötesi sınıf oluşum 
süreci Batı Avrupa’da (kıtanın en büyük ulusötesi şirketlerini yöneten ve kontrol 
edenlerini kapsayan) bir ulusötesi kapitalist sınıf yaratarak çok daha ileri düzeye 
ulaşmıştır. Avrupa ulusötesi kapitalist sınıfının kökenleri 1970’lerin ve 1980’lerin 
dünya ekonomik krizine ve hatta 1950’lerde Amerikan hegemonyasının 
koruması altında başlayan Avrupa entegrasyonu sürecinin başlangıç evrelerine 
kadar gider. Bu Avrupa sermayesinin daha sonraki ulusötesileşmesinin temelini 
oluşturmuştur (Van Apeldoorn, 2014: 190).  

Neo-Gramsciyen ulusötesicilik teorisi Avrupa düzeninin ve sosyo-
ekonomik yönetim rejiminin kurulmasında ulusötesi kapitalist sınıfın rolünü 
vurgulamaktadır. Avrupa ulusötesi kapitalist sınıfının elitleri, bölgenin sosyo-
ekonomik yönetimini etkilemek için hem üye devletler hükümetleri düzeyinde ve 
hem de doğrudan Avrupa yönetim yapısı düzeyinde faaliyet göstermektedirler 
(Van Apeldoorn. 1998: 16). Hasım sosyal güçler tarafından benimsenen birbirine 
rakip ideolojiler ve siyasal stratejiler AB yönetimi düzeyinde birbirleriyle 
mücadele etmişlerdir. Avrupa kapitalist sınıfı içinde ulusötesileşme ve 
küreselleşme derecesine bağlı olarak farklı eğilimler ayırt edilebilir. Ulusötesi 
Avrupa kapitalist sınıfı içinde, ulusötesileşmesi büyük oranda Avrupa bölgesi ile 
sınırlı “Avrupalı” şirketler ile dünya ekonomisinin çok sayıda bölgesinde faaliyet 
gösteren ve küresel sınıf oluşumu kalıbı ile büyük oranda bütünleşmiş “küresel” 
şirketler birbirinden ayırt edilebilir. İlk grup içinde yer alan kapitalist sınıf 
fraksiyonunun çok daha fazla Avrupalı bir perspektifi benimsemesi beklenir.  

Avrupa sermayesinin farklı ideal-tipik fraksiyonları bağlamında neo-
liberalizm ve neo-merkantilizm ideal-tipik stratejik eğilimler olarak ortaya 
çıkmıştır (Van Apeldoorn, 2002: 80-82). Neo-Gramsciyen yazarlara göre, 
1980’lerde Avrupa kapitalist sınıfı içindeki ideolojik mücadelelerin temel 
eksenini neo-merkantilizm ile neo-liberalizm arasındaki karşıtlık oluşturuyordu 
(Van Apeldoorn, 1998: 25-28). Dolayısıyla, Avrupa kapitalist sınıfı içinde 
çıkarları ve kimliği küresel ulusötesi sermaye ile uyuşan ve özel Avrupa 
(kapitalist) çıkarları konusunda herhangi bir talebi olmayan “küreselci fraksiyon” 
ile Avrupa piyasasına göreli bağlılıkları nedeniyle bölgesel çıkarlara daha fazla 
ağırlık veren “Avrupacı” fraksiyon arasında bir ideolojik mücadele 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Avrupa kapitalist sınıfının nasıl ve ne ölçüde 
Avrupa düzeninin dönüşümünü şekillendirdiği büyük oranda “Avrupacılar” ile 
“küreselciler” arasındaki mücadelenin sonucuna bağlı olmuştur. 

Avrupa düzeyinde kapitalizmin rakip modellerine ilişkin olarak bir siyasal, 
ideolojik ve iktisadi rekabetin ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Birbiriyle rekabet 
eden üç farklı kapitalizm modelini tanımlamak mümkündür: neo-liberal iktisat 
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anlayışına dayalı Anglo-Amerikan kapitalizm modeli, sosyal demokratik 
kapitalizm modeli ve devletin önderlik ettiği kapitalizm modeli (Doğu Asya 
ülkeleri ve Fransa) (Bieler, 2005: 519). Neo-Gramsciyen yaklaşıma göre, 
kapitalizmin rakip modelleri arasındaki mücadele ulusötesi düzeyde de kendini 
göstermekte ve farklı sosyal güçler Avrupa’nın uluslarüstü kapitalizm modelini 
biçimlendirmek amacıyla rakip stratejik projeler geliştirmektedirler.  

1980’lere kadar Avrupa entegrasyonu’nun büyük oranda mallar ticareti ve 
gümrük tarifelerinin kaldırılması ile sınırlı kalması daha derin bir iktisadi 
entegrasyonu engelliyordu. 1970’lerde iktisadi kriz ve artan küresel rekabet 
karşısında, Avrupa sermayesinin bazı bölümleri tek bir Avrupa piyasası 
yaratarak, Amerikalı ve Japon rakipleriyle daha başarılı biçimde rekabet 
etmelerini sağlayacak “ölçek ekonomilerini” gerçekleştirmeyi hedeflemişlerdir. 
Tek Avrupa Piyasası antlaşması (1987) malların, hizmetlerin, sermayenin ve 
işgücünün serbest dolaşımını yasallaştırarak, daha derin bir iktisadi 
entegrasyonun oluşumunu sağlamıştır (Bieler, 2006: 8). 

Avrupa düzeyinde ileri düzeyde örgütlenmiş ulusötesi sermaye, Avrupa tek 
piyasası programının temel sürükleyici güçlerinden biri olmuştur (Van 
Apeldoorn, 2009: 23-24). Bu örgütlerden en önemlisi olan Avrupa Yuvarlak 
Masa Sanayicileri (European Round Table of Industrialists - ERT), önde gelen 
17 uluslararası Avrupalı şirketin CEO’ları tarafından 1983 yılında kurulmuştur. 
Avrupa sermayesinin büyük bölümünü en yüksek düzeyde temsil eden ERT, 
geleneksel lobicilik biçimlerinin ötesine geçerek, düşünce ve ideoloji oluşturma 
düzeyinde AB’yi etkileyen çok önemli bir iş dünyası forumudur (Van 
Apeldoorn, 2014: 191). Avrupa ulusötesi kapitalist sınıfının “politika-planlama 
organı” olarak çalışan ERT, ortak bir “sınıf stratejisi” oluşturmak için Avrupa 
sermayesini harekete geçirme konusunda önemli bir rol oynamıştır. Avrupa 
entegrasyonu’na ilişkin temel düşüncelerin geliştirilmesine katkıda bulunan ve 
bunların AB politikasına dönüşmesini sağlayan ERT, ayrıca sıklıkla AB 
kurumlarında gündem belirleme rolünü üstlenmektedir (Van Apeldoorn, 2014: 
191).  

Günümüzde ERT Avrupa’nın en büyük ulusötesi şirketlerinin kırk beş 
CEO’sundan oluşmaktadır. Neo-Gramsciyen yazarlara göre, ERT organik 
entelektüellerin ulusötesi Avrupa kapitalist sınıfı için tutarlı bir hegemonik proje 
formüle etmesini sağlayan bir kurumdur (Bieler, 2005: 520). Aynı zamanda, 
ERT sermayenin belirli bir bölümünün çıkarlarının ötesinde daha geniş sosyal 
güçlerin de desteğini alarak, “tarihsel bir bloğun” oluşturulmasına katkıda 
bulunmuştur (Bieler, 2005: 520). ERT düşünceleri sentezleyip organize ederek 
tutarlı bir siyasal projeye dönüştürmektedir. Bu siyasal proje bir yandan Avrupa 
ulusötesi kapitalist sınıfının maddi çıkarlarını etkin biçimde temsil ederken, diğer 
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yandan ideolojik olarak bu çıkarları aşmakta ve daha geniş bir çıkarlar ve 
kimlikler kümesine hitap etmektedir (Van Apeldoorn, 2014: 191).  

ERT’nin stratejik projesi 1980’lerde Avrupa kapitalist sınıfının “Avrupacı” 
fraksiyonunun benimsediği “korumacı bölgecilik” yönünde evrilmiştir. Neo-
merkantilist Avrupa projesinin merkezi unsurları şunlardı: (i) bir büyük Avrupa 
piyasasının yaratılması; (ii) Avrupa teknoloji programları ve altyapı projelerini 
içeren bir “endüstriyel politika” aracılığıyla büyük Avrupalı firmaların 
yaratılması; (iii) küresel rekabete karşı Avrupa piyasasının korunması. Buna 
karşın, Avrupa burjuvazisinin küreselci fraksiyonunun çıkarlarını yansıtan 
biçimde, Almanya ve İngiltere gibi neo-liberal hükümetlerin karşı koymasıyla 
korumacı endüstriyel politika önlemleri yürürlüğe girememiş ve korumacı 
bölgecilik stratejisi gerçekleşmemiştir. Buna paralel olarak, ERT’nin 
başlangıçtaki stratejisi önemli bir değişime uğramış ve neo-merkantilist 
“Avrupacı” anlayış terk edilerek, neo-liberal “küreselci” strateji benimsenmiştir. 
ERT üyelerinin bileşimi 1988’den itibaren değişmeye başlamış ve küreselciler 
ERT içinde egemen grup olmuşlardır (Van Apeldoorn, 2002: 115).  

1970’lerdeki Avrupa kapitalizminin krizine karşı “neo-liberal tepki” savaş-
sonrası Avrupa sosyal modelinin temelini oluşturan kurumsallaşmış “sınıflar-
arası uzlaşmanın” krize girmesi bağlamında anlaşılabilir. Bu dönemde işgücü 
üretkenliği düşerken ücretlerin artmaya devam etmesi ulusal gelir içindeki kar 
payını düşürmüş ve dolayısıyla sermaye ve işgücü arasındaki sınıf ittifakı 
çözülmeye başlamıştır (Boltho, 1982: 24). Örgütlü işgücünün artan pazarlık gücü 
ve artan ücretler enflasyondaki hızlanmanın temel nedenlerinden bir olarak 
görülmüş ve bu gelişmeler bir bütün olarak kapitalist sınıfın çıkarlarına zarar 
vermiştir (Mazier, 1982: 56). Avrupa kapitalizminin 1970’lerdeki krizi neo-klasik 
iktisatçıların ve yükselen neo-liberal güçlerin organik entelektüellerinin savaş-
sonrası oluşan Keynesyen oydaşmaya (konsensus) karşı entelektüel ve ideolojik 
muhalefetini yoğunlaştırmıştır. Yeni ideolojik ve siyasal açılımlara yol açan 
köklü bir sosyo-ekonomik kriz ortamında, Avrupa ulusötesi sınıfının temel 
projesi AB’nin ve bireysel ulus-devletlerin iktisadi politikalarına yön vermek 
olmuştur. Ulusal düzeyde Keynesyen politikaların başarısızlığından sonra, 
Avrupa’nın merkez-sağ ve sosyal demokrat siyasal güçleri ile örgütlü emek 
güçleri ideolojik olarak neo-liberal düşüncelere daha açık hale gelmişlerdir 
(Bohle, 2003). 

İktisadi liberalizm ilkesine dayanan “neo-liberal Avrupa projesi” 
Avrupa’nın savaş sonrası “ilintilendirilmiş liberal” düzeninin krizinden doğmuş 
ve eski düzene tepki olarak “Avroskleroz” söylemini geliştirmiştir.3 Neo-liberal 

                                                           
3 Karl Polanyi’den esinlenen John J. Ruggie’ye göre savaş sonrası “ilintilendirilmiş liberalizm’ 
(embedded liberalism) modeli iktisadi büyümeyi sağlamayı amaçlayan dışa açık piyasalar ile 
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siyasal ve sosyal güçlere göre, Avrupa ekonomileri piyasa mekanizması yoluyla 
kaynakların etkin dağılımını engelleyen ve 1970’lerdeki krizden sonra değişen 
küresel koşullara gerekli uyumu yapmasına olanak tanımayan piyasa-bozucu 
bazı kurumsal unsurlara sahipti. Buna göre, Avrupa ekonomisinde görülen 
“stagflasyon” olgusu aşırı kamu müdahalesinden kaynaklanan bazı “iktisadi 
katılıkların” sonucuydu. Bu katılıklar şunlardı: (i) örgütlü işgücünün güçlü 
konumu; (ii) esneklikten uzak ve aşırı biçimde denetlenen işgücü piyasası; (iii) 
aşırı büyümüş bir refah devleti (Grahl ve Teague, 1990: 20). Dolayısıyla, 
ABD’nin serbest piyasa ekonomisine dayalı neo-liberal kapitalizm modeli 
Avrupa için örnek bir model olabilirdi. Neo-liberal ideolojik çerçeve içinde, 
Avrupa’nın bütünleşmesi süreci negatif entegrasyon (yani, piyasa liberalizasyonu 
ve kamu düzenlemelerinin azaltılması) ile sınırlandırılmalıydı. Küresel rekabete 
karşı koruyucu bir kalkan yaratmak yerine, Avrupa entegrasyonu Avrupa’nın 
sosyoekonomik ve endüstriyel alanını küreselleşmenin yararlı güçlerine daha 
ileri düzeyde bağlı kılmalıydı.  

3. İKTİSADİ VE PARASAL ENTEGRASYON VE DİSİPLİNER 
NEOLİBERALİZM 

Avrupa entegrasyonu sürecinde önemli dönüm noktalarından biri Avrupa 
Parasal Birliği’nin (European Monetary Union – EMU) kurulmasına ilişkin 
yönetmeliğin 1992 yılında Avrupa Antlaşması’nın (Maastricht Antlaşması) bir 
bölümü olarak benimsenmesidir. EMU’nun yapısı ve işleyişi ise 1997’deki 
Amsterdam Antlaşmasında belirlenmiştir. Bu antlaşma sonucu olarak AB’ye üye 
ülkelerin EMU’ya katılım koşullarını belirleyen “yakınsama kriterleri” 
(Maastricht kriterleri) ile EMU içinde mali disiplini sağlamayı amaçlayan 
“İstikrar ve Büyüme Paktı” (Stability and Growth Pact – SGP) yürürlüğe 
girmiştir.  

EMU projesi 1987 yılından itibaren Avrupa ulusötesi kapitalist sınıf eliti 
(ERT) tarafından aktif biçimde desteklenmeye başlanmıştır. Maastricht 
antlaşmasından aylar önce ERT en geç 1990’ların sonuna kadar “tek paranın” 
yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtmiş ve “tek finansal piyasa” için parasal 
entegrasyonun zorunlu olduğunu vurgulamıştır (Van Apeldoorn, 2014: 193). 
Ayrıca, ERT’ye göre parasal birlik projesi hükümetlerin bağlayıcı mali disiplin 
kurallarını kabul etmeleri ön koşuluna dayanmalı ve ayrıca bütçe açıklarının 
parasal biçimde finanse edilmesine kesin bir yasak getirilmeliydi.           

Neo-liberal temellere dayalı olarak kurulan EMU’nun başlıca 
bileşenlerinden biri olan bağımsız merkez bankasının (European Central Bank - 

                                                                                                                                                                     
toplumları kapitalizmin yıkıcı ve istikrar bozucu eğilimlerinden koruyan ulusal siyasal 
müdahaleleri bağdaştırmaktadır.  
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ECB) temel amacı fiyat istikrarıydı ve makroiktisat politikasının başlıca aracı 
olarak görülen para politikası mutlak bir önceliğe sahipti (Bugaric, 2013: 14). 
Fiyat istikrarının ECB’nin birincil hedefi olarak belirlemesi sonucu, istihdam 
öncelikli Keynesyen yaklaşımın yerini, enflasyon hedeflemesi rejimi ve 
monetarist teori almıştır. Amsterdam Antlaşmasına göre (Protokol No. 18, 
Madde 7), ECB uluslarüstü AB kurumlarından ya da ulusal hükümetlerden 
bağımsız karar alma yetkisine sahiptir ve dolayısıyla dünyadaki en bağımsız 
merkez bankası olduğu ileri sürülmüştür (Martin ve Ross, 2004: 1-19). Diğer 
yandan, SGP’nin üye ülkelerin bütçe açıklarına ve kamu borçlarına getirdiği katı 
kurallar ve yaptırımlar nedeniyle maliye politikası sert biçimde kısıtlanmıştır. 
EMU’nun neo-liberal yapısı gereği, üye ülkelerde iktisadi uyum ücretlerin aşağı 
doğru esnekliği ve sosyal refah devletinin küçültülmesi ile sağlanacaktır.  

Stephen Gill, EMU’nun öngördüğü ortodoks monetarist para ve maliye 
politikalarının zorunlu biçimde Avro bölgesi üye ülkelerinin hükümetlerine ve 
toplumlarına dayatılmasını “disipliner neo-liberalizm” olarak tanımlamaktadır 
(Gill, 1998: 8). Gill’in geliştirdiği disipliner neo-liberalizm kavramına göre, 
ulusal hükümetler, firmalar ve çalışanlar ulusal ve uluslararası düzeyde piyasa ve 
sermaye güçleri tarafından disipline edilmektedir.  

Diğer yandan, Gill’in geliştirdiği bir diğer kavram olan “yeni anayasacılık” 
disipliner neo-liberalizmin siyasal ve yasal çerçevesini tanımlamaktadır. Yeni 
anayasacılık iktisat politikalarını siyasal bakımdan hesap verme 
sorumluluğundan büyük ölçüde kurtarmayı amaçlamaktadır (Gill, 1998: 5). 
Dolayısıyla, hükümetleri halk desteğine dayalı demokratik güçlere ve süreçlere 
daha az bağımlı kılmayı ve buna karşılık piyasa güçlerinin disiplinine daha 
duyarlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.  

Gramsciyen teoriye göre, siyaset ve toplumun ayrıştırılması hegemonik 
sınıf egemenliğinin zorunlu bir boyutudur. Hegemonyanın gerçekleştirilmesi için 
“ortak duyu” (common sense) ve aynı zamanda “kitlesel pasifliğin” yaratılması 
gereklidir. Ortak duyu yaşam deneyimlerinin, dinin ve toplumsal ahlakın bir 
bileşimidir ve ayrıca, egemen ideolojiden kuvvetli biçimde etkilenir. Yüksek 
düzeyde bürokratikleşme aracığıyla AB politikalarının kamuoyu tarafından 
tartışılmasını engelleyecek kitlesel pasiflik yeniden üretilmektedir (Hix, 2008: 79-
80). Bürokratik/teknokratik yönetimin siyasal tartışmalardan uzak tutulması, 
entegrasyon sürecinin siyasi-iktisadi temellerini şekillendiren egemen aktörlerin 
belirleyici gücünü güvence altına almaktadır.    

Gramsciyen hegemonya kavramının önemli bir yönü, egemen gücün belirli 
çıkarları toplumun çıkarları gibi sunma yeteneğidir. Buna karşın, entegrasyon 
sürecinde elitlerin çıkarları ile AB vatandaşlarının çıkarları birbirinden 
farklılaşmıştır (Hix, 2008: 40). Avrupa’nın egemen sosyal güçleri ulusal düzeyde 
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halkın desteğini kazanamayacak neo-liberal politikaları AB aracılığıyla 
uygulayabilmektedirler. Burada, neo-liberal düzenlemeler ve disipliner güç 
oydaşma yoksunluğunu telafi etmektedir.  

AB düzeyinde sosyal düzenlemelerin genellikle sembolik bir etkisi 
bulunmaktadır ve sosyal politika AB’nin meşruiyetini arttırmak için 
kullanılmaktadır (Bieling, 2001: 93-114). Para politikasının yürütülmesi 
konusundaki yetkiler büyük oranda uluslarüstü AB kurumlarında toplanırken, 
sosyal politikalar alanında entegrasyon oldukça düşük düzeyde kalmıştır. 
Dolayısıyla, EMU’nun kurumsal çerçevesi içinde pozitif (piyasa-düzeltici) ve 
negatif (piyasa-geliştirici) entegrasyonun asimetrik bir gelişme gösterdikleri 
görülmektedir (Scharp, 2002: 665). Avrupa Konseyi sosyal politikalar alanında 
yukarıdan-aşağıya işleyen sert AB düzenlemeleri yerine “yumuşak politika 
eşgüdümü” yöntemini tercih etmektedir (Van Apeldoorn, 2009: 30). Ayrıca, 
Avrupa Konseyi’nin istihdam ilkeleri EMU’nun ana iktisadi ilkeleri ile uyumlu 
olmalıdır. Dolayısıyla, AB’nin sosyal boyutu piyasa güçlerine karşı bir koruma 
sağlamak üzere tasarlanmış olmadığı gibi, Avrupa sosyal modelini 
kuvvetlendirmek amacını da taşımamaktadır (Bieler, 2006: 18).            

AB parasal birlik içinde “finansal entegrasyonu” sağlamak için gerekli 
yasal düzenlemeleri de gerçekleştirmiştir. Finansın küreselleşmesi siyasi 
düzenleme ve sermaye birikimi yöntemlerinde önemli değişmeler yaratmış ve 
fordist, üretime-yönelik bir sermaye birikimi rejiminden, post-fordist, finans-
egemen bir rejime geçilmesinde önemli rol oynamıştır (Bieling ve Jager, 2009: 
89). Politik iktisatçılar tarafından  “finansallaşma” olarak tanımlanan bu süreç, 
finansın ekonominin bütün diğer alanlarını egemenliği altına almasına ve ayrıca 
küresel iktisadi ilişkilerin hızla artan bir biçimde istikrarsızlaşmasına neden 
olmuştur (Harvey, 2005: 33). Avro’nun yaratılmasına ek olarak Avrupa finansal 
piyasasının kurulması, küresel düzeyde Amerikan parasal egemenliğine karşı bir 
Avrupa girişimi olarak düşünülebilir (Hermann, 2007: 79-80). Avrupa 
şirketlerinin uluslararasılaşması sürecine Anglo-Amerikan şirket yönetim yapıları 
eşlik etmiş ve dolayısıyla Avrupalı şirketler borçlarını finanse etmenin temel 
biçimi olarak artan oranda sermaye piyasalarına yönelmişlerdir (Hermann, 2007: 
62). Sonuçta, “Avrupa’da endüstrinin kendisi artan biçimde finansallaşmıştır” 
(Van Apeldoorn, 2009: 34).  

Bastiaan van Apeldoorn’a göre Maaastricht antlaşması sonrası ortaya 
çıkan model neo-liberalizmin ortodoks Anglo-Amerikan versiyonu değil fakat 
daha çok kıta Avrupası’na özgü Avrupa-stili bir neo-liberalizm modeliydi (Van 
Apeldoorn, 2009: 4). Van Apeldoorn’un “ilintilendirilmiş neo-liberalizm” olarak 
adlandırdığı bu model üç rakip projenin (neo-liberalizm, neo-merkantilizm ve 
pan-Avrupa sosyal demokrasisi) aralarındaki mücadelenin bir sonucu olarak 
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ortaya çıkmıştır. İlintilendirilmiş neo-liberalizm modeli içinde sosyal demokrat 
ve neo-merkantilist projelerin alternatif ideolojik söylemleri hegemonik biçimde 
egemen neo-liberal ideolojiye eklemlenmiş ve bu şekilde onların muhalefeti 
etkisizleştirilmiştir. İlintilendirilmiş neo-liberalizm modelinin ulusal düzeyde 
kamu müdahalesini temsil eden (ilintilendirilmiş) bölümü eski bölgesel 
(Avrupacı) korumacıların, Avrupa emek hareketinin ve sosyal demokrat siyasal 
güçlerin endişelerine hitap ediyordu. Buna karşın, sosyal koruma ve ekonomiye 
kamu müdahalesine yönelik endişeler, birincil önceliğe sahip olan “neo-liberal 
rekabet” amacına tabi kılınmıştır (Van Apeldoorn, 2009: 26-29).     

4. AVRO KRİZİ SONRASI POLİTİKALAR VE “OTORİTER NEO-
LİBERALİZM”  

Avro krizi Avrupa kapitalist sınıfı ve siyasal elitleri tarafından yapısal 
reformları hızlandırmak ve neo-liberal disiplini derinleştirmek için bir fırsat 
olarak algılanmıştır. Avrupa kapitalist sınıfının elit organizasyonu ERT bir 
yandan kriz ülkelerine yönelik kurtarma paketlerinin katı koşullara bağlanması 
ilkesini desteklerken, diğer yandan bu tip bir mali disiplinin bütün Avro bölgesini 
kapsayacak biçimde kurumsallaştırılmasını önermiştir (Van Apeldoorn, 2014: 
197). AB ülkeleri Avro-bölgesi kamu borç krizini çözmek için özellikle mali 
disiplini sağlamaya yönelik çok sayıda yasal düzenlemeyi kabul etmişlerdir. 
AB’nin iktisadi anayasasını temelden değiştiren bu yasal düzenlemeler şunlardır: 
Avrupa Yarıyılı (2010), Avrupa Finansal İstikrar Olanağı (2010), Avro-Artı Paktı 
(2011), Altı-Paket (2011), Avrupa İstikrar Mekanizması (2012), Avrupa Mali 
Kompaktı (Antlaşması) (İktisadi ve Parasal Birlik İçinde İstikrar, Eşgüdüm ve 
Yönetim) (2012). Bütün bu yasal düzenlemeler gerçekte EMU krizinin temel 
nedeninin yanlış biçimde teşhis edilmesinden kaynaklanmıştır. AB’nin merkez 
ülkelerinin hükümetleri (özellikle Almanya) ve AB yönetiminin görüşüne göre, 
EMU krizinin nedeni bazı sorumsuz çevre ülke hükümetlerinin bütçe 
disiplininden uzaklaşarak aşırı borçlanmalarıydı.  

Gerçekte, Avro krizinin temel nedeni çevre ülkelerin mali disiplinden 
yoksun olmaları ve kamu borçları değildir (Palley, 2013: 20). EMU’nun “hatalı 
kurumsal tasarımı” ve gelir eşitsizliğinin artmasına neden olarak talep yaratma 
sürecini zayıflatan neo-liberal politikalar Avro krizinin iki temel nedenini 
oluşturmaktadır (Palley, 2013). EMU içinde ulusal hükümetler etkin iktisadi 
uyum mekanizmalarından (nominal döviz kuru, faiz oranı gibi) yoksun 
bırakılmışlardır. Tek tip (ortak) para politikası avro bölgesindeki çevre ve merkez 
ülkelerin farklılaşan iktisadi gereksinimlerine uygun değildir (Arestis ve Sawyer, 
2011). EMU üye ülkelerdeki devresel hareketleri sınırlayacak ve ıraksamayı 
kontrol edebilecek bir makroiktisadi stabilizasyon mekanizmasından yoksundur. 
Bu sorunu çözebilecek bir doğal araç olan ulusal maliye politikaları mali disiplin 
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anlaşmaları çerçevesinde bütünüyle sınırlandırılmıştır ve dolayısıyla EMU 
maliye politikası deflasyonist bir yapıya sahiptir. Maastricht kriterleri ayrıca 
EMU’ya katılımdan önce döviz kurunun belirli bir istikrara sahip olmasını 
öngörmektedir, ancak ülkelerin dış ticaret ve cari işlemler pozisyonları konusu 
ihmal edilmiştir (Arestis ve Sawyer, 2011). Ayrıca, Avro sistemi içinde ulusal 
hükümetlerin bütçe açıklarını finanse etmekte ve kamu borçlarına ilişkin faiz 
oranını yönetmekte kendilerine yardımcı olacak merkez bankalarına ulaşması 
engellenmiştir (Palley, 2013). ECB’nin bankalar ve ulusal hükümetler için son 
“ödünç verme organı” olarak tasarlanmaması sorunu ancak krizin ileri bir 
aşamasında (Eylül 2012) ECB’nin bu sorumluğu üstlenmesi ile aşılabilmiştir. 
Ayrıca, AB’nin merkez ülkelerinin (özellikle Almanya) izlediği ücretlerin 
baskılanmasına dayalı neo-merkantilist ihracata yönelik büyüme stratejisi EMU 
içindeki bazı çevre ülkelerde önemli ödemeler bilançosu dengesizlikleri 
yaratmıştır.  

Avro bölgesinde kamu borç krizinden en çok etkilenen ülkeler ise GIPSI 
ülkeleri (Greece (Yunanistan), Ireland (İrlanda), Portugal (Portekiz), Spain 
(İspanya), and Italy (İtalya)) olarak adlandırılmaktadır. GIPSI ülkeleri 2002-2005 
döneminde ortalama olarak Almanya’dan daha küçük ortalama bütçe açıklarına 
sahiptir ve GIPSI ülkelerindeki büyük bütçe açıkları ancak 2008 küresel krizi ve 
sonrasında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Yunanistan hariç GIPSI ülkeleri krizden 
önceki altı yılda oldukça yüksek derecede mali sorumluluk göstermişlerdir 
(Palley, 2013: 20-21). Buna karşın, avro krizinin bir kamu borç krizi olarak 
görülmesi neo-liberal siyasi unsurların sıkı mali disiplin taleplerini gündeme 
getirmiş ve Avrupa’nın sosyal refah devletlerini eleştirmelerine neden olmuştur.  

Dolayısıyla, AB yönetiminin krizi çözmek için uyguladığı yaklaşım, mali 
bakımdan sorumsuz davranan GIPSI ülkelerinde mali disiplini sağlamak üzere 
yeni ve eskisinden (yani SGP’den) daha katı mali kuralları bu ülkelere dayatmak 
olmuştur. Bu bağlamda, GIPSI ülkelerindeki krizi aşmak için AB’nin merkez 
ülkeleri, ECB ve IMF tarafından benimsenen politikalar, krizden önce 
uygulanan aynı neo-liberal politikaların derinleştirilmesinden ibarettir: mali 
sıkılaştırma politikaları, işgücü piyasaları ile kamu emeklilik sistemlerinde 
reforma gidilmesi ve özelleştirme. Bu neo-liberal politikalar ise sosyal refah 
devletini etkisizleştirmekte, çalışanların haklarını azaltmakta, işçi sendikalarını 
zayıflatmakta, ücretleri düşürerek sömürüyü arttırmakta ve sonuçta sermaye 
sınıfının karlarını yükseltmektedir (Polychraniou, 2013: 5-6).  

Brüksel’de 16-17 Aralık 2010’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında 27 
üye ülkenin tamamı zor durumdaki üye ülkelere yapılacak bütün finansal 
yardımların “katı koşullara dayalı” olacağı konusunda anlaştılar (Bideleux, 
2012: 400). Ayrıca, AB kurumlarının etkin ve katı bir gözetimi altında, finansal 
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yardım alan ülkelerin zorunlu (IMF stili) sıkı iktisadi ve mali uyum 
programlarını ve yapısal reformları gerçekleştirmeleri talep edilecekti. Bunlara ek 
olarak, kurtarma fonlarından yararlanmak için Avrupa Mali Kompaktı’nın 
onaylanması ve çok spesifik ve ayrıntılı reformları içeren “mutabakat zaptının” 
imzalanması gerekiyordu (Bugaric, 2013: 26). Krizdeki çevre ülkelerin kamu 
borç problemi AB tarafından dayanışma ilkesi çerçevesi içinde değil bu ülkelere 
borç veren Avrupa’nın merkez ülkelerinin (özellikle Almanya ve Fransa) 
bankalarının çıkarları doğrultusunda ele alınmıştır (Polychraniou, 2013: 6).  

Avrupa Mali Kompaktı belirli bir iktisat yaklaşımını (neo-liberal/neo-
klasik) anayasal düzeyde kurumsallaştırmakta ve antlaşmayı imzalayan 
hükümetlerin anayasalarını buna uygun bağlayıcı hükümleri içerecek biçimde 
değiştirmelerini öngörmektedir (Bugaric, 2013: 25). Dolayısıyla, AB’nin 
Almanya liderliğindeki merkez ülkelerinin dayattığı mali sıkılaştırma 
paradigması anayasal bir statü kazanırken, Keynesyenizm ve onun karşı-devresel 
iktisat politikaları gibi alternatif yaklaşımlar bütünüyle yasal alandan 
dışlanmaktadır (Bugaric, 2013: 25). Bu yeni yasal düzenlemelerin bir diğer 
önemli özelliği ise ulusal parlamentoların devre dışı bırakılmaları ve teknokratlar 
ile yargıçların (Avrupa Adalet Divanı) üye ülkelerin maliye politikalarının AB 
kurallarına uygun olup olmadığı konusunda karar verme yetkisiyle 
donatılmalarıdır (Bugaric, 2013: 25-26).  

Bu yeni “neo-liberal mali sıkılaştırma” odaklı AB, iktisadi hedefler ile 
ulusal yeniden dağıtıma yönelik sosyal politikalar arasındaki asli dengeyi 
ortadan kaldırmıştır (Bugaric, 2013: 26). Avro krizini çözmek için uygulanan sert 
kemer sıkma politikaları hem iktisadi durgunluğa (resesyon) yol açmış ve hem de 
GIPSI ülkelerinde sosyal devletin önemli oranda zayıflamasına neden olmuştur. 
Avrupa’da uygulanan mali sıkılaştırma programlarına ek olarak, ücret ve toplu 
pazarlık politikalarında radikal neo-liberal reformlar gerçekleştirilmiştir (Busch 
ve diğerleri, 2013: 7-13).  

AB’deki “otoriter liberalizm” modelinin yasal temelini, kriz sonrası kabul 
edilen hukuksal düzenlemeler oluşturmaktadır (Bruff, 2014: 113-129). Merkezi 
gözetim ve değerlendirme kurallarının kuvvetlendirilmesi, ortak kurallara 
uymayan üye ülkeler için yarı otomatik yaptırım yöntemleri ve AB 
kurumlarının, ulusal hükümetlerin izledikleri iktisat politikalarına giderek artan 
oranda müdahaleleri AB düzeyinde “otoriter neo-liberalizm” modelini gündeme 
getirmektedir (Pochet ve Degryse, 2013: 103-116). Troika (AB Komisyonu, ECB 
ve IMF) ile mutabakat zaptı imzalamış üye ülkeler için otoriter neo-liberalizm 
daha açık hale gelmekte ve kemer sıkma programı çerçevesinde AB kurumları 
üye ülkenin ulusal iktisadi ve sosyal politikalarına müdahale edebilmektedir. AB 
üye ülkelerin ücret politikasına müdahale etmesini sağlayacak yeni politikalar 
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(Avro Artı Paktı, Altı Paket) geliştirmiştir. Avro Artı Paktı ile toplu pazarlık 
sistemlerine uluslarüstü müdahale kuvvetlendirilmekte ve ücretler üye ülkelerin 
iktisadi dengesizlikleri gidermesine yardımcı olacak temel uyum değişkeni olarak 
tanımlanmaktadır (Hacker, 2013: 8). Yeni AB yönetim modeli içinde sosyal 
politika sorunu yalnızca iktisat politikalarının eşgüdümü açısından 
değerlendirilmekte ve dolayısıyla bir “sosyal birlik projesi” kesinlikle gündeme 
gelmemektedir (Pochet ve Degryse, 2013: 109). Avro krizi sonrasında, AB 
düzeyinde temel sosyal politikalar gerçekçi olmaktan çıkmıştır (Grahl ve Teague, 
2013: 686).  

5. GRAMSCİ’NİN KRİZ TEORİSİ IŞIĞINDA AB’DE NEO-LİBERAL 
HEGEMONYA’NIN KRİZİ 

Gramsci, konjonktürel ve organik (yapısal) krizler arasında bir ayırım 
yapmaktadır (Gramsci, 1971: 1557). Konjonktürel (veya devresel) krizler varolan 
üretim biçimi için genellikle bir tehlike oluşturmaz ve “yapısal olmayan” bazı 
değişikliklerle aşılabilir  (Candeias, 2011: 4-5). Buna karşın, “organik krizler” 
yapısal niteliktedir ve varolan sosyo-ekonomik düzen içinde yeterince iyi 
biçimde yönetilemezler. Bazı değişimler bu tip krizin ileri düzeyde 
yoğunlaşmasını erteleyebilir (Candeias, 2011: 4). Neo-liberal kapitalizm 
döneminde konjonktürel krizler daha kısa aralıklarla ve daha sık görülmektedir. 
Bu tip krizler işsizlik, sosyal devletin küçülmesi ve azalan ücretler gibi nedenlerle 
çalışan sınıfı olumsuz biçimde etkilemesine karşın, aşırı-sermaye birikimi 
eğilimini azaltır ve artık değerin karlar lehine yeniden dağıtımını sağlayacak 
koşulları yaratır (Candeias, 2011: 4). Bu gelişmelere belirli bir kapitalist gelişme 
döneminde değişen siyasal konjonktürler eşlik eder. Candeias (2011) neo-liberal 
döneme ilişkin bu değişen siyasal konjonktürleri şöyle sınıflandırmaktadır: 
1980’lerdeki “ortodoks muhafazakar” neo-liberalizm, 1990’larda “yeni” sosyal 
demokrasinin neo-liberalizmi benimsemesi (ve eşitlikçi gelir dağılımı 
politikalarını terk etmesi) ile “sosyal demokrat” neo-liberalizme dönüşmüş ve 
nihayet 2008 küresel krizi ve 2009 Avro krizinden sonra “otoriter neo-
liberalizm” konjonktürüne geçilmiştir. “Otoriter neo-liberalizm” konjontüründe 
egemen sosyal grupların muhalif ve direnç gösteren unsurları uzlaşma yoluyla 
(ödünler vererek) etkisizleştirmeye çalışmadıkları görülmektedir (Bruff, 2012: 
114). Tam tersine, egemen sosyal güçler bu muhalif unsurları açık bir biçimde 
dışlamayı ve marjinalleştirmeyi tercih etmektedirler.  

Eğer iktisadi kriz, tarihsel bloğun kendisinin bir krizine dönüşür ve bütün 
sosyal alanlara (siyaset, kültür, ahlak vd.) bulaşırsa, Gramsci’nin ifadesiyle bir 
organik kriz oluşur. Organik kriz Gramsci tarafından “hegemonya krizi”, veya 
“devletin genel krizi” olarak tanımlanmaktadır. Organik krizler “entegral 
devletin” krizleridir (Durand ve Keucheyan, 2012: 8). Siyasal toplum ve sivil 
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toplum birlikte Gramsci’nin “genişletilmiş veya entegral” devletini oluşturur 
(Gramsci, 1971: 263). Gramsci, sivil toplumu devletin ayrılmaz bir bölümü 
olarak tanımlamaktadır. Egemen sınıf, sivil toplum alanındaki aktif entelektüel 
önderliği ve oydaşma (konsensus) yaratma faaliyeti ile hegemonyasını 
sağlamlaştırmaya çalışır (Simon, 1991: 22). ‘Siyasal toplum’ (dolaysız biçimde) 
yönetim ve hükümet alanında gerçekleşen güç ilişkilerinin zora (baskıya) dayalı 
unsurları olarak tanımlanır (Gramsci, 1971: 12). Gramsci’ye göre organik kriz 
dönemlerinde hegemonya aygıtları işlevsizleşme eğilimi içerisine girer. 
“Dolayısıyla, böylesi dönemler, iktidarın el değiştirmesi ve mevcut hegemonya 
aygıtlarının dağılması ve yerine yenilerinin oluşması için gerekli koşulların 
oluştuğu dönemlerdir” (Şenalp ve Şenalp, 2012: 218). 

Organik krizin bir temel nedeni egemen sınıfın “önemli bir siyasal 
projesinin” başarısızlığa uğramasıdır. AB’nin neo-liberal ideolojiye uygun olarak 
yeniden yapılandırılması bu tip bir proje sayılabilir. Bir tarihsel bloğun 
çözülmesinin ikinci temel nedeni ise bloğun “aşağıdan” erimeye başlamasıdır. 
Bu durum alt sınıfların hegemonyaya gösterdikleri rızanın sona ermesi ve 
harekete geçmeleri ile ortaya çıkar (Durand ve Keucheyan, 2012: 10). Organik 
kriz, organik entelektüellerin de krizine neden olur. Organik krizin bütün sosyal 
alanlara bulaşması eğitim alanını da etkiler. Entelektüellerin aldıkları eğitim, 
konjonktürün yarattığı sorunları çözmeleri için yeterli değildir. 

Organik entelektüeller egemen sosyal güçlerin belirli fraksiyonlarını temsil 
ederler ve halk kitleleri ile ideoloji arasındaki bağı kurarlar (Gramsci, 1971: 5). 
Organik entelektüellerin temel işlevi temsil ettikleri ve üyesi oldukları egemen 
sosyal güçleri organize ederek bir hegemonik proje oluşturmaktır (Bieler, 2005: 
518). Gramsciyen yaklaşıma göre, organik entelektüeller yalnızca düşünce 
üretmezler fakat aynı zamanda karmaşık biçimde sınıfsal stratejileri 
somutlaştırabilir ve birbirlerine eklemleyebilirler. Organik entelektüeller egemen 
sınıfların çıkarlarının “evrenselleştirilmesinde” önemli bir rol oynayan faillerdir. 
Organik entelektüeller Gramsci’nin “katarsis” adını verdiği bir süreç sonucunda 
bağımlı (alt) sınıfların rızasını elde ederler. Bu süreç hegemonik sınıfların kendi 
dar sınıfsal çıkarlarından arınmalarını ve bağımlı sınıfları da içine alacak biçimde 
toplumun büyük bir bölümünü daha yüksek bir uygarlık düzeyine taşıyan siyasal 
bir ittifak oluşturmalarını ifade eder (Gramsci ve diğerleri, 1971: 366). Kriz 
dönemlerinde organik entelektüellerin yerine getirdiği katarsis mekanizması artık 
işlemez duruma gelir. Dolayısıyla, organik entelektüellerin birincil işlevi olan 
iktidarın hegemonik bileşeninin uygulanması giderek daha da zorlaşır (Durand 
ve Keucheyan, 2012: 13). 

İktidar bloku için belirleyici faktör çelişkileri çözmek veya yok etmek değil, 
fakat bu çelişkileri yönetmek ve kontrol altında tutmaktır. Dolayısıyla, iktidar 
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bloku düzene ilişkin toplumsal oydaşmayı ve dolayısıyla hegemonik istikrarı 
sağlayamadığı durumlarda, çelişkilerin kontrolden çıkmasını engelleyecek 
mekanizmaları devreye sokmaktadır (Candeias, 2011: 3). Küresel ekonomik kriz 
ve Avro krizi gibi yapısal krizlerden sonra, sistemin yalnızca küçük değişimlerle 
eskisi gibi devam edeceğini düşünmek tarihsel gerçeklere uymamaktadır, çünkü 
“sistemik değişimler” uzun bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Örneğin, Fordist-
Keynesyen ulus-devlet kapitalizmi modelinin hegemonyası 1970’lerde krize 
girmesine karşın, neo-liberalizm on yıl sonra (1980’lerden itibaren) güç 
kazanmaya başlamıştır.  

Gramsci, iktisadi ve siyasal kriz arasındaki karşılıklı ilişkileri ayrıntılı 
biçimde incelemiştir. İleri kapitalist ülkelerde iktisadi kriz nadiren acil ve 
doğrudan siyasal sonuçlar doğurur. Bir kriz durumunda tarihsel bloğun işlevi 
siyasal sistemin çökmesine neden olabilecek iktisadi dalgalanmaları bütünüyle 
bloke etmektir. İktisadi kriz tarihsel bloğun sağlamlığını test eder ve çoğu zaman 
blok direnç gösterir. Tarihsel bloğun bazı küçük unsurları kopabilir, bağımlı 
sınıfların rızası zayıflayabilir, hegemonik sınıfın farklı bölümleri arasında 
anlaşmazlıklar görülebilir ancak normal olarak blok krize dayanır (Durand ve 
Keucheyan, 2012: 7). İktisadi krize dayanamayan bir tarihsel blok sağlam 
değildir ve “marazi belirtiler” göstermektedir. Bunlar krize direnç gösteremeyen, 
ölü doğmuş veya yozlaşmış tarihsel bloklardır (Gramsci ve diğerleri, 1971: 276).   

Gramsci’ye göre, hegemonik oydaşmanın sağlanması için yönetilenler 
siyasal/iktisadi projenin kendilerine somut avantaj ve çıkarlar sağlayacağını 
düşünmelidir (Candeias, 2013: 4-5). Ayrıca, Gramsci, hegemonyayı tanımlamak 
için pasif tolerans ve aktif rıza gösterme arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla, hegemonya alt sınıfların aktif rızası ile yönetici 
sınıfa itaat etmesini de gerektirir. Yönetilenlerin çıkarları ve avantajları 
azaldığında, hegemonya parçalanma sürecine girecektir (Candeias, 2013: 5-6). 
Hegemonya yalnızca pasif toleransa dayanmaya başlar ve sosyal güçler 
arasındaki oydaşma giderek azalırsa, devletin baskıcı yönü daha fazla 
belirginleşir (Gramsci, 1971: 246).  

AB şüpheciliğinin artması ve elit desteği ile vatandaşların desteği 
arasındaki farkın büyümesi oydaşma yoksunluğunu ve dolayısıyla 
hegemonyanın zayıfladığını gösterir. Neo-Gramsciyen düşünceye göre, egemen 
ve bağımlı sınıflar arasındaki artan gerilimden dolayı siyasal toplum ve sivil 
toplum arasındaki mesafe büyür. EMU-sonrası dönemde Avrupa 
entegrasyonu’na ilişkin vatandaşların aktif rızasının sona erdiği ileri 
sürülmektedir (Bieling, 2003: 51-74). Uzun bir süre, bütün toplumsal gruplar 
Avrupa entegrasyonu’nundan yarar sağlamışlar ve sivil toplumun aktif katılımı 
olmaksızın belirli bir oydaşma sağlanabilmiştir. Buna karşın, 1990’ların 
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başındaki iktisadi kriz ve Avrupa ülkelerinde artan işsizlik nedeniyle vatandaşlar 
kendilerini artan biçimde entegrasyon sürecinin kaybedenleri olarak görmüşler 
ve dolayısıyla oydaşma aşınmıştır (Bieling, 2003: 60). Azalan oydaşma 
karşısında, AB kurumları iktisadi karar verme gücünün büyük bir bölümünü 
ulusal hükümetlerin elinden almışlar ve neo-liberal düzenlemeler ve reformlar 
hız kazanmıştır (Hix, 2008: 40). Gramsci’nin terimleriyle ifade edilirse, 
kötüleşen iktisadi durum ve alt sınıfların aktif rızasının azalması sonucu sınıf 
yönetiminin baskıcı unsuru ön plana çıkmıştır.  

AB’nin neo-liberal tarihsel bloğunun sosyal tabanı oldukça dardır. Neo-
liberalizm Avrupa ulusötesi sermayesinin hegemonik bir projesidir ve dolayısıyla 
“neo-liberal tarihsel blok” Avrupa ulusötesi kapitalist sınıfı liderliğinde 
oluşturulmuştur (Bieler, 2005: 520). Ayrıca, Batı Avrupa’daki sosyal demokrat 
siyasal güçler, örgütlü işgücü ve çevre ülkelerin siyasal elitleri bu neo-liberal 
tarihsel bloğa bağlı (tabi) konumda eklemlenmişlerdir (Bohle, 2006: 78). Halk 
kitlelerinin Avrupa projesine ilişkin aktif rızası yapısal olarak düşüktür ve bu 
durum elitlerin yönetmesi gereken sürekli bir sorundur. Bu meşruiyet 
yoksunluğunun en önemli nedeni ise AB ülkelerinde bir ortak uluslarüstü 
Avrupalı kimliğinin oluşmamasıdır (Beetham ve Lord, 2005: 20). Ayrıca, çalışan 
sınıf neredeyse bütünüyle Avrupa’nın entegrasyonu sürecinden dışlanmıştır. 
Çalışan sınıfın AB’ye entegrasyonu büyük işçi sendikaları liderlerinin 
entegrasyonunun ötesine geçememiştir. Avrupa işçi sınıfı hareketi, 2000’lerin 
ortasından itibaren neo-liberal AB yönetimini giderek artan biçimde eleştirmeye 
başlamıştır. Diğer yandan, neo-liberal AB projesinin iktisadi büyüme ve istihdam 
alanındaki zayıf performansı ve çalışanların sosyal kazanımlarının sürekli 
aşınması da AB’nin meşruiyetini azaltmıştır (Van Apeldoorn, 2014: 194).  

Avro krizi ve onu izleyen uzun dönemli iktisadi durgunluk sürecinde 
ulusötesi finansal ve endüstriyel sermayenin önderlik ettiği neo-liberal AB 
tarihsel bloğunun hegemonyası krize girmiştir. Radikal mali sıkılaştırma ve 
yapısal reform programlarını uygulamaya zorlanan “kriz” ülkelerinde on 
yıllardır görülmeyen büyük kitlesel tepkiler (toplu gösteriler, grevler) meydana 
gelmiştir. Neo-liberal politikaların yarattığı önemli toplumsal sorunlar (işsizlik, 
sosyal adaletsizlik, sosyal dışlanma, göreli yoksulluk) özellikle çevre kriz 
ülkelerinde neo-liberal AB projesine karşı çıkan siyasal partilerin güçlenmesine 
neden olmuştur.      

AB tarihsel bloğunun çözülmesinin önemli bir yönü de krizin “ideolojik” 
niteliği ile ilgilidir. Birincisi, neo-liberal politikalar özellikle sorunlu çevre 
ülkelerde krizi kalıcı biçimde çözemedikleri gibi, iktisadi sorunları daha da 
arttırmışlardır. Neo-liberal mali sıkılaştırma politikaları hem iktisadi durgunluğa 
neden olmuş ve hem de özellikle kriz ülkelerinde sosyal devletin yıkımına yol 
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açmıştır. Dolayısıyla, neo-liberalizm hem krizin ve hem de krizin 
çözülememesinin başlıca nedeni olmuştur. İkincisi, neo-liberal politikaların 
başarısızlığının anlaşılmasına karşın, Avrupa’nın egemen sınıfları ve AB 
kurumları “alternatif” iktisat politikalarına yönelmemişlerdir. Bunun 
nedenlerinden biri, AB krizinin Avrupalı “organik entelektüellerin” krizine 
neden olmasıdır (Durand ve Keucheyan, 2012: 31-32).  

Entelektüeller (özellikle iktisatçılar) yaklaşık olarak kırk yıldır neo-klasik 
teorilere dayalı bir akademik eğitim almışlardır ve dolayısıyla, diğer alternatif 
teoriler konusunda çok az bir bilgiye sahiptirler. Tek taraflı olarak eğitilmiş 
organik entelektüeller gerçekte AB krizine neden olan neo-liberal politikaları 
yeniden ve daha radikal biçimde uygulamaktan başka bir alternatif çözüm 
bulamamışlardır. Krize karşı uygulanan neo-liberal politikaların yarattığı iktisadi 
durgunluğun aşılması ve kalıcı bir büyümenin sağlanması için Keynesyen maliye 
politikası aktivizmine başvurulması çalışan sınıfın (ve özellikle işsiz kesimin) 
lehine bazı sonuçlar sağlayabilir (Van Apeldoorn, 2014: 201). Buna karşın, 
Michal Kalecki’ye göre, kapitalist sınıfın büyük bir bölümü sınıfsal içgüdüleri 
nedeniyle Keynesyenizme karşı çıkma eğilimi göstereceklerdir (Kalecki, 1943: 
322-331). Dolayısıyla, bir Keynesyen politika alternatifinin AB elitleri tarafından 
benimsenebilmesi için tabandan gelen kuvvetli bir toplumsal talebin olması 
gerekir. Bu konuda önemli bir sorun ise özellikle ulusötesi düzeyde örgütlü 
işgücünün yapısal olarak oldukça zayıf olmasıdır (Van Apeldoorn, 2014: 201). 

Organik krizin iki olası sonucu olabilir. Ya yeni bir tarihsel blok meydana 
gelir ya da Sezarizm - yani çözümlenemeyen çelişkiler dondurulur (Cox, 1987: 
273). Organik krizler sivil ve askeri bürokrasinin, kamu maliyesinin ve halka 
karşı demokratik sorumluluğu olmayan göreli olarak bağımsız kurumların göreli 
gücünü arttırır (Gramsci ve diğerleri, 1971: 210). Normal dönemlerde, sistem 
daha demokratik kurumlar aracılığıyla yönetime izin verir. Kriz dönemlerinde 
baskı öne çıkma eğilimi gösterir ve bu süreç “hegemonya olmaksızın 
diktatörlüğe” yol açabilir (Gramsci ve diğerleri, 1971: 106). Kriz dönemlerinde 
demokratik olmayan kurumların güçlenmesi çok önemli bir sorunsal olan 
“Sezarizm”e neden olur. Karizmatik kişiliğe sahip bir “bireysel” Sezar’ın 
yokluğunda, bir kurum (devlet bürokrasisi, özel bir kurum veya parlamenter 
koalisyon) Sezar’ın rolünü üstlenebilir (Durand ve Keucheyan, 2012: 14). 
Sezarizm daha genel bir olgunun bir parçasıdır: “pasif devrimler” (Morton, 
2010: 315-342).  

Gramsci, burjuva sınıfının organik kriz döneminde hegemonyasını yeniden 
kurma stratejisine “pasif devrim” adını vermektedir (Gramsci, 1971: 46). Bu 
olgu, Gramsci tarafından “devrim olmaksızın devrim” veya “devrim-
restorasyon” olarak tanımlanmaktadır. Pasif devrimler tarihsel bloğun bir kriz 
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durumuna tepkisi olarak düşünülebilirler (Durand ve Keucheyan, 2012: 15-16). 
Pasif devrim biçimindeki bir dönüşüm şu durumlarda ortaya çıkmaktadır: (i) bir 
sosyal sınıfın egemen konumu tehdit altındadır; (ii) oydaşma aşınmıştır; (iii) 
toplumda hegemonyayı yeniden inşa etmek için geniş çaplı bir yeniden 
organizasyona gereksinim vardır.  

Avro krizinden itibaren AB politikasının demokratik yöntemlerden giderek 
uzaklaştığı ve “bürokratik-otoriter” bir yönetimin belirtilerini gösterdiği 
görülmektedir (Durand ve Keucheyan, 2012: 35). Avro krizi, siyasal ve iktisadi 
elitler tarafından disipliner ve otoriter mekanizmaların kuvvetlendirilmesi 
amacıyla kullanılmış ve neo-liberalizm daha da radikalleştirilmiştir. Neo-liberal 
düzenlemeler ve disipliner güç “oydaşma yoksunluğunu” telafi etmektedir. 
Bunun en açık örneği ise 2010 yılından itibaren ulusal bütçeler üzerindeki baskıcı 
denetim politikalarının kademeli olarak daha da sertleştirilmesidir. Birbirini 
izleyen mali disiplin antlaşmaları ile ulusal hükümetlerin bütçeleri ve iktisat 
politikaları üzerindeki kontrol sıkılaştırılmış ve ulusal egemenliklerine 
müdahalede bulunulmuştur (pasif devrim). Bürokratik-otoriteryenizm 
(Sezarizm) eğiliminin en önemli belirtilerinden biri ise ECB’nin siyasal 
gücündeki artıştır. Troika’nın bir üyesi olarak ECB kriz ülkelerindeki reform 
programlarının yapılandırılmasında doğrudan bir rol oynamaktadır (Durand ve 
Keucheyan, 2012: 35). Dolayısıyla, bürokrasi ve ECB gibi bağımsız organlar kriz 
sonrasında AB siyaset sahnesinin başlıca güçleri olmuşlardır. AB’de neo-liberal 
politikaların uygulanmasında disipliner/otoriter gücün ön plana çıkması 
nedeniyle, bazı neo-Gramsciyen yazarlar neo-liberal hegemonya (ağırlıklı olarak 
oydaşma yaratılmasına dayalıdır) terimi yerine, neo-liberal egemenlik terimini 
kullanmayı tercih etmektedirler (Van Apeldoorn, 2014: 199).  

Ayrıca, AB içinde anti-demokratik yeniden yapılanmanın bir diğer biçimi 
ise birlik içindeki jeopolitik dinamikler nedeniyle ortaya çıkmıştır. Kriz AB 
ülkelerinin iktisadi (ve siyasi) olarak ikiye bölünmesi sonucunu doğurmuştur: 
Kuzey Avrupa (merkez) ve Güney Avrupa (çevre). Kuzey Avrupa ülkelerinin 
(Almanya, Hollanda, Avusturya, Finlandiya) iktisadi ve mali durumları göreli 
olarak iyidir ve siyasal elitleri şimdiye kadar uygulanan neo-liberal politikaların 
sürdürülmesini istemektedirler. Güney Avrupa ülkeleri (GIPSI) ise krizden en 
çok etkilenen ve kamu borç sorunu olan ülkelerdir. Almanya liderliğindeki 
Kuzey Avrupa ülkelerinin kriz ülkelerine dayattığı neo-liberal kemer sıkma 
programları ile çevre ülkelerdeki demokratik süreçler merkez ülkelere bağımlı 
konuma gelmiştir (Ploom, 2014: 26). Kriz ülkelerine dayatılan neo-liberal 
müdahale önlemlerinin iki önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi, bu 
müdahaleler AB yasal sistemine uygun olmayan biçimde “baskıcıdır”. İkincisi, 
müdahale önlemleri AB’nin varsaydığı gibi “yapıcı” değil, tersine iktisadi ve 
sosyal bakımdan “yıkıcıdır”. Dolayısıyla, AB entegrasyon mantığında neo-
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fonksiyonalizmden, “neo-liberal emperyalizme” doğru bir geçiş olduğu ileri 
sürülmektedir (Ploom, 2014: 31).    

6. SONUÇ 

Neo-Gramsciyen IPE teorisi Avrupa entegrasyonu’na ilişkin ortodoks 
teorilerin sınırlı çerçevesini aşmaktadır. Bu geleneksel teoriler kavramsal 
determinizmi ve tarihsel olmayan yaklaşımı benimsemekte ve sosyo-ekonomik 
içerik yerine kurumsal yapı üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Özetlenirse, neo-
Gramsciyen IPE’nin Avrupa entegrasyonu’nun politik iktisadı literatürüne 
katkıları şunlardır: (i) Avrupa entegrasyonu’nun sosyo-ekonomik içeriği (sosyal 
amacı) sorunsalı incelenmekte ve Avrupa’nın sosyo-ekonomik yönetim rejiminin 
biçimlendirilmesinde sosyal güçlerin rolü üzerinde durulmaktadır, (ii) devlet-
toplum kompleksinin uluslararası ilişkilerdeki rolü vurgulanmaktadır (devlet-
toplum kompleksi kavramı hem devlet yapılarının ve hem de sosyal güçlerin 
ulusötesileşmesini dikkate alacak biçimde genişletilmektedir)  (iii) kapitalist 
üretimin ulusötesileşmesinin yarattığı ulusötesi sosyal güçlerin rolü üzerinde 
odaklanmaktadır, (iv) Avrupa entegrasyonu’nun yeniden yapılanma sürecinin 
küresel iktisadi dönüşüm süreci tarafından şekillendirildiği, ancak bunun 
deterministik olmayan biçimde (yani, temel siyasal ve sosyal aktörlerin stratejik 
eylemi aracılığıyla) gerçekleştiği kabul edilmektedir, (v) yapısal değişmeyi 
anlayabilmek için kapitalist toplumdaki sınıf mücadelesine vurgu yapılmaktadır 
(Avrupa entegrasyonu bağlamında Avrupa ulusötesi kapitalist sınıfının 
fraksiyonları arasındaki mücadele) (vi) düşüncelerin ve ideolojilerin uluslararası 
ilişkilerdeki rolü incelenmektedir, (vii) faili ontolojik olarak öncelikli kabul eden 
ortodoks teoriler reddedilmekte ve fail-yapı ilişkisi diyalektik bir yaklaşımla ele 
alınmaktadır.  

Avrupa entegrasyonu’nun 1980’lerin ortalarından itibaren gözlemlenen 
neo-liberal dönüşümü ardındaki sosyal güç ulusötesi kapitalist sınıftır. AB’nin 
neo-liberal yeniden yapılanması süreci bir yandan rakip kapitalist sınıf 
stratejilerinin (neo-merkantilizm ve neo-liberalizm) mücadelesinin ve diğer 
yandan da pan-Avrupalı (uluslarüstü) bir sosyal-demokrat proje ile birleşik 
kapitalist elitin mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Hem örgütlü emek 
hareketinin ulusötesi düzeydeki zayıflığı ve hem de Avrupalı sosyal demokrat 
partilerin güçlü bir uluslararası ittifak oluşturamamaları nedeniyle uluslarüstü 
sosyal demokrat projenin AB düzeyinde kabul görmesi mümkün olmamıştır. 
Ulusötesi kapitalist elitin örgütlendiği kurum olan ERT ise ulusötesi kapitalist 
fraksiyonların mücadelesinde önemli bir aktör olmuştur. Bu mücadele 
sonucunda küreselciler egemen grup haline gelmiş ve küreselci fraksiyon egemen 
neo-liberal perspektif ile neo-merkantilist söylemin bazı unsurlarını sentezleyerek 
bir hegemonik proje oluşturmuştur. Avrupaya özgü bu neo-liberalizm (Van 
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Apeldoorn’un ifadesiyle “ilintilendirilmiş neo-liberalizm”) Avrupa ulusötesi 
kapitalist sınıfının hegemonik projesi olmuştur. Buna karşın, simgesel düzeyde 
de olsa neo-liberal hegemonik projeye sosyal demokrat ideolojinin sosyal haklara 
ilişkin bazı söylemleri de eklenmiştir.  

Neo-liberal hegemonik projenin kurumsallaştırılması sürecinde, 
Avrupa’nın savaş sonrası dönemde benimsediği kapitalizm modeli olan “Avrupa 
Sosyal Modeli” (ASM) Anglo-Amerikan tipi bir kapitalizme doğru evrilmiştir. 
ASM, iktisadi büyüme ile sosyal korumanın birleştirilmesini ifade etmektedir. 
Jacques Delors ASM kavramını 1990’lı yıllarda Amerikan tipi “saf piyasa 
kapitalizmi” modeline karşı bir alternatif olarak tasarlamıştır (Van Apeldoorn, 
2009: 23). Bazı yazarlar AB’nin kapitalizm modelinin saf Anglo-Amerikan 
modeline değil, daha çok “ordoliberal” Alman modeline benzediğini 
belirtmektedirler (Van Apeldoorn, 2002: 182). Bununla birlikte, AB’nin 
kapitalizm modeli Alman modelinin “neo-liberalleştirilmiş versiyonu” 
sayılabilir, çünkü bu model Almanya’nın korporatist geleneklerini aynı ölçüde 
içermediği gibi, ileri düzeyde gelişmiş bir refah devletinden de yoksundur.         

Neo-Gramsciyen politik-iktisatçılara göre, AB düzeyinde yeni yönetim ve 
düzenleme biçimleri geliştirilmiştir. Stephen Gill’in “yeni anayasacılık” olarak 
tanımladığı bu yeni yönetim yapısı bir yandan neo-liberal ilkeleri güvence altına 
alırken, diğer yandan ulusötesi kapitalist sınıfın çıkarlarını korumak için iktisat 
politikasını demokratik sorumluluk kapsamı dışında bırakmaktadır. Diğer 
yandan, Gill’in geliştirdiği bir diğer kavram olan “disipliner neo-liberalizm” ise 
piyasa disiplini ve doğrudan devlet gücü aracılığıyla bir küresel “piyasa 
uygarlığının” oluşturulmaya çalışılmasını ifade etmektedir. SGP ve Mali 
Kompakt gibi cezai yaptırımlar içeren yasal düzenlemelerle ulusal hükümetler 
sıkı bütçe disiplinine uymaya zorlanmaktadır. Bu süreç sonunda ulusal devletler 
bağımsız iktisat politikası yürütebilmek sahip oldukları araçların büyük 
bölümünü kaybetmişlerdir. Dolayısıyla, AB artık yalnızca düzenleyici bir rol 
oynamamakta, ayrıca ulusal düzeyde seçmenlerin refahını ilgilendiren iktisadi 
konulara (istihdam, vergiler, sosyal hizmetler) da müdahale etmektedir.  

Avro krizi ile birlikte AB’deki neo-liberal hegemonya da krize girmiştir. 
Neo-liberal kemer sıkma programları ve iktisadi durgunluk AB projesine 
yüzeysel olarak bağlı kılınan sosyal güçlerin aktif rızasını hızla azaltmış ve 
hegemonya büyük oranda daralmıştır. Krizin istikrar bozucu etkileri ve tarihsel 
bloğun daralması karşısında, daha radikal neo-liberal politikalara 
başvurulmuştur. Nobel ödüllü iktisatçı Paul Krugman’ın vurguladığı gibi, mali 
kemer-sıkma programlarının dayatılmasının temel amacı krizi çözmek değil, 
krizi kullanarak radikal neo-liberalizmi AB düzeyinde kurumsallaştırmaktır 
(Krugman, 2012). 
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Diğer yandan, Avro krizi sonrası siyasal elitler ve AB kurumları krizin 
temel nedeni olarak çevre ülkelerin mali disiplinsizliği göstermişler ve neo-
liberalizmi daha da derinleştirme yoluna giderek, sosyal refah devletinin son 
kazanımlarını da ortadan kaldırma eğilimine girmişlerdir. Neo-liberal kemer 
sıkma politikaları ve AB’nin merkez ülkelerinin “yeni sömürgeci” stratejileri, 
kriz ülkelerinde büyük bir toplumsal huzursuzluk ve siyasal istikrarsızlık 
yaratmıştır. AB projesine yönelik muhalefetin büyümesi karşısında, 
hegemonyanın “baskıcı” yönü kuvvetlendirilmiş ve kriz sonrası kabul edilen 
mali disipline ilişkin yasal düzenlemelerle “otoriter neo-liberalizm” 
kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Avro krizi, egemen sınıflar ve organik 
entelektüeller açısından bir “ideolojik krize” neden olmuştur. Neo-liberal 
politikaların krizi çözmek yerine daha da derinleştirdiğinin anlaşılmasına karşın, 
neo-klasik teoriler ile eğitilmiş iktisatçılar neo-liberalizme alternatif politikalar 
geliştirememişlerdir. Diğer yandan, neo-liberalizm ulusötesi kapitalist sınıfın 
iktisat politikası rejimidir ve reddedilmesi bu sınıfın çıkarlarına ve küresel politik 
ekonominin bu çıkarlar doğrultusunda yapılandırılması projesine doğrudan bir 
tehdit oluşturacaktır. Avrupa’nın egemen ulusötesi kapitalist eliti ve temsilcileri 
(ERT), kriz sonrası kurumsallaştırılan radikal neo-liberal mali disiplin 
politikalarını bütünüyle desteklemektedirler. Diğer yandan, Avro krizi 
sonrasında AB’nin radikal neo-liberal politikalar izlemesini yalnızca 
Almanya’nın stratejisi ile açıklamak doğru değildir. Almanya’nın AB içindeki 
önemli siyasal ve iktisadi ağırlığı inkar edilemez, ancak hem parasal birliğin ve 
hem de neo-liberal AB projesinin, egemen ulusötesi sosyal güçler tarafından 
biçimlendirildiği unutulmamalıdır.   
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YAPISALCILIKTAN İLİŞKİSELLİĞE POULANTZAS’IN 
DEVLET KURAMI 

POULANTZAS’ THEORY OF THE STATE: FROM 
STRUCTURALISM TO THE RELATIONAL APPROACH 

Gökhan DEMİR1 & Ali Yalçın GÖYMEN2 
 

ÖZ 

Bu çalışmada Nicos Poulantzas’ın devlet teorisi ele alınmıştır. 
Günümüzde devlet biçimlerinin dönüşümüne ilişkin 
tartışmalarda sıkça atıfta bulunulan Poulantzas’ın 
görüşlerinin yol göstericiliğinin, onun yaklaşımının 
yapısalcılıktan ilişkiselliğe dönüşümü çerçevesinde 
anlaşılması gerektiği vurgulanmaktadır. Poulantzas’ın 
yaklaşımının kurucu kaynaklarından biri olan Louis 
Althusser’in felsefesi değerlendirilmiştir. Poulantzas’ın bu 
felsefenin etkisi altında devlet hakkında geliştirdiği 
düşünceleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Devletin kapitalist 
toplumlarda tutunumu sağlamak için üstlendiği yapısal rol 
üzerinde durulmuştur. Yalıtım etkisi, hegemonya ve iktidar 
bloğu kavramlarının önemi vurgulanmıştır. Siyasal alanın 
göreli özerkliği, Bonapartizm ve bürokrasi hakkındaki 
fikirleri incelenmiştir. Ardından Poulantzas’ın 
düşüncesindeki odak değişimi ele alınmıştır. Devleti sınıflar 
arasındaki güç ilişkilerinin yoğunlaşmış biçimi olarak 
değerlendiren ilişkisel yaklaşım üzerinde durulmuştur. 
Devleti sadece toplumun tutunumunu sağlayan yapısal bir öğe 
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olarak görmek yerine sınıf ilişkilerinin bir parçası olarak 
değerlendirmesinin olumlu bir adım olduğu savunulmuştur. 
Gerek Marksist düşünce içindeki ekonomist ve araçsalcı 
yaklaşımların eleştirisi gerekse de neoliberal devletin 
özelliklerinin ve çelişkilerinin kavranması açısından 
Poulantzas’ın ilişkisel perspektifle ortaya koymuş olduğu 
fikirlerin önemine vurgu yapılmıştır. Olağanüstü devlet 
biçimi kavramsallaştırması sınıf mücadelesi, siyasal kriz ve 
uluslararası konjonktür gibi ilişkisel kavramların ön plana 
çıkmasıyla biçimlenen yaklaşım çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Poulantzas, Althusser, Devlet, 
Yapısalcılık, İlişkisellik. 

ABSTRACT 

In this article, Nicos Poulantzas’ theory of the state is 
evaluated. By evaluating this theory, it is aimed that 
Poulantzas’ cited ideas on transformation of the state can be 
influential, only it is understood from a perspective that 
traces the shift from structuralism to relational approach in 
his work. Firstly, one of the constituent elements of Nicos 
Poulantzas’ theory of the state, the philosophy of Louis 
Althusser is examined. Then Poulantzas’ thoughts on the 
state are examined in detail. The state’s role in building the 
social cohesion is noted. The importance of the notions such 
as isolation effect, hegemony and power bloc is emphasised. 
Poulantzas’ ideas on the relative autonomy of the political, 
Bonapartist and bureaucracy are mentioned. Than the change 
of scope in Poulantzas’s theory is focused on. The relational 
approach which evaluates the state as the condensation of a 
relationship of forces between classes is mentioned. It is 
argued that Poulantzas’ step from seeing the state as a 
structural entity utilized in building the social cohesion to 
conceiving it as a relation is an improvement. It is concluded 
that the relational approach generated by Nicos Poulantzas 
can be guiding for the critique of instrumentalist and 
economist approaches within Marxism and also for 
understanding the fundamental elements and dichotomies of 
neoliberal state. His theory of exceptional state is examined 
by his relational approach which adopts more relational 
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concepts like class struggle, political crisis and international 
conjuncture.  
Keywords: Poulantzas, Althusser, State, Structuralism, 
Relational Approach. 

 

GİRİŞ 

1960’lı ve 1970’li yıllarda Marksistlerin modern devleti 
kuramsallaştırmasında dikkate değer bir canlanma yaşandı.3 Bu ilgi bir yandan 
Marx’ın devletin analizine dair kuramsal katkılarının müphem olmasıyla diğer 
yandan da halihazırdaki ortodoks, indirgemeci, ekonomist açıklamalara duyulan 
rahatsızlıkla ilgiliydi. Bu tartışmaların sürdüğü dönemde öne çıkan etkili figür 
Nicos Poulantzas oldu.  

Poulantzas, Althusserci Marksizm’den hareketle, toplumsal sistemin tüm 
analitik öğelerini toplayan merkez olarak tarif ettiği politik kerteyi 
kuramsallaştırmaya çalıştı. Neo-Gramscici siyaset teorisinden ve Althusserci 
Marksizm’den esinlenerek devlet teorisine eğilmeye başladı (Jessop, 2002: 466). 
Çalışma boyunca Poulantzas’ın, kapitalist devlete ilişkin görüşleri üzerinden 
Marksizm’e sonradan dahil edilen ekonomizm anlayışına ve araççı perspektife 
getirmiş olduğu sistematik eleştiriler ele alınacaktır. Poulantzas’ın fikirlerinin 
Althusser’in yapısalcı Marksizm’den yola çıkıp ilişkiselci yöne evrilmesinin ve 
bunun günümüzde kapitalist devleti olduğu kadar bu devletin yeniden öne 
çıkmakta olan olağanüstü biçimini anlamak açısından bir katkı olarak kabul 
edilmesi gerektiği görüşü savunulacaktır.  

Bu doğrultuda öncelikle Poulantzas’ın devlet kuramını oluştururken 
faydalanmış olduğu Althusser’in görüşleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra 
Poulantzas’ın yapısalcılık etkisinde geliştirdiği devlet kuramının anahatları 
incelenecek ve ardından Poulantzas’ın fikirlerini ilişkiselci perspektiften yeniden 
formüle etmesi ele alınacaktır. Tartışma bu iki yaklaşımın kesişiminde şekillenen 
olan olağanüstü devlet biçimine ilişkin fikirlerin ele alınmasıyla 
sonlandırılacaktır. 

1. POULANTZAS’IN DEVRALDIĞI ALTHUSSERCİ MİRAS 

 Poulantzas’ı Althusser’in basit bir izleyicisi olarak görmek potansiyel 
sorunlar barındırır. Ancak Poulantzas’ın Althusserci yapısalcı4 toplum ve tarih 

                                                 
3 Bu dönemde öne çıkan, New Left Review dergisinde sürdürülen bu önemli tartışmanın 
değerlendirildiği çalışmalar için bkz. Barrow, 2002 ve Jessop, 2007. 
4 Ampirizm ile pozitivizmin eleştirisi üzerine kurulu bir yöntem olan yapısalcılık, görünen 
toplumsal ilişkilerle karıştırılmaması gereken yapılar görünen toplumsal ilişkilerin değil, 
gerçekliğin bir parçası olduklarını ve görünmeyen bir gerçeklik düzlemi oluşturarak görünen 
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görüşünü Marksist siyaset bilimine veya devlet teorisine uyarlamış olduğu da 
doğrudur. Bu bölümde Poulantzas’ın Althusser’den iktibas ettiği ve/veya aynen 
benimsediği teorik unsurlar açıklanmaya çalışılacaktır. Burada iki hat öne 
çıkmaktadır. İlki toplumsal gerçekliğin çelişkili bir yapı olarak kavranması, 
ikincisi ise Althusser’in ideoloji ve yeniden üretim konusundaki tezleridir.  

Hegelci ve Marksist Bütünlük: Basit Çelişki-Karmaşık Çelişki  

Hegel ile Marx’ın diyalektik anlayışları arasındaki fark, Althusser’e göre, 
diyalektiğin yapısını belirleyen çelişki anlayışları arasındadır. Althusser Marksist 
diyalektiği Hegelci diyalektikten ayıran üç noktaya vurgu yapar. “1. temel 
çelişkiler ile tali çelişkiler arasındaki ayrım; 2. çelişkinin temel yanı ile tali yanı 
arasındaki ayrım 3. çelişkinin eşitsiz gelişimi” (Althusser, 2002a: 236). 
Althusser’e göre Hegelci modelin teorik varsayımı olan kökensel basit birliği - 
her toplumsal bütünlüğü, farklı tüm gerçeklerin indirgenebileceği tinsel içsel bir 
ilke çerçevesinde ele alan ve diğer bütün somut görüngüleri tek bir içsel basit 
çelişki ilkesine indirgeyen görüş - Marksizm dışlamaktadır (Althusser, 2002a: 
241). Althusser’in ifadesiyle “hiçbir karmaşık süreç bize basit bir sürecin gelişimi 
olarak verili değildir, dolayısıyla karmaşık olan asla basit olanın görüngüsü 
olarak verili değildir” (Althusser, 2002a: 238). Başka bir ifadeyle Hegelci 
diyalektik anlayışında tümlük/bütün özsel bir basit çelişki bağlamında oluşmuş 
bir bütündür ve bu bütünün yansımaları hiçbir özerkliğe sahip değildir; ikincil 
çelişkilerin belirlenim gücü yoktur. Hegel, bütünlüğü özün dışavurumu olarak 
ele aldığı için bütünlüğü oluşturan öğeleri özün görüngüsü olarak kabul etmiştir. 
Althusser, “karmaşık bütünün yapılaşmış birliği bir tümlüğün basit birliğiyle 
özdeş kılınırsa; […] Marx’ı  Hegel’den ayıran özgül farklılık kurban edilir” 
demektedir (Althusser, 2002a: 247). Dolayısıyla Marksist diyalektiğin özgüllüğü 
karmaşık oluşunda yatmaktadır. Althusser bunu  Marx İçin’de şöyle ifade 
etmektedir:  “Karmaşık bütünün birliğini oluşturan başat çelişkili eklemlenmiş 
yapı [….] Marksist diyalektiğin en derin özelliği”dir (Althusser, 2002a: 251). 
Maddeci diyalektik anlayışını, toplumsal bütünün görece özerk düzeyler ya da 
kertelerden oluştuğu ön kabulüne dayanarak geliştiren (Savran, 1987: 169) 
Althusser’in toplumsal formasyon anlayışı üstyapıyı altyapının epifenomeni 
olarak gören indirgemeci ve özcü anlayışlarla hesaplaşma niteliğindedir. Bu 
anlamda “üstyapı, yapının katışıksız görüngüsü değildir, aynı zamanda onun 
varlık koşuludur” (Althusser, 2002a: 250). Altyapı ile üstyapının görece 
özerklikleri içindeki bütünlüğünü tanımlayan Althusserci kavrayışta toplumsal 

                                                                                                                                          
toplumsal ilişkilerin görünmeyen kısmını oluşturduklarını savunur (Godelier, 1967, 92). Anti-
hümanist bir çizgide özneyi merkezsizleştirirken paradoksal biçimde ‘yapı’yı ayrıcalıklı bir özne 
haline getirir. Homojen bir yaklaşım olmasa da göstergebilim ve dilbilimden antropoloji ve 
Marksizm’e uzanan bir hat içinde; tarihi öznel deneyimlerden, tortulardan arındırmak olarak 
adlandırdığımız bizce ontolojik olarak olanaksız bir çabayı içermektedir. Tartışma için ayrıca 
bkz. Glucksmann, 1974, Kurzweil, 1980. 
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formasyon, birlikte bir bütün oluşturan birbirlerine bağlı olan hakimiyet altında 
başat çelişkili eklemlenmiş yapının karmaşık birliğidir. 

Düzeyler Teorisi, Ekonomizm Eleştirisi ve Üstbelirlenim5  

Althusser toplumsal formasyon tanımlaması ile üstyapıların ekonomik 
yapıdan farklı gerçekliğe sahip olduğunu ya da üstyapısal düzeylerin kendi özgül 
etkileri olduğunu vurgulamak ister. Bu bağlamda Althusser felsefi temeli Hegelci 
öz/görüngü diyalektiğinin kaba bir yorumuna bağlanabilecek bir ekonomizm 
eleştirisi geliştirir. Hegel’in diyalektiğinde verili öz olan idea yerine ekonomiyi 
koymak Althusser’e göre Marksistlerin Hegelci sorunsalı aşamadıklarının 
kanıtıdır. Üstyapı altyapıya indirgendiği zaman ekonomi öz, diğer bütün 
üstyapısal düzeyler (ideoloji, hukuk, siyaset, kültür, din) görüngü/yansıma 
konumuna düşerler. Althusser için Hegel idealizmi ne kadar yanlışsa, Marx’ın 
dışavurumsal bir bütünlük içinde ekonomizm6 olarak yorumlanması da o ölçüde 
yanlıştır.  

Althusser ve takipçileri, herhangi bir ilişkinin, sürecin bir diğeri üzerinde 
mutlak belirleyici gücü olamayacağını, hiçbirinin diğerlerince belirlenmeden 
belirleyici olamayacağını ve de her birinin karşılıklı üstbelirlenimler ağı 
içerisinde yer aldığı savunmaktadır. Kapital’i Okumak’ı İngilizceye çeviren Ben 
Brewster, Althusser’in karmaşık terminolojisinin anlaşılmasını sağlamak için 
kitabın arkasına eklediği küçük sözlükte üstbelirlenim kavramını şöyle 
tanımlamaktadır. Althusser, bu terimi, toplumsal formasyonu meydana getiren 
her bir pratikteki çelişkilerin bir bütün olarak toplumsal formasyon üzerindeki ve 
dolayısıyla, her bir pratik ve çelişki üzerindeki etkilerini tanımlamak için 
kullanır. Daha iyi ifadeyle bir çelişkinin üstbelirlenimi onun karmaşık bütün 
içerisindeki mevcudiyet koşullarının, karmaşık bütün içerisindeki diğer 
çelişkilerin, yani onun eşitsiz gelişiminin kendi içine yansımasıdır (Althusser, 
2009: 353).  Althusser kendilerine özgü istikrarları ve etkileri olan merciler dediği 
üstyapılar ve düzeyler/kerteler bağlamında üstbelirlenim ve çelişki ilişkisi 
                                                 
5 “Overdetermination” kavramının karşılığı olarak Türkçe’de kabul gören üstbelirlenimin 
epistemolojik, metodolojik noksanlar içerdiğini söyleyerek yerine taşkın-belirlenim kavramının 
önerisi için (Madra, Özselçuk ve Erçel, 2002-2003: 125). 
6 Althusser’in toplumsal bütünün ekonomiye indirgenmesine epistemolojik itirazı son kertede 
ekonominin belirleyiciliğini dışlamaz. Birbirinden görece özerk kendi başına özgül etkililiği 
bulunan düzeylerden hangisinin hakim olacağını ekonomi belirler. Toplumsal bütünlük içinde 
ekonomi en son kertede belirleyici/determinant olmasına rağmen, başat/baskın öğe değişebilir 
feodal üretim tarzında ekonomi belirleyen din başat olduğu halde buna karşın kapitalist üretim 
tarzında ekonomi hem belirleyici hem de başattır. Kısaca hangi öğenin başat öğe olacağını 
belirleyen ekonomidir. Althusser ekonomizmi Marx İçin’de şöyle tanımlamaktadır: “Son kertede 
belirleyici çelişkiyi başat çelişki rolüyle önceden ve sonsuza dek özdeşleştiren şey; herhangi bir 
‘yan’ı (üretici güçler, politika, ideoloji, teori…) temel rolle ve başka bir ‘yanı’ı da (üretim 
ilişkileri, politika, ideoloji, teori…) tali rolle özdeşleştiren şey, ekonomizmdir” (Althusser, 2002a: 
259) diyerek Marx’ın indirgemeci/özcü olmayan okumasına ekonomizmi mahkum ederek gittiği 
açıktır. 
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hakkında şöyle demektedir: “Çelişki, içinde işlediği tüm toplumsal bedenin 
yapısının ayrılmaz parçasıdır, onun biçimsel varoluş koşullarının ve hatta 
yönettiği mercilerin ayrılmaz parçasıdır, dolayısıyla, kendisi de, özünde, onlardan 
etkilenir, tek ve aynı hareket içinde hem belirleyici hem belirlenendir ve harekete 
geçirdiği oluşumun çeşitli düzeylerinde ve çeşitli mercilerinden belirlenir: Bu 
çelişkinin kendi ilkesi içinde üstbelirlendiğini söyleyebiliriz” (Althusser, 2002a: 124). 
Hem belirleyen hem belirlenen her düzey parçası olduğu toplumsal formasyon 
tarafından belirlendiği gibi formasyonun belirlenmesine de katkıda 
bulunmaktadır. Althusser’in Hegelci çelişki karşısında Marksist çelişkinin 
özgüllüğünü oluşturan şey dediği üstbelirlenimden toplumsal yapıdaki 
değişmelerin sayısız çelişkilerle üstbelirlendiğini kastettiği söylenebilir 
(Althusser, 2002a: 131). Althusser’in kullandığı bu kavram toplumsalın her 
düzeyinde verili olan çelişkiler çoğulluğunu içerir. Çelişkilerin bu çeşitliliği, basit 
öz/görüngü-yansıma ilişkisini içeren basit çelişki kavrayışından ziyade “kerteler 
arasında var olan etkililik hiyerarşisi”ni ve karmaşıklığını içermektedir 
(Althusser, 2009: 110). Toplumsal formasyonun düzeyleri arasındaki ilişkiler 
Hegelci özsel çelişki anlayışından farklı olarak, tek bir öz veya merkezden 
kaynaklanmaz. Kısaca söz konusu olan toplumsal formasyonun özgün öze 
indirgenemeyeceği ilkesidir (Geras, 1999: 438). 

İdeoloji, Üretim İlişkilerinin Yeniden Üretimi ve Devletin İdeolojik Aygıtları 

Althusser’in düzeyler teorisinde özgül etkiye haiz kertelerden biri de 
ideolojidir. Althusser üstyapıya hiçbir belirleme gücü vermeyen, üstyapıyı 
altyapının epifenomeni olarak gören ekonomist yaklaşımı Marksizm’den uzak 
tutmak istediğine yukarıda değinmiştik. Bu doğrultuda ideoloji Althusser’in 
teorik dünyasında ekonominin uzantısı, yansıması değil özerk belirleyiciliği olan 
maddi bir pratik olarak tanımlanmıştır. Althusser’in ideoloji kavrayışı, açık bir 
zora dayanmayan yönetme/hakim olma pratiklerini açığa çıkarma işlevine 
sahiptir. Bu çerçevede Althusser’in çabası Antonio Gramsci’nin çabasıyla 
benzerlikler taşır. Zira her ikisi de kapitalist toplumsal formasyon içinde ideoloji 
ile iktidar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaya yönelmiştir. Althusser’in 
Marksist bütünlük anlayışı çerçevesinde anlam kazanan ideoloji kuramı, 
toplumsal formasyonun yeniden üretimini açıklama konusunda temel bir öneme 
sahiptir. Althusser, ideolojiyi toplumsal bütünlüğün görece özerk kertelerinden 
biri olarak tarif eder ve toplumsal düzeni yeniden üretme çerçevesinde 
kuramsallaştırır. İdeolojik kertenin sahip olduğu göreli özerklik ve belirleyicilik 
gücü toplumsal sistem içinde üretim ilişkilerinin değil aynı zamanda üretici 
güçlerin (emek) de yeniden üretilmesini sağlar (Althusser, 2002b: 18). Emek 
gücünün (insanın) yeniden üretimi kısmında Althusser bu yeniden üretim 
sürecinin nasıl/hangi mekanizmalar aracılığıyla sağlandığı sorusu üzerinde 
durmaktadır. Althusser bu yeniden üretimin emeğe verilecek ücretle 



Gökhan DEMİR & Ali Yalçın GÖYMEN  Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 35-60 

 41 

sağlanacağını kabul eder ancak maddi konum olarak ücretin tek başına bunu 
sağlayamayacağını belirtir. Bunu da şu şekilde ifade eder: “Daha bilimsel bir 
dille söylemek istersek emek-gücünün yeniden üretiminin yalnızca nitelikliliğinin 
yeniden üretimini değil, fakat aynı zamanda kurulu düzenin kurallarına boyun 
eğmesinin de yeniden üretimi, yani yöneten ideolojinin işçiler için yeniden 
üretimini ve sömürü ve baskı görevlileri için yönetici sınıfın egemenliği söz ile 
sağlasınlar diye yöneten ideolojiyi düzgün kullanma yeteneğinin yeniden 
üretimini de gerektirir diyeceğiz” (Althusser, 2002b: 23). Burada emek gücünün 
yeniden üretimine ilişkin iki boyuta vurgu yapılmaktadır. İlk olarak kapitalist 
üretim ilişkilerinin sürekliliği için elzem teknik bilgi ve becerilerin yeniden 
üretimi, ikinci olarak bu bilgi ve becerileri uygulayacak işçilerin uyumlu ve tabi 
hale getirilmesi gündeme getirilmektedir. 

Althusser açısından devlet kapitalist ilişkilerin yeniden üretiminde önemli bir 
etkiye sahiptir. Bu etkiyi devlet aygıtı ile devlet iktidarı arasında bir ayrım 
yaparak açıklar (Althusser, 2002b: 32). Söz konusu ayrım egemen sınıf 
iktidarının kuruluş pratiklerinde kayıtlı olan baskı aygıtları ve ideolojik aygıtlar 
arasındaki ayrımı beraberinde getirir. Devlet aygıtını araççı perspektiften 
algılayan ve onu nesne konumuna indirgeyen ortodoks Marksist kuram 
Althusser’e göre sınıf hegemonyasının kuruluş boyutunu görememektedir. Bu 
anlamda egemen sınıfı hegemonik sınıf kılan çok sayıdaki ideolojik aygıt analiz 
dışı kalmaktadır. Bu sürece ve kavrayışa teorik bir müdahale niyetine sahip olan 
Althusser işe devletin baskı (DBA) ve ideolojik aygıtları (DİA) arasında bir 
ayrım yaparak başlar. Devletin baskı aygıtları hükümet, yönetim, ordu, polis, 
bürokrasi, mahkemeler, hapishanelerdir (Althusser, 2002b: 33). Althusser, Dini 
DİA, Öğretimsel DİA (özel ve devlet okulları sistemi), Aile DİA’sı, Hukuki DİA 
(Hukuk Althusser’e göre hem DİA hem DBA’dır), Siyasal DİA (partiler sistemi), 
Sendikal DİA, İletişim DİA’sı (medya) ve son olarak Kültürel DİA (edebiyat, 
güzel sanatlar, spor) olmak üzere devletin ideolojik aygıtlarını sıralar. Althusser 
bu iki tür aygıt arasındaki farkın, söz konusu aygıtın baskıya mı, onaya/rızaya 
mı öncelik verdiğinde kayıtlı olduğunu dile getirir. Fakat aygıtlardan hiçbiri ne 
tek başına rıza ne de mutlak baskı/zor üzerine inşa edilmiştir. Baskı aygıtları 
ideolojik motifler kullanacağı gibi ideolojik aygıtlar da baskı uygulayabilir. 
Althusser, ideolojik aygıtların başvurduğu baskı unsurunun ve baskı aygıtlarının 
kullandığı ideolojik unsurların “en son durumda çok hafifletilmiş, gizlenmiş” 
olduğunu, “hatta sembolik bir baskıya (bütünüyle ideolojiye dayanan aygıt 
yoktur) ikincil bir işlev verildiğini” söyler (Althusser, 2002b: 35). Örneğin baskı 
aygıtlarının kullandığı ideolojik onay mekanizmaları;  Kültürel DİA’ların sansür 
kullanmaları, Eğitimsel DİA’ların disiplin uygulanmaları yine Aile DİA’sı içinde 
kadın ve çocuklara uygulanan baskıları iki aygıtın saf baskı veya ideolojik onaya 
dayanmadığının kanıtıdır.  
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Althusser’in DİA’ları önemini sınıf mücadelesi sürecinde gösterir. “Hiçbir 
sınıf DİA’lar içinde ve üstünde hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını 
sürekli olarak elinde tutamaz” (Althusser, 2002b: 36).  Burada Althusser’in sınıfı 
kendinden menkul salt bir iktisadi kategori olarak tasavvur etmediği 
belirginleşmekte ve ideolojik karşı hegemonya mücadelesini bütün olarak sınıf 
tahayyülü ile organik bir ilişki içinde kavradığı açığa çıkmaktadır. Althusser 
DBA’ların bütünüyle kamu alanında yer almalarına rağmen DİA’ların büyük bir 
bölümünün özel alan içinde bulunduğunu belirtmektedir (Althusser, 2002b: 34). 
Althusser’in DİA kavramsallaştırmasının merkezi önemi, bütün olarak üretim 
ilişkilerinin, kapitalist toplumsal formasyonun sınıf ilişkilerinin yeniden 
üretimini sağlayışını açığa çıkarmasında kendini gösterir. DİA’lar sınıf ilişkilerini 
yeniden üretmenin dışında üretim ilişkilerinin yeniden üretimini sağlamak 
işlevine de sahiptirler.  

2. POULANTZAS’IN DEVLET ANLAYIŞI: TEMEL UNSURLAR VE 
YAPISALCI MİRASIN AŞILMASI 

Bu bölümde Poulantzas’ın devlet teorisini ele alacağız. Poulantzas’ın devleti 
toplumsal tutunumu sağlayan, sınıf iktidarının yeniden üreten bir unsur olarak 
ele alışını ve bu yaklaşımını sınıf mücadelesini merkeze alan ilişkisel yaklaşım 
yönünde nasıl dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. 

Yapısalcı Miras 

İktisat-Siyaset Ayrılığı, Yalıtım Etkisi ve Devletin İşlevleri 

Poulantzas, Marksist devlet kuramını Althusserci yapısalcı Marksizm’in 
üzerine oturduğu temel teorik öncüllere dayanarak geliştirmeye çalışmış ve 
kuramını oluştururken işe ekonomizmi eleştirerek başlamıştır. Bunun nedeni 
dönemin Marksistleri üzerinde son derece etkili olan ekonomizmin toplumsal 
gerçekliği ekonomik altyapıya indirgemesi ve üstyapısal düzeyleri altyapının 
epifenomeni, basit bir uzantısı olarak kabul etmesidir. Siyasal düzeyin kuramını 
oluşturmaya çalışan Poulantzas Marksist düşüncede kapsamlı devlet teorisinin 
yokluğunu ekonomizme bağlar (Poulantzas, 1969: 68). 

Poulantzas devleti, sınıfsal olarak bölünmüş toplumsal formasyonların 
düzeyleri arasında tutunum veya birlik faktörü olarak yerine getirdiği genel 
işleviyle tanımlar. Bu devletin tutunumu sürdürmek dışında herhangi bir işlevi 
olmadığı anlamına gelmez fakat söz konusu olan bütün devletlerin genel kurucu 
işlevidir (Jessop, 1982: 159, Barrow, 2011: 31; Wells,  1981: 79-80). Poulantzas 
iktidar bloğu içinde hegemonyanın örgütlenmesinde esaslı işlevi olan ve 
hakimiyet altındaki sınıfların ve böylece bir bütün olarak toplumun aktif 
rızasının sağlanmasında kapitalist devletin kurumsal bir bütün olarak anlaşılması 
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gerektiğinde ısrar eder (Jessop, 1982: 155). Bu anlamda devletin işlevini, onu 
kapitalist sınıfların çıkarlarının gereklerine indirgeyerek açıklayan çerçeveden 
farklılaşarak, toplumsal formasyonun kerteleri arasında bütünlüğü sağlama ve 
teminat altına alma açısından tartışır.  

Kapitalist devletin bir diğer işlevi ise sınıfsal niteliği yoğun olan bir devlet 
biçimi olmasına rağmen kendisini halk devleti olarak sunmasında yatmaktadır. 
Kapitalist devlet kendisini halk-ulusun birliği, sınıf çıkarlarını da halkın genel 
çıkarı olarak sunarak bir yandan tabi sınıfları siyaseten düzensizleştirir, 
örgütlenmelerini dağıtırken (disorganize) diğer yandan da hakim sınıfları politik 
olarak örgütler. Böylece sınıf mücadelesi devletin koordinatlarından uzaklaştırılır 
ve devletin sınıfsal karakteri gizlenir. Devlet kendisini bireyler veya yurttaşların 
bütünü olarak kurumsal biçimde sabitlenen halk-ulusun iradesinin temsilcisi, 
somutlaşması olarak sunar. Kapitalist devletin kurumlarında her şey sınıf 
mücadelesi yokmuş gibi cereyan eder. Kapitalist devlet farklı ve uyumsuz 
iktisadi çıkarlardan oluşan toplumun siyasal birliği olarak örgütlenir ve bunlar 
sınıf çıkarları olarak değil, bireysel çıkarlar olarak sunulur. Bunu sağlayan ise 
kapitalist devletin yalıtım etkisidir (Poulantzas, 1973: 133, 188-189). 

Poulantzas devletin, kurumlarının, siyasal mimarisinin sınıfsal çelişkiden 
azade görünmesini yalıtım etkisi kavramsallaştırmasıyla açıklamaktadır. Yalıtım 
etkisi aracılığıyla devletin doğasına içkin sınıfsal içeriğin üzeri örtülür, kapitalist 
devletin sınıf karakteri gizlenir ve böylece devlet kendisini gayri-şahsi, nesnel, 
sınıflar üstü tarafsız bir kamusal otorite, siyasal birlik olarak sunma imkanına 
kavuşur. Hukuki-siyasal ideolojinin siyasal sınıf mücadelesinin 
dolayımlanmasındaki rolü aracılığıyla bireyler, hakların taşıyıcısı eşit özneler 
olarak kurulur. Bireyler arasındaki ilişki sınıf mücadelesi olarak değil kapitalist 
özneler arası rekabet biçiminde tanımlanır. Böylece toplumsal tutunum ve birlik 
teminat altına alınırken sınıflar, iktisadi sınıf mücadelesinden yalıtılır, siyasal 
özneler eşit ve özgür bireyler olarak kurulur. Böylece siyasal hakimiyet öznelerin 
atomizasyonu ve bireyselleşmenin teşvik edilmesi aracılığıyla gizlenir. 

Buna karşın Poulantzas, kapitalist toplumlarda devletin sınıf karakterini göz 
önüne sermeyi amaçlar ve bu özelliği açıklarken iki ana araştırma hattı izler. Bir 
yandan politik sınıf hakimiyetinin kapitalist devletin temel kurumsal biçimine 
nasıl kayıtlı olduğunu incelerken, diğer yandan da hakim sınıf(lar)ın belirli 
politik ve ideolojik pratiklerle hegemonyalarını nasıl kurduklarını ele alır. Bu iki 
moment arasındaki hem devletin kurumsal eklemlenmesi hem de hegemonyayla 
ilişkili pratikler için gerekli olan matrisi sağlayan dolayımlayıcı bağa yukarıda 
belirtmiş olduğumuz gibi ‘yalıtım etkisi’ adını verir (Jessop, 1990: 69). Yalıtım 
etkisiyle burjuva hukuku işçileri yeni bir biçimde adlandırarak, ulusal topluluğu 
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resmen oluşturan bireysel yurttaş olarak kurarak işçilerin sınıf doğasını ve 
konumlarının sınıfla sınırlandırılmış olduğunu gizler (Thomas, 1994: 148). 

Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar’da sınıfsal sömürüyü belirli bir biçimde 
gizleyen hakim burjuva ideolojisini tartışırken Poulantzas sınıf hakimiyetinin 
bütün izlerinin söz konusu ideolojinin dilinde mevcut olmadığını söyler 
(Poulantzas, 1973: 214). Bu, bir taraftan bireylerin özel hakların eşit taşıyıcısı 
olarak sınıflandırıldığı özel hukuk için, diğer taraftan da bireylerin devlete tabi 
eşit yurttaş olarak sınıflandırıldığı kamu hukuku için doğrudur (Thomas, 1994: 
148).  

Yalıtım etkisi aracılığıyla bireyler bir yandan kendilerini özel hakların ve 
yasal yetkilerin taşıyıcıları olarak “adlandıran-çağıran” özel hukuk aracılığıyla 
yalıtılır. Diğer yandan da kendilerini devlete eşit olarak bağlı biçimsel ve 
hukuksal olarak özgür eşit yurttaşlar olarak adlandıran kamu hukuku aracılığıyla 
yalıtılırlar (Thomas, 1994: 149). Böylece hukukun iktisadi sınıf mücadelesi 
üzerindeki etkisiyle üretim sürecindeki failler antagonist üyeler olarak değil, 
bireysel hukuki özneler olarak çağrılmaktadır. Bu durum iktisadi faillerin, 
kapitalist ilişkileri, sınıfsal ilişkiler olarak değil, karşılıklı yalıtılmış bireyler 
ve/veya parçalanmış işçi ve kapitalist gruplar arasında rekabet ilişkisi olarak 
tecrübe ettikleri anlamına gelir (Jessop, 1990: 62; Poulantzas, 1973: 130-131, 
213-214, 275-276, 310; 2000: 63-67, 69-70, 86-88). Özel alandaki yalıtma etkisi 
kamusal alanın ‘birleştirici etkisi’yle bağlantılıdır. Çünkü kapitalist devlet bu 
sayede kendisini biçimsel olarak özgür ve eşit hukuk öznelerinin soyut toplamı 
olarak düşünülen halk-ulusun politik, kamusal birliği olarak sunar (Jessop, 1990: 
63; 1985: 63-64). 

Diğer bir ifadeyle bu, kapitalist devletin ‘yalıtma etkisi’ aracılığıyla kırılmış 
olan sosyo-ekonomik ilişkilerle bağlantılı olduğu anlamına gelir, yani, sınıfsal 
ilişkiler, kapitalist devlet örgütlenmesinde mevcut değildir ve kapitalist devletin 
eylemleri bireyleştirilmiş vatandaşlar arasındaki tutunum ve birliği teminat altına 
almayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, devletin örgütlenmesi ve dahili işleyişi, 
bürokrasinin genel çıkarlarını bünyesinde toplayan, biçimsel, genel, evrensel ve 
kodlanmış rasyonel-yasal normlar içeren hiyerarşik, merkezi bir koordinasyon 
sistemine göre işleyen, gayri-şahsi ve tarafsız bir kurum olarak göründüğü 
rasyonel-yasal bir idare biçimini alır (Jessop, 1990: 63; 1982, 163; Poulantzas, 
1973: 216, 227, 347-350). 

Bu ikili politik görev, ekonomik olarak egemen bir sınıfın ya da bir sınıf 
fraksiyonun liderliği altında birleşmiş bir iktidar bloğu örgütlenmesiyle ve bu 
hakim sınıfın politik çıkarlarının, başarılı şekilde ve bir bütün olarak ulus-halkın 
çıkarlarıymış gibi sunulmasıyla başarılır. Bu da çıkarların istikrarsız bir uzlaşma 
dengesinde sürekli pazarlık konusu olmasını ve hakim sınıfların ekonomik-
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korporatif taleplerinde tavizler verilmesini gerektirir. Dolayısıyla ‘yalıtım 
etkisi’yle kolaylaştırılan bir süreçte, hakim sınıfın çıkarlarını bireyselleştirilmiş, 
parçalanmış olan ulus-halkın çıkarlarıyla eklemleyebilmesi ve devrimci bir 
partinin liderliğinde örgütlenmiş bir işçi sınıfı ve müttefikleri ile açık sınıf 
savaşının politik tehlikelerinden kaçınabilmesi amaçlanır (Jessop, 1990: 64). Bu 
bireyselleştirme ideolojisi, sadece sınıf ilişkilerini maskeleme ve gizlemeye 
yaramaz (kapitalist devlet kendisini asla bir sınıf devleti olarak göstermez), aynı 
zamanda halk kitlelerinin bölünmesinde ve yalıtılmasında (bireyselleşmesinde) 
aktif bir rol oynar (Poulantzas, 2000: 66). 

Kapitalist devletin bir diğer işlevi de burjuvaziyi, hakim sınıfı örgütlemektir. 
Burjuvazinin siyasal yeteneksizliğine kapitalist üretim tarzına içkin olan rekabet 
eklenince, hakim sınıfın siyasal birliği sağlaması konusunda engeller 
çıkmaktadır. Siyasal süreç içinde kendi haline bırakıldığı zaman iktisadi 
çıkarlarını politik çıkarlara dönüştürmek açısından becerikli olmayan hakim sınıf 
ve sınıf kesimleri, yalnızca kendi iç çelişkileri tarafından tüketilmekle 
kalmayacak aynı zamanda yönetmelerini olanaksız kılan uzlaşmazlıklarla da 
karşılaşacaktır (Bridges, 1999: 476; Poulantzas, 1973: 297-298). Böylece 
burjuvazi bir sınıf olarak kendi siyasi partileri aracılığıyla siyasal iktidara 
erişememe ve hakimiyet altındaki sınıflar üzerinde hegemonya oluşturamama, 
siyasal birliği sağlayamama vb. olgularla yüz yüze kalacaktır. Bu çerçevede 
devlet hakimiyet altındaki sınıflar üzerinde hegemonya kuramayan burjuvaziyi 
örgütleme işlevini egemen sınıf çıkarlarını genel çıkar olarak temsil ederek yerine 
getirir. Hakim sınıflar içinde bir kesim, kendisinin devletle ilişkisi yoluyla, hem 
halk-ulusun genel çıkarlarını temsil ederek, hem de hakim sınıflar ve kesimleri 
arasında belli bir egemenliği sürdürerek, siyasal düzeyde kendisini 
yoğunlaştırması yoluyla hegemonik olur. Hegemonik sınıf bunu, üretim 
sürecindeki sömürü düzenindeki konumundan yararlanarak, devletin de 
desteğiyle, kendi çıkarlarını siyasal çıkarlar olarak sunma yoluyla gerçekleştirir 
(Bridges, 1999: 476). 

Hakim Sınıf, Hegemonik Sınıf ve İktidar Bloğu  

Poulantzas, iktidarı bir toplumsal sınıfın kendi nesnel çıkarlarını 
gerçekleştirme kapasitesi olarak tanımlar. İktidarı bu çerçevede sınıf pratikleri ve 
sınıf pratikleri ilişkileri alanıyla ilgilidir ve sınıf mücadelesini çıkış noktası olarak 
alır (Poulantzas, 1973: 104-105). İktidar, Poulantzas için, yapısal sınırlılıklar 
dahilinde sınıf pratikleri arası ilişki ve çıkarların maddileşmesini anlatır. Bir 
sınıfın nesnel çıkarlarını gerçekleştirme kapasitesi ve sınıfsal iktidarı, muarız 
sınıfın kapasitesine ve iktidarına bağlıdır (Poulantzas, 1973: 108-112). 

Devlet iktidarı, tek başına belirli bir sınıfın veya sınıf kesiminin iktidarı 
olarak anlaşılmamalıdır. Devlet aygıtının yönetimini elinde bulunduran sınıflar 
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ile -  hegemonik sınıf veya kesimler ile - hakim sınıf veya kesimler kimi zaman 
aynıdırlar kimi zaman farklılaşırlar. Hegemonik sınıf veya kesim hem hakim 
sınıf hem de devlet aygıtının yönetimini elinde bulunduran sınıf olabilir; fakat 
hakim sınıf veya kesim hegemonik olmaksızın da devlet aygıtını elinde tutabilir 
(Poulantzas, 1973: 250). 

Poulantzas’ın çalışmalarında önemli bir yer tutan hegemonya kavramı, bir 
yandan devletin sadece burjuvazinin emrinde ve istekleri doğrultusunda işleyen 
aygıt olarak görülmesini engeller, öte yandan da tabi sınıfların rızasını 
sağlanmasında ideoloji ve zorun rolüne vurgu yapar (Poulantzas, 2008: 92-102; 
Sotiris, 2014: 143). Böylece Poulantzas hegemonyayı sınıf pratikleri ve 
mücadelesiyle ilişkilendirmiş olur. Buna göre hegemonyanın alanı siyasal sınıf 
mücadelesidir ve özel olarak egemen sınıf pratiklerini kapsar (Poulantzas, 1973: 
137). Hegemonya bu anlamda bir yandan iktidar bloğu içinde bir kesimin 
diğerleri üzerindeki hakimiyetini anlatırken diğer yandan da hakim sınıfların 
kendi çıkarlarını halkın/ulusun genel çıkarları olarak sunmasını sağlar 
(Poulantzas, 1973: 141). Poulantzas kimi zaman hegemonyayı devlet biçiminin 
nesnel koordinatlarında temellerini bulan siyasal sınıf hakimiyetinin yapısal 
belirlenimi ile ilişkilendirirken kimi zaman da strateji, ittifaklar gibi kavramlarla 
siyasal sınıf konumu alanıyla ilişkilendirip, belirli bir sınıf kesiminin liderliği 
altında sınıf konumlarının istikrarsız uzlaşma dengesi etrafında kutuplaşması ile 
ilgili olarak tanımlar  (Jessop, 1982: 186-188). 

Poulantzas tekil homojen bir güç olarak burjuvazi kavramsallaştırmasına 
eleştirel yaklaşmakta, kesimlere ayrılmış bir sınıfsal hakimiyet sisteminden söz 
edip, hakim sınıf ile hegemonik sınıf arasında bir ayrım yapmaktadır. Hakim 
sınıflar içinden bir kesim hegemonik sınıf olarak hakim sınıfların öncülüğünü 
üstlenir ve bu üstünlüğünü diğer bileşenlerine de kabul ettirir. Kapitalist 
toplumlarda hakim sınıfların çoğulluğunun altını çizen Poulantzas bu çoğulluğu 
iktidar bloğu terimiyle formüle eder. Bu kavram kapitalist toplumsal 
formasyonlarda hegemonik bir sınıfın liderliğinde kurulan bir tür ortaklığı, siyasi 
egemenlik formunu anlatır. Bu siyasal hakimiyet biçimi veya ortaklık çelişkili bir 
eklemlenme niteliğine sahiptir. 

İktidar bloğu olgusu kapitalist bir formasyonda yönetici sınıfın siyasal 
pratikleri alanıyla, hakim sınıfların ve kesimlerin ‘çoğulluğu’nun mevcudiyetiyle 
ilgilidir. Bu anlamda iktidar bloğunun varlığı kapitalist devletin belirli bir 
biçiminde siyasal olarak hakim sınıfların veya kesimlerin çelişkili birliğine işaret 
eder (Poulantzas, 1973: 231-234). İktidar bloğunun birliği hegemonik bir sınıfın 
veya kesimin himayesi altında oluşturulur. Hegemonik bir sınıfın veya kesimin 
himayesi altında iktidar bloğunun siyasal birliği bu sınıfın veya kesimin özgül 
çıkarlarına tekabül ettiği için devlet iktidarının birliği anlamına gelir (Poulantzas, 
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1973: 297). Devletin rolü hegemonik bir sınıfın veya kesimin himayesi altında 
iktidar bloğunun siyasal birliğini sağlamak, bu sınıf veya kesimin hegemonyasını 
örgütlemektir. Devlet, burjuva sınıfının veya kesimlerinin partileri özerk 
örgütleyici bir rol oynamaya muktedir olmadığı için bu rolü oynar. Böylece 
devletin temel rolü hegemonik bir sınıfın veya kesimin himayesi altında iktidar 
bloğunun siyasal birliğini sağlayan, iktidar bloğunu birleştirici bir faktör olarak 
ortaya çıkar (Poulantzas, 1973: 299-300). Toplumsal formasyonun tutunumunu 
sağlayan bir faktör olmasına rağmen devlet böylece aynı zamanda içinde 
toplumsal formasyonun çeşitli düzeylerindeki çelişkilerin yoğunlaştığı bir yapı 
halini alır (Poulantzas, 1973: 45).   

Göreli Özerklik ve Bonapartizm  

Althusserci yapısalcılığın ayırt edici yanlarından biri yukarıda ifade ettiğimiz 
gibi toplumsal formasyonun birbirine indirgenemez üç göreli özerk düzeyden 
meydana gelen hakimiyet altında eklemlenmiş karmaşık bir toplumsal bütünlük 
olarak ele alınmasıdır. Poulantzas’ın devlet kuramına uyarladığı bu modelde 
göreli özerklik, hem siyasi kertenin iktisadi kerteden, hem de devletin egemen 
sınıftan göreli özerkliğini içerir. Kapitalist devlet bu göreli özerklik aracılığıyla 
yukarıda ele alındığı gibi sınıfsal karakterini gizleyip hem kendisini ulusal halk 
devleti olarak sunar hem de iktidar bloğunun siyasi birliğini oluşturur. Bu göreli 
özerklik aracılığıyla devlet egemen sınıfın uzun dönemli hakimiyet koşullarını 
korur. Poulantzas devleti egemen sınıflardan göreli özerk gören bu yaklaşımıyla 
devleti egemen sınıfın elinde basit bir baskı aracı olarak gören vülger Marksist 
yorumlardan kopar.  Poulantzas’ın eleştirdiği bu yaklaşım devleti, bir öznenin, 
genellikle egemen sınıfın bir ürünü olarak görür, keyfine göre manipüle 
edebileceği bir tahakküm aracı olarak değerlendirir. Devletin birliği, bu 
indirgemeci yaklaşımda hakim sınıfın iradesinin varsayılan birliğiyle ilgili 
kavramsallaştırılır. Aynı zamanda devlet bu sınıfın tekil iradesiyle birleştirilen, 
hakimiyet için tesiri olmayan durağan bir araç olarak görülür (Poulantzas, 1973: 
256-257). Devletin göreli özerkliği yaklaşımı ise iktidar bloğundaki sınıf ve 
kesimlerden özerkliğini anlatır. Bu özerklik devletin mutlak keyfi hareket 
serbestisi olduğu anlamına gelmez. Devleti göreli özerkliğe sahip bir biçimde 
kavramak onu hem edilgen bir araç, nesne olarak gören araçsalcı görüşten hem 
de sınıf ilişkilerinin üstünde bir özne olarak gören perspektiften kopmayı sağlar.  

Kapitalist devlet iki açıdan, iktidar bloğunun birliğini sağlamak ve hakimiyet 
altındaki sınıfların örgütlülüğünü dağıtmak ve düzensizleştirmek için, yeterli 
olmalıdır. Devletin bu ikili ‘vazifesi’, bir yandan sermaye arasındaki rekabet 
iktidar bloğunun siyasal birliği sorununu ortaya çıkardığı için, öte yandan sınıf 
mücadelesi de işçi sınıfını siyasal olarak birleştirdiği için gereklidir. Bu durum 
devletin, sermaye adına siyasal sınıf mücadelesine müdahale edebilmesi için 
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bütün sınıflardan görece özerk olması gerektiği anlamına gelir. Aynı zamanda 
devletin zaten önceden birleşmiş olan burjuvazinin keyfince manipüle ettiği basit 
bir araç olarak görülmesi olasılığını dışarıda bırakır. Ancak söz konusu özerklik 
bağımsız bir öznenin nihai ve mutlak siyasal otoritesine dayanmaz, yapı sıfatıyla 
devlet iktidarı icra edemez (Jessop, 1978: 31). Poulantzas bu anlamda 
Bonapartizmi de göreli özerklik tartışması çerçevesinde ele alır ve Marx ve 
Engels’i yorumlayarak onu kapitalist devlet tipinin kendisinin kurucu bir teorik 
niteliği ve somut biçimi olarak tarif eder (Poulantzas, 1973: 258, 302). Marx’ın 
‘Bonapartizm tüm burjuvazinin dinidir’ ifadesinden hareket eden Poulantzas için 
Bonapartizm, sınıf mücadelesinde güçlerin denkliği sonucunda devletin artan 
özerkliğidir (Bridges, 1999: 478). Bonapartizm, bu anlamda kapitalist 
toplumlarda sınıf mücadelesi karşısında kapitalist devletin büründüğü politik 
formdur.  

Bürokrasi Sorunu  

Poulantzas, sınıfı, toplumsal kategori, fraksiyon ve katman olarak bölümlere 
ayırmaktadır. Bürokrasiyi hakim sınıflardan bağımsız hareket edebilen bir güç 
olarak görmez. Onu devletle ilişkileri çerçevesinde toplumsal bir araya gelişler 
olarak tanımladığı toplumsal kategoriler arasına sokar (Poulantzas, 1973: 84). 
Poulantzas’a göre bürokrasi yönetici sınıf ile devlet arasındaki nesnel ilişki 
biçimidir. Bürokrasi olarak adlandırılması uygun olan devlet aygıtının üyeleri, 
bir sınıf değil özgül bir toplumsal kategoridir. Bu, devlet aygıtının üyeleri, sınıfsal 
köken açısından farklı sınıflara ait olmalarına rağmen içsel bir birliğe göre iş 
görürler, dolayısıyla sınıfsal kökenleri geri planda kalır (Poulantzas, 1969: 73-
74).  Poulantzas’ın nesnel ilişki dediği tam olarak budur. Poulantzas ile olan 
tartışmasında Ralph Miliband, devletin toplum kesimlerinin farklı çıkarları 
karşısında genel çıkarı temsil ettiği ve tarafsız olduğu argümanına sahip liberal 
çoğulcu anlayışlara karşı çıkarak, kapitalist sınıfların devlet aygıtına ve 
hükümete katıldıklarını ortaya koyar. Daha sonra devlet aygıtının üyeleriyle 
yönetici sınıf üyeleri arasındaki ilişkiyi belirginleştirir. Devlet aygıtının üyelerinin 
toplumsal kökeninin yönetici sınıf olduğunu ve bu sınıfın üyeleriyle devlet 
aygıtının üyeleri arasında kişisel nüfuz, statü ve çevre bağlarının kurulduğunu 
gösterir (Poulantzas, 1969: 72). Miliband bürokratları aile veya mülkiyet ilişkileri 
çerçevesinde değerlendirir, birey olarak bürokratlarla hakim sınıflar arasında 
organik bağlar kurar ve böylece bürokrasinin hakim sınıf çıkarlarından bağımsız 
hareket edemeyeceğini öne sürer. Poulantzas’ın eleştirisi bu yaklaşıma 
yöneliktir; ona göre bürokrasinin bu davranış kodu devlet ile kurduğu organik 
bağlar aracılığıyla değil sistemin nesnel işleyişi çerçevesinde anlam kazanır. 
Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse devletin işlevi Poulantzas için 
bürokratların kararlarıyla, kişisel tutumlarıyla değil kapitalist üretim tarzının 
işleyiş dinamikleriyle belirlenir. Miliband, Poulantzas’a göre yönetici sınıfla 
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devlet arasındaki bağın nesnel bir ilişki olduğunu göz ardı etmektedir. Belli bir 
toplumsal formasyonda devletin işlevi ile bu formasyondaki hakim sınıfın 
çıkarları örtüşüyorsa bu sistemin mantığı nedeniyle böyledir ve yönetici sınıfın 
üyelerinin devlet aygıtına doğrudan katılmaları neden değil sonuçtur 
(Poulantzas, 1969: 73). Poulantzas’ın bu tahlilleri Althusserci teorinin kurucu 
temellerinden olan öznenin üretim ilişkilerinin taşıyıcısı olduğu anlayışından 
hareket eder.7 Bu anlayış devleti ve toplumsal sınıfları nesnel ilişkiler bütünü 
olarak kavrar ve toplumsal sınıfların kişiler arasındaki ilişkilere 
indirgenemeyeceği öncülünden hareket eder. Devlet, devlet aygıtını oluşturan 
çeşitli grupların üyeleri arasındaki karşılıklı ilişkilere indirgenemez. Toplumsal 
sınıflar ve devlet arasındaki ilişki de toplumsal grupları oluşturan bireyler ile 
devlet aygıtını oluşturan bireyler arası kişisel ilişkilere indirgenemez (Poulantzas, 
1969: 70). Son olarak denilebilir ki Poulantzas için bürokrasinin yönetici sınıfla 
olan ilişkisi kişisel nedenlerden ziyade görece birleşmiş toplumsal kategori olarak 
bürokrasinin içsel birliği ilkesinden hareketle rolünü yerine getirmesinden 
kaynaklanır. Bu rol de hakim sınıfın çıkarlarıyla örtüşmektedir (Poulantzas, 
1969: 74). 

Devlet İktidarı / Sınıf İktidarı ve İlişkisel Yaklaşım 

Poulantzas’ın devlet iktidarıyla sınıf iktidarı arasında yaptığı ayrım devletin 
göreli özerkliğini göstermeyi hedefini gözetmekte aynı zamanda devlet teorisinin 
ilişkisel bir yaklaşımla ele alınışını beraberinde getirmektedir. Göreli özerklik 
tespitinin temelinde toplumsal formasyonlarda iktidarın kaynağının devlet değil 
sınıf olduğu görüşü yer alır. Zira sınıf iktidarının yaratılması ve sürdürülmesinde 
kullanılan kurumsal yapı olarak devlet aynı zamanda sınıflara ve sınıf 
kesimlerine karşı bir özerkliğe sahiptir. Poulantzas’a göre, çeşitli toplumsal 
kurumların ve özellikle de devlet kurumlarının herhangi bir iktidarı yoktur. 
İktidar perspektifinden ele alındığında kurumlar sadece iktidarı elinde 
bulunduran toplumsal sınıflarla ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte toplumsal 
sınıfların bu iktidarı iktidar merkezlerinde örgütlenir, bu bağlamda devlet de 
siyasal iktidarın uygulanma merkezidir. İktisadi, siyasal, askeri, kültürel niteliğe 
sahip bu iktidar merkezleri toplumsal iktidarın basit organı, uzantısı değildir. Bu 
kurumların doğrudan iktidara indirgenemeyecek özerklikleri ve yapısal 
özgünlükleri vardır (Poulantzas, 1973: 115). 

                                                 
7 Miliband Poulantzas’ın eleştirisine cevap olarak Poulantzas’ın yaklaşımının yapısal üst-
determinizm, yapısal soyutlamacılık olduğunu söylemekte ve Poulantzas’ın nesnel işleve kurucu 
rol atfederek yönetici sınıf kavramı yerine nesnel ilişkiler nesnel yapılar kavramını yerleştirdiğini 
söylemektedir. Ona göre Poulantzas’ın yapısalcılığının en iyi izlenebileceği yer burasıdır. Bu 
anlayışta siyasal tehlike gören Miliband faşist rejimlerle sosyal demokrat yönetimler arasındaki 
ayrımın anlamını yitireceğini vurgular. (Miliband, 1970: 1973). 
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Poulantzas, bu bağlamda devlet iktidarı ile devlet aygıtlarını birbirinden 
ayırır. “Devlet iktidarı” ifadesiyle, devletin çıkarlarına uygun düşen belli bir 
sınıfın iktidarını anlatmaya çalışır (1976b: 72). Poulantzas, iktidar kavramını 
devlet aygıtına ve kurumlarında somutlaştırmaz ve iktidar ilişkilerini sınıf 
ilişkileri koordinatları içinde konumlandırır (1976b: 73). Bu anlamda devlet ne 
hakim sınıf iktidarının kurumsal bir deposudur ne de sınıf mücadelesi dışında 
kendi soyut iktidarına sahiptir (Carnoy, 1984: 124-25). 

Poulantzas devlet aygıtına kıyasla sınıf mücadelesinin önceliğini 
vurguladığını bunu telafi etme yoluna gittiğini ifade eder. Bunu kapitalist devleti 
bir ilişki, daha açık biçimde, mücadele eden sınıflar arasındaki iktidar ilişkisinin 
yoğunlaşması olarak anlaşılması gerektiğini öne sürerek yapar. Böylece devlet 
üzerine olan güncel tartışmanın içerdiği, nesne olarak devlet ve özne olarak 
anlaşılan devlet arasındaki sahte ikilemden kurtulmuş oluruz. Nesne olarak 
devlet, bir sınıf veya kesimin elinde edilgen bir araç olarak herhangi bir 
özerkliğinin olmadığı araçsalcı anlayışın ürünüdür. Özne olarak devlet anlayışı 
ise, özerkliği ‘kendi iradesine’ indirgeyerek devleti mutlaklaştırır ve aynı 
zamanda devletin, iktidarı somut şekilde temsil eden grubun (bürokrasi, 
seçkinler) egemenliğinde cisimleştirdiğini iddia eder. Her iki durumda da 
devletle toplumsal sınıflar arasındaki ilişki, dışsal bir ilişki olarak 
anlaşılmaktadır. Ya toplumsal sınıflar devleti boyun eğmeye zorlar ya da devlet 
(özne) sınıflara boyun eğdirir veya onları denetler. Bu dışsallık ilişkisinde, devlet 
ve hakim sınıflar birbiriyle karşı karşıya gelen iki varlık olarak görülmektedir 
(Poulantzas, 1976b: 74). Bunun aksine kapitalist devleti bir ilişki olarak 
kavramak, sınıfsal çelişkilerden doğduğunu, onlarla ve onlar tarafından 
kurulduğunu kabul etmek, sınıfsal ayrımları yeniden üretecek bir kurumun 
(devlet) yekpare, çatlaksız bir blok olamayacağını, yapısı gereği bölünmüş 
olduğunu kavramak anlamına gelir (Poulantzas, 1976b: 75).Poulantzas’ın 
devlete kendine özgü bir iktidar atfetmemesi devleti özne veya nesne olarak ele 
alan yaklaşımlardan farklı bir perspektif sunmasıyla ilişkilidir. Devlet özne 
olarak ele alındığında sivil toplumdan ayrı, özünde rasyonalitenin taşıyıcısı olan, 
atomize olmuş bireyler karşısında genel iradenin tecessüm ettiği rasyonel Hegelci 
devlet anlayışına varırız. Devleti nesne olarak kavrayan görüş ise araççı 
yaklaşımdır; devlet doğası gereği hakim sınıfların istediği gibi kullandığı basit bir 
araç olarak kavramsallaştırılır. Her iki yaklaşımı da eleştiren Poulantzas için 
devlet ne özne ne de nesne konumuna indirgenemez, devlet doğası gereği tıpkı 
sermaye gibi bir ilişkidir. Daha kesin bir deyişle, devlet, kendisi içinde özgül bir 
biçimde dışa vurulan, sınıflar arasındaki güçler dengesinin yoğunlaşmış halidir 
(Poulantzas, 1976c: 81-82). 

Poulantzas, böylece siyasal sınıf hakimiyetinin devlet sisteminin maddi 
örgütlenmesinde, kurumlarında kayıtlı olduğunu ve kurumsal maddiliğin üretim 
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ilişkileri ve toplumsal işbölümünde temellerini bulduğunu savunur (Jessop, 2008: 
120, Poulantzas, 2000: 14). Kapitalist devletin genel doğası, genel çıkarı temsil 
ettiği doğrultusundaki temsili, baskı ve/veya aldatmadan fazlasını içerir. Devlet; 
iktisadi oyunun kurallarını negatif biçimde sınırlama ve korumaktan ve/veya 
madun sınıflar arasında yanlış bilinci aşılamaktan fazlasını yapar. Üretim 
ilişkilerinin ve toplumsal işbölümünün kurulması ve sürdürülmesine; iktidar 
bloğu için hegemonik sınıf birliğini örgütlenmesine ve halk sınıfları arasında 
rızanın maddi temellerinin yönetilmesine aktif biçimde dahil olur. Kısaca 
devletin sınıf hakimiyetinin yeniden üretilmesindeki rolü müspettir ve asla baskı-
ideoloji çiftine indirgenemez (Jessop, 2008: 121-122). Poulantzas Michel 
Foucault’yu andırır biçimde üretim ilişkilerinin kurulması ve yeniden 
üretilmesinde devletin pozitifliğini ve her yerde hazır bulunmasını vurgular. 
Poulantzas devleti verili üretim tarzına has olan bir biçimde siyasal-ideolojik 
ilişkileri bir araya getiren, yoğunlaştıran, maddileştiren, canlandıran faktör 
olarak görür (Poulantzas, 2000: 27). Böylece devlet her yerdedir. Devleti 
önceleyen toplumsal bir olgu (bilgi, iktidar, dil veya yazı), sınıfsal mücadele 
tahayyül edilemez. Bütün toplumsal gerçeklik Poulantzas’a göre devlet ve 
sınıfsal bölünmelerle ilişkili olarak düşünülmelidir (Poulantzas, 2000: 39; Jessop, 
2008: 122) 

Devlet aygıtlarının asli rolü sınıf egemenliğini yoğunlaştırarak, toplumsal 
ilişkileri yani sınıf ilişkilerini yeniden üreterek toplumsal formasyonun birlik ve 
tutunumunu sürdürmektir. Devlet aygıtları kendi ‘iktidar’ına sahip değildir fakat 
sınıf ilişkilerini maddileştirir ve yoğunlaştırırlar. Devlet, içsel olarak araçsal bir 
özü olan bir “entite” değildir, bir ilişkidir daha doğru biçimde bir ilişkinin 
yoğunlaşmasıdır (Poulantzas, 1976a, 24-26). Devlet aynı zamanda gerçekliği 
yaratarak, dönüştürerek ve oluşturarak müspet bir biçimde hareket eder 
(Poulantzas, 2000: 30). Devlet egemen sınıf ve sınıf kesimlerinden kaynaklanan 
yeni kurallar, normlar, değerler, tarih, gelenek, dil ve bilgi aracılığıyla bireyleri 
farklılaştırarak homojenleştiren, normalleştiren yeni kural seti altında halk-ulus’a 
entegre eder (Carnoy, 1984: 121).  

Yapısalcı düşünceyi terk edip devleti yekpare olmayan kurumsal bir bütün 
olarak ele alması sonucu Poulantzas devletin monolitik bir blok, basit bir egemen 
hukuki özne olmadığını vurgular. Devleti, hegemonik kesimin siyasal 
manevraları için uygun bir alan sağlayan iktidar ağlarının kesişimi aracılığıyla 
kurulan stratejik bir alan olarak kavramsallaştırır. Diğer bir ifadeyle kurumsal bir 
bütün olarak devlet sınıf çelişkileri ve çatışmalarını boydan boya kesen toplumsal 
bir ilişki olarak tasavvur eder. Böylece Poulantzas devlete olan yaklaşımında 
sınıf güçlerinin değişen dengesinin önemini vurgulamış olur. Bu çerçevede 
devlet, siyasal mücadele içinde dengeyi yansıtmaktan çok onu kurduğu için sınıf 
güçleri arasındaki dengenin maddi yoğunlaşması olarak görülür (Jessop, 2008: 
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123-125). Böylece Poulantzas devleti kuramsallaştırırken öncelikli analitik 
kategori olarak tutunumu terk eder yerine sınıf mücadelesini koyar (Berg, 1988: 
279-296). Devlet artık sınıf çelişkilerini ‘dışarıdan’ yöneten, iktidar bloğunun 
çelişkili birliğini örgütleyen, toplumsal formasyonun tutunumunu haricen 
sağlayan bir aygıt olarak değerlendirilmez.  

Poulantzas sınıf mücadelesinin devlet aygıtları üzerinde önceliğini 
vurgulayarak iktidarın ilişkiselliği ve devletin toplumsal bir ilişki olduğu tezini 
ileri sürmüş olur (Poulantzas, 146-152). Bu çerçeve içinde devlet sermaye gibi 
güç ilişkilerinin daha doğru bir ifadeyle devletin içinde sınıflar ve sınıf kesimleri 
arasındaki bu güç ilişkilerinin maddi yoğunlaşması olarak kavrar (Poulantzas, 
2000: 128-129). 

Poulantzas böylece daha sonra “burjuva idealizminin modern biçimi” 
(Poulantzas, 1976b: 70) diye eleştireceği yapısalcı Marksizm yorumunu terk edip 
devleti bir ilişki olarak gören yorumu benimser. Bu dönüşümü basitçe tek yönlü 
bir değişim olarak değerlendirmemek gerekir. Zira söz konusu dönüşümü değerli 
kılan onun bir yandan düşünsel anlamda bir kopuşu ifade ederken diğer bir 
yandan da bir sürekliliği barındırıyor olmasıdır. Poulantzas’ın fikirlerindeki 
değişim onun entelektüel macerasının başından beri sahip olduğu araççı ve 
ekonomist yaklaşımları eleştirme tavrından vazgeçmiş olduğu anlamına gelmez. 
Tam tersine ilişkiselci yaklaşım çerçevesinde ortaya koyduğu fikirler, 
görüşlerinin bu doğrultuda yetkinleştirilmesi için atılması gerekli olan bir adımı – 
kopuşu ifade etmektedirler. Gerçekten de devletin ilişkisel bir biçimde, sınıflar 
mücadelesinin yoğunlaşması olarak ele alınması, devleti bir nesne ya da özneye 
indirgeyen teorilerin aşılması ve toplumsal ilişkilerle – sınıflar mücadelesiyle 
devlet arasındaki içkin ilişkinin doğasının açığa çıkarılması açısından pozitif bir 
düşünsel adımı oluşturmaktadır. Kapitalist formasyonların çeşitliliğini ve 
günümüzde geçirmekte oldukları dönüşümü anlamak açısından bizlere daha 
doyurucu bir çerçeve sunmaktadır.  

Poulantzas’ın Olağanüstü Devlet Biçimleri Hakkındaki Analizi 

Olağanüstü devlet biçimleri – askeri diktatörlük, Bonapartizm ve faşizm - her 
ne kadar özgül birer rejim biçimi oluştursalar da, sonuçta kapitalist devlet tipiyle 
olan bağlantıları nedeniyle bu devlet tipinin, iktisat ve politikanın birbirinden 
görece ayrılması, egemen sınıf ve fraksiyonlar karşısında devletin görece 
özerkliği gibi, bazı belirleyici özelliklerini taşırlar. Poulantzas söz konusu devlet 
biçimini yaklaşımının geneline karakterini veren ekonomik determinizm ve 
araçsalcılık karşıtı bir tonda analiz ederek düşünsel anlamda belirli bir süreklilik 
sergiler. Bununla birlikte olağanüstü devlet biçimlerinin ortaya çıkışını 
açıklamak için kullandığı teorik çerçeveye içerisinde uluslararası konjonktür ve 
siyasal krizler gibi tarihsel göndermeleri açık olan kavramlar da dahil etmiştir. 
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Söz konusu kavramlar belirli ölçüde yapısal statü atfedilerek işlenmiş olsalar da, 
olağanüstü devlet biçimlerinin ortaya çıkışının tarihselliğini ve ilişkisel boyutunu 
göz önüne sermeleri bakımından Poulantzas’ın düşüncesindeki dönüşümün ilk 
evreleri olarak kabul edilebilir. Poulantzas’ın olağanüstü devlet biçimlerine 
ilişkin analizini bu çerçevede; olağanüstü devlet biçiminin ortaya çıkışını 
koşullandıran konjonktüre ilişkin görüşlerini, bu devlet biçimlerinin getirdiği 
yeniliği ilişkin görüşlerini ve özellikle üzerinde durduğu faşist devlet biçimine 
bakışını inceleyerek ele alacağız. 

Olağanüstü devlet biçiminin en radikal formu – ve bu nedenle olağanüstü 
devlet biçiminin özelliğini en net biçimde ortaya koyan form - olarak faşizm, 
Poulantzas’a göre kapitalizmin emperyalist aşamasına rastlamaktadır. 
Poulantzas’a göre kapitalist zincirin uluslararası plandaki belirli bir aşaması olan 
emperyalizmin, toplumsal ilişkilerin bu aşamada almış oldukları özel 
uluslararasılaşmayı açıklayabilmesi için; iktisat, politika ve ideolojiyi aynı 
zamanda etkileyen bir olgu olarak ele alınması gerekir. Bu nedenle emperyalist 
zincir ve bu zincirlerin halkalarının eşitsiz gelişimini somut durumları 
çözümlemede iki egemen öğe olarak ele alır. Emperyalizm, iktisadi kaynaşma ya 
da sermayenin uluslararası dolaşımından öte, aynı güçte olmayan çeşitli 
halkalardan oluşan bir zincir halindedir. Bu emperyalist zincir değişik ulusal 
formasyonların eşitsiz gelişimini ifade eden bir yapıya sahiptir. Ancak 
emperyalist zincirin bu eşitsiz gelişimi, yalnızca içerdiği zayıf halkalara bağlı 
olarak açıklanamaz. Zayıf halkalar dışındaki halkalar da kendi aralarında görece 
daha zayıf ve daha sağlam durumdadırlar. ‘Daha yerinde bir deyişle, bazı 
halkaların gücü artık doğrudan ötekilerin zayıflığına bağlıdır veya durum bunun 
tam tersidir (Poulantzas, 1980: 19). Bir ülkenin iktisadi durumu yanında, 
toplumsal formasyonunun ayırt edici özellikleri onun bu zincirdeki yerini 
belirler. Dolayısıyla zincirin zayıf halkası olmak yalnızca iktisadi öğelere 
bağlanamaz. Bir halkayı zayıf yapan, iktisat, politika ve ideoloji alanlarını 
kapsayan çelişkilerde bir birikimin gerçekleşmesidir. Nitekim devrimin zincirin 
en zayıf halkası olan Rusya’da gerçekleşmesine rağmen, faşizm Rusya’dan sonra 
en zayıf halkaları oluşturan İtalya ve Almanya’da kurulmuştur. Bu da bütünüyle 
değişik sonuçlar doğurmuş olan sınıf mücadelesi konjonktürleri içinde, bu 
ülkelerin emperyalist zincir içindeki yerlerinin son derece önemli olduğunu 
gösterir. 

Poulantzas’a göre olağanüstü devlet biçiminin en radikal formu olan faşizm 
dönemi emperyalist ülkelerde, tekelci kapitalizmin egemenliğine geçişi temsil 
etmektedir. Dolayısıyla bu dönem, bir geçiş evresine özgü çelişkilerle birleşmiş, 
emperyalizmin ve tekelci kapitalizmin çelişkileriyle karakterize edilmiştir. Ancak 
bu geçiş evresi faşizmin ne olduğunu açıklamakta tek başına yeterli değildir: 
özgül bir sınıf savaşı konjonktürüne tekabül eden faşizmin ortaya çıkışı mutlaka 
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bir siyasi bunalıma denk düşmektedir. Dolayısıyla bu dönem yalnızca sözü 
edilen siyasal bunalımın ortaya çıkmasında katkıda bulunduğu sürece önemlidir. 
Faşizm gibi bir olağanüstü devlet biçimine yol açabilecek siyasal bunalım ise 
ancak devlet aygıtının değişmesine yön veren sınıf mücadelesinin özellikleriyle 
bağlantılandırılarak açıklanabilir. Nitekim faşizmin yükselmesi ve iktidara 
gelmesi egemen sınıflar ve sınıf fraksiyonları arasındaki çelişkilerin 
derinleşmesine ve keskinleşmesine tekabül eder. Poulantzas’ın faşizm 
analizinde, küçük burjuva sınıfı faşizmin iktidara gelmesinde temel bir rol oynar. 
Faşizmin yükselişi esnasında küçük burjuvazinin yaşamakta olduğu ekonomik 
kriz, küçük-burjuvazinin politik krizine ve faşist partiler vasıtasıyla güvenilir bir 
toplumsal güç meydana getirmesine yol açar. Bu noktada faşizmin tarihi rolü, 
büyük tekelci sermaye ile küçük burjuvazi arasında bir ittifak yaratmasıdır 
(Laclau, 1998: 97). Faşizmin ortaya çıkışı esnasında işçi sınıfı zaten yenik 
durumdadır ve tüm faşistleşme süreci boyunca burjuvazi esas çelişkilerin ana 
görünümü olarak kalmıştır (Poulantzas, 1980: 61). 

Bu noktada Poulantzas’ın olağanüstü devlet biçiminin temel niteliğine ilişkin 
yapmış olduğu bazı genel saptamalar üzerinde durabiliriz. Olağanüstü devlet 
biçimi, devlet sisteminin yeniden düzenlenmesini gerektirir. Böylece devletin 
ideolojik aygıtlarında ve bunların devlet sistemiyle olan ilişkilerinde radikal 
değişimler meydana gelir. Özgül bir olağanüstü devlet biçimi olarak faşist devlet 
bünyesinde, diğer kapitalist devlet biçimlerinde var olan devletin ideolojik 
aygıtlarının görece özerkliği belirgin bir biçimde sınırlanır hatta ortadan kalkar. 
Bu durum devlet aygıtı ile devletin ideolojik aygıtları arasındaki tüm ilişkilerin 
dengesini değişime uğratır. Artık devlet, iktidarın aygıtlar arasındaki dağıtımını 
kesin bir biçimde sınırlayarak ve devlet sisteminin tamamının kendi 
hegemonyasını kurmaya çalışan sınıf veya fraksiyon tarafından denetlenmesini 
sağlayarak, hegemonyayı yeniden düzenler. Olağanüstü devletin ideolojik 
aygıtlarının göreli özerkliğinin belirleyici biçimde kısıtlanması, aynı zamanda 
siyasal bunalımla birlikte gelen ideolojik bunalıma ve dolayısıyla ideolojinin 
müdahalesiyle halk sınıflarına karşı uygulanan baskının bir kat daha artmasına 
bağlıdır (Poulantzas, 1980: 328). Kapitalist devletin diğer biçimleri, devletin 
ideolojik aygıtlarının göreli özerkliği nedeniyle ideolojinin fizik baskıyı 
meşrulaştıracak özel müdahalesine izin vermemektedir. Böylece olağanüstü 
devletin ortaya çıkışı, ideolojinin baskıya eşlik eden müdahalesinin öteki devlet 
biçimlerinin kurumsal çerçevesi içinde gerçekleştirilememesine tekabül eder. 
Devletin ideolojik aygıtlarının kısıtlanması aynı zamanda egemen ideolojideki 
bunalımın doğurduğu ideolojik müdahale ile de bağlantılıdır. Dolayısıyla 
olağanüstü devlet, egemen ideolojinin örgütlenmesinde de özel bir rol oynar. 
Diğer devlet biçimlerinde egemen ideolojinin ‘hazırlanması’, egemen sınıfların 
organik ideoloji görevlileri ve bunları egemen sınıflarla birleştiren doğrudan 
temsil bağı ile gerçekleşir. Olağanüstü devlet biçiminde ise egemen sınıf ve 
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fraksiyonların siyasal temsilcileriyle ideolojik temsilcileri arasındaki doğrudan 
bağın koptuğu gözlenir. Her devlet biçiminde devlet aygıtları kendi özel iç 
ideolojilerini yayarlar ve bu ideolojiler belirli yönlerden egemen ideolojiden 
ayrılır. Olağanüstü devlet biçiminde egemen sınıf veya fraksiyonların ‘ideoloji’ 
görevlileri kendilerini, artık toplumdaki egemen ideolojiyle kesişmiş olan, devlet 
aygıtlarına özgü iç ideolojiyle özdeşleştirirler (Poulantzas, 1980: 329). Toplumun 
ve tüm aygıtların militaristleştirilmesi ve bürokratikleştirilmesi gibi özelliklerle 
nitelenen olağanüstü devletin özel işleyişi, ideolojik hegemonyanın yeniden 
dönüşmesini sağlar ve bu durum devletin ideolojik aygıtlarının devlet aygıtına 
göre göreli özerkliğini ve ideolojik aygıtların kendi aralarındaki özerkliğin 
belirleyici bir biçimde kısıtlanmasını gerektirir. 

Olağanüstü devlet hukukun siyasal işleyiş biçimlerini de değişikliğe uğratır. 
Yönetimde artık keyfiliğin egemen olduğu olağanüstü devlet biçimini niteleyen, 
yalnızca kuralları çiğnemesi değil, fakat kendi işleyiş kurallarını koymasıdır. 
Dolayısıyla artık hukuk kuralları işlemez ve böylece olağanüstü devlet 
hasımlarına karşı olası bir müdahalede kullanabileceği gerekli araçlar ve mevcut 
güçler karşısında bir ‘hareket serbesti’ elde etmiş olur (Poulantzas, 1980: 335). 
Sonuç olarak, her şey sınırsız bir iktidar uygulamasına sahip olan olağanüstü 
devletin müdahale sahasına girer. 

Olağanüstü devlet biçiminde seçim ilkesinin ortadan kaldırıldığı görülür, bu 
durum ideolojik bunalımın ve ideolojiyi aktarmakla görevli klasik siyasal 
partilerin başarısızlıklarının bir sonucudur. Bu sayede, seçim ilkesi üzerine 
kurulmuş devletin ideolojik aygıtlarının halka sağladığı eylem alanı ortadan 
kaldırılmaya çalışılır. Seçim ilkesinin kaldırılması olağanüstü devletin tüm 
ideolojik aygıtlarını etkiler ve aynı zamanda olağanüstü devletin diğer kapitalist 
devlet türlerinden daha fazla bürokratikleşmesini doğurur. 

Devletin ideolojik aygıtlarının göreli özerkliğinin kısıtlanması ve burada 
gelişen yeni egemenlik ilişkileri bakımından olağanüstü devlet iktidarın 
‘merkezileşmesi’ni de beraberinde getirir. Bu durumda kollar ve aygıtlar 
arasındaki çelişkilerin değişik bir biçimde devamı söz konusudur (Poulantzas, 
1980: 342) ve sınıf mücadeleleri ortadan kaldırılamamıştır.8 Dolayısıyla ‘dıştan 
birleşik ve merkezileşmiş görünen bir olağanüstü devletin ‘iç çelişkileri’ sınıf 
mücadelesinin ifadesidirler’ (Poulantzas, 1980: 342). 

Poulantzas’ın olağanüstü devlet biçimine yönelik analizi bu biçimi ortaya 
çıkaran koşullar ve söz konusu biçimin genel eğilimlerinin incelenmesi 

                                                 
8 Poulantzas’a göre faşizmi niteleyen, kollar ve aygıtlar arasındaki çelişkiden çok bizzat her kol 
ve aygıtın içindeki şiddetli çelişkilerdir. Kendisi de şiddetli çelişkilerin etkisinde olan egemen kol 
veya aygıt diğerlerine nüfuz etmek ya da bunları ele geçirmek yoluyla kendi egemenliğini kurar 
(Poulantzas, 1980: 342).  
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sonrasında faşizmin ele alınması ile son bulur. Faşizmin ortaya çıkışı süreci ve 
bu devlet formunun özellikleri ortaya konulur. Faşizm sürecinin başlangıcı, 
mutlaka faşist örgütlerin doğuşuyla belirlenmez, eşitsiz bir gelişme sürecine 
sahip bu sürecin başlangıcı özgün niteliklerin sistemli bir biçimde bir araya 
gelmesiyle damgalanmıştır. Poulantzas faşistleşme sürecinde dört dönem saptar. 
Sürecin başlangıcından ‘dönüşsüzlük’ (non-retour) noktasına kadar olan dönem: 
Bu dönem faşistleşme sürecinde artık geriye dönüşün çok güç olduğu bir anı 
temsil eder. Bu an ise aslında basit ve biçimsel bir son eylem olan faşizmin 
iktidara gelmesi anı değildir. Dönüşsüzlük noktasından faşizmin iktidara 
geçmesine kadar olan dönem: Bu dönem faşizmin ortaya çıkışını ve siyasal 
karakterini ortaya koyması yönünden önemli bir dönemdir. Faşizmin iktidardaki 
ilk dönemi: Bu dönem faşizmin iktidara gelmesi sırasında faydalanmış olduğu 
halk desteğinin belirsiz olması nedeniyle, uzlaşmaları da içeren,  bir istikrarsızlık 
ve belirsizlik dönemidir. Faşizmin stabilizasyonu dönemi: Bu dönem kendi 
içinde birden çok evreden oluşur. Öncelikle faşizm kendi saflarında kitlesel ve 
kanlı temizlemelerle sınıf kökenlerinin belirsizliklerinden kurtulur, böylece 
gerçek yüzünü göstermiş olur ve kendi sınıfsal işlevlerini bütünüyle ve doğrudan 
uygular. Bu dönemde faşizm sınıfsal yüklerinden kurtulma çabasındadır 
(Poulantzas, 1980: 65-66). 

Süreç sonunda ortaya çıkan faşist devletin ideolojik aygıtları içinde özel 
nitelikte bir kitle partisi vardır. Faşist devlet, halk kitlelerinin sürekli eyleme 
geçirilmesiyle belirlenir (Poulantzas, 1980: 345). Faşizm iktidara devletin baskı 
aygıtlarının yardımıyla biçimsel olarak tamamen anayasal bir şekilde ulaşır. 
‘Hatta faşizme özgül niteliğini veren nokta, devletin baskı aygıtındaki 
bölünmeleri kendi yönünden etkisizleştirip, ‘anayasal olarak’ iktidara 
ulaşmasıdır. Bu etkisizleştirme faşistleşme sürecinin başlangıcı sırasında halk 
kitlelerinin bir dizi yenilgiye uğramış olmalarına ve iktidar geçişi sırasında, 
faşizmin iktidar bloğunun bütünün desteğini kazanmış veya bu bütünü kendi 
açısından etkisizleştirmiş olmayı başarmış olmasına bağlıdır.’ (Poulantzas, 1980: 
348). Faşizm devletin baskı aygıtının dışında gelişen bir olgudur. Faşist parti ile 
devlet aygıtı hiçbir zaman birleşmemiş, parti hep özel bir işlev üstlenmiştir. 
Faşizmin iktidardaki ilk döneminde faşist parti, devletin baskı aygıtına 
egemendir. Faşist partinin devlet aygıtına tabi hale gelmesi ise yerleşmiş faşizm 
evresinde değişim geçirmiş devlet aygıtının faşist partiye egemen olmasıyla 
gerçekleşir. Bu ise devletin baskı aygıtının belirli bir kolunun devlet aygıtının 
bütününe egemen olmasıyla mümkün olur: bu kol siyasi polistir (Poulantzas, 
1980: 346). Yerleşmiş faşizm aynı zamanda devletin ideolojik aygıtları içinde 
ilişkilerin yeniden düzenlenmesini beraberinde getirir. Bu aygıtların “devletin 
baskı aygıtları karşısındaki göreli özerkliklerinin yanı sıra, kendi aralarındaki 
özerklik durumları” da tartışılır hale gelir. Faşist parti devlet aygıtına bağımlı 
hale geldiği andan itibaren, hem ideolojik aygıtları baskı altına alan bir zincir, 
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hem de kendine tabi ideolojik aygıtlar için merkezi bir bağlantı halkası görevi 
görür. Aile, enformasyon ve propaganda aygıtı devletin ideolojik aygıtlarının 
egemen üçlüsü haline gelirler (Poulantzas, 1980: 347). 

3. SONUÇ 

     Poulantzas devletin pozisyonuna ilişkin görüşlerini yapısalcı bir anlayışla 
biçimlendirmiş ancak daha sonrasında fikirlerini ilişkisel yaklaşım doğrultusunda 
revize etmiştir. Devleti egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda ancak 
gerektiğinde onun doğrudan çıkarlarına aykırı olabilecek uygulamaları yürüten 
ve böylece iktidar bloğunun oluşumuna ve egemen sınıfın hegemonyasının 
kurulmasına vesile olarak toplumsal tutunumu gerçekleştiren yapısal bir öğe 
olarak tanımlamıştır. Daha sonrasında devleti ilişkisel bir biçimde, sınıflar 
mücadelesinin yoğunlaşması olarak ele alarak; diğer bir deyişle sınıflar 
mücadelesiyle devlet arasındaki içkin ilişkinin doğasının açığa çıkararak devleti 
bir nesne ya da özneye indirgeyen teorilerin aşılmasına katkı sunmuştur. 
Poulantzas’ın olağanüstü devlet biçimleri hakkındaki görüşleri de bu dönüşüm 
çerçevesinde formüle edilmiştir. Uluslararası konjonktür ve siyasal kriz gibi 
tarihsel öğeler ve de sınıflar mücadelesi ile egemen sınıfın fraksiyonları 
arasındaki çelişkiler gibi ilişkisel öğeler söz konusu analizin merkezinde yer 
almaktadır. Bu nedenle de günümüzde yeniden gündeme gelmekte olan 
olağanüstü devlet biçimlerine yönelen ve de indirgemeci ve işlevselci anlayışın 
ötesine geçmek isteyen araştırmacılar için yol gösterici niteliktedir.  
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HAKKÂRİLİ KÜRT MÜSLÜMAN KADINLARIN ÖTEKİ 
İNŞASI – ÇOCUKLARIM KİMİNLE EVLENSİN VE 

KOMŞUM KİMLERDEN OLSUN?  

OTHERS OF KURDISH MUSLIM WOMEN LIVING IN 
HAKKÂRİ - WHO DO I WISH MY CHILDREN MARRY 

WITH AND MY NEIGHBORS COME FROM?* 

Tuğba METİN1 & Pınar ENNELİ2 
 

ÖZ 

Ötekileştirme genellikle, görece heterojen toplumlarda, etnik 
azınlıklar veya kadınlar gibi dezavantajlı grupların 
dışlanmasıyla ilgili olarak analiz edilir. Var olan teoriler bu 
şekilde yalnızca çoğunluk tarafından azınlığa uygulanan 
ayrımcılık ve ötekileştirme sürecine odaklanmaktadır. Bu 
çalışma ise ötekileştirmeyi karmaşık ve çok boyutlu bir süreç 
olarak ele alarak, belirli şartlarda, görece homojen 
toplumlarda da gözlenebileceği hususunu tartışmaktadır. Bu 
çerçevede, kadınlar ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı 
grupların üyeleri ve dışlanmış ötekilerin kendileri için bir 
öteki inşa edebileceği de iddia edilmektedir. Bu makale 
Türkiye’nin doğusundaki yoksul bir kent olan Hakkâri’de 
yaşayan kadınlar ile yapılan saha çalışmasının verilerine 
dayanmaktadır. Hakkâri, nüfusunun büyük çoğunluğunu 
Sünni Kürtler’in oluşturduğu bir bölgedir. Makale 2012 
yılında 15 yaş ve üzeri 1177 kadın ile yapılan görüşmeler 
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sonucu toplanan nicel verilere dayanmaktadır. Çalışmanın 
bulguları heterojen toplumlarda da ötekileştirmenin 
olabileceği ve bu ötekileştirme sürecinin temasta olunmasa 
dahi farklı etnik ve dini kimlikler üzerinden yapılabileceğini 
göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ötekileştirme, Kürt Kadın, Etnik 
Azınlık, Hakkari, Kimlik, Türkiye. 

ABSTRACT 

Othering is often analysed in relation to exclusion of 
disadvantaged groups such as ethnic minorities or women in 
relatively heterogeneous societies. In doing so, the existing 
theories are focused on the issue of discrimination of 
minorities through the process of othering. On the other 
hand, this paper will argue that othering is a complicated and 
multi-dimensional process. It could also be observed in 
relatively homogeneous societies. Indeed, the members of the 
disadvantaged and excluded others such as women and ethnic 
minorities could conceive others. This paper based on a study 
of Kurdish women living in a poor city in eastern part of 
Turkey, called Hakkari. The area overwhelmingly populated 
by Sunni Kurdish people. The quantitative data were 
collected from 1177 women aged 15 years and over in 2012. 
The data promote the idea that othering of different ethnic 
and religious groups could be possible in relatively 
homogeneous societies. 
Keywords: Othering, Kurdish Women, Ethnic Minorities, 
Hakkari, Identity, Turkey. 

 

GİRİŞ 

Ötekileştirme bağlı olunan grubu diğerlerinden farklı kılma çabasına 
karşılık gelmektedir. Bireylerin kendi kimliklerini tanımlamasında “öteki”nin 
önemli bir işlevselliği söz konusudur. Kavram olarak “öteki” Türk Dil Kurumu 
tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: 1. “sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve 
konum bakımından uzakta olan” 2. “mevcut kültürün içinde dışlanmış olan” (TDK, 
2016) (www.tdk.gov.tr). “Öteki”nin mevcut kültürün içinden dışlanmış olması, 
ötekileştirmenin sosyolojik olarak farklı bağlamlarda incelenmesi gerekliliğini 
doğurur. Bu anlamda etnik kimlik teorileri ekseninde bakıldığında birey ve 
grupların aidiyet ve dışlama dinamiklerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınması 
gerekmektedir. 

http://www.tdk.gov.tr/
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Frederic Barth (1996: 76)’a göre birey ve gruplar kendilerini başka gruplara 
mensup kişilerden ayırt etmek ve grubun sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlar 
oluştururlar. Bu sınırlar gizli olmayan işaret ve semboller, yani; genel yaşam 
tarzı, dil ve giyim gibi özellikleri içerirken, bir de temel değerler, yani; bir etnik 
gruba aidiyetin getirdiği standartları ve sorumlulukları içerir. Ancak etnik 
grupların söz konusu ahlaki standartlarını belirleyen tek unsur etnik köken 
olmayabilir. Örneğin etnik kimlik ile bütünleşen dini kimlik de bu ahlaki 
standartların içeriğini belirleyebilir. Bir inanç sistemi olarak din, yüzyıllardır 
birey ve toplumlara anlam kodları sunan bir olgu olarak tartışılmaktadır. 
Kavram olarak din olgusu değişen dünya ile birlikte sosyal bilimler alanında yeni 
kavramsal tartışmaları beraberinde getirmiştir.  

Bu çerçevede, makale etnik ve dini kimlik üzerinden genellikle öteki olan 
bir grubun kimleri ötekileştirdiği üzerinde duracak ve bunu da görece homojen 
bir topluluğa yoğunlaşarak yapacaktır. İlk bölümde literatür tartışmalarına yer 
verilecek, izleyen bölümde Türkiye’deki ötekileştirmeyi hazırlayan kimlik 
politikalarının sosyo-politik zemini kısaca anlatılacak ve izleyen bölümlerde de 
araştırma bulgularına yer verilecektir. 

1. TEORİK TARTIŞMALAR 

Literatürde heterojen toplumlarda Müslüman grupların dini kimlikleri 
nedeniyle ötekileştirilmesi çok üzerinde durulan bir konudur (Hofhansel, 2010; 
Bangstad, 2013; Muhammed, 2013; Ajala, 2014; Sunier, 2014; Ghail ve 
Haywood, 2014). Ancak homojen toplumlarda, yani farklılıkların birbirine 
doğrudan temas etmediği toplumlarda ötekileştirmeyi inceleyen çalışma ise 
sınırlıdır. Dolayısıyla bu çalışma literatüre iki boyutta katkı sunmayı 
amaçlamaktadır: Birincisi, homojen bir grupta ötekileştirmeyi anlayabilmek, 
ikincisi ise söz konusu ötekileştirilen grubun da ötekilerinin olabileceğini ortaya 
koymaktır. 

Bu çerçevede, öncelikle ‘Müslüman öteki’ ve ‘Etnik öteki’ üzerine yapılan 
çalışmalara detaylı bir şekilde bakılacak olursa, özelikle Türkiye’de tartışmalar 
geleneksellik-modernlik ya da laik-İslamcı (İlyasoğlu, 2012), Ortodoksi İslam- 
Heterodoksi İslam (Özdalga, 2006: 64) ve Kürt-Türk (Adaman ve Keyder 2006; 
Duman ve Alacahan, 2011a) gibi ikilikleri temel alarak yapılmaktadır.  

Heterojen toplumlarda özelikle ötekini Müslüman kadın üzerinden 
tartışmak çok yaygındır. “Müslüman kadın” ın yerini ve ötekileştirilmesini ele 
alan çalışmalar Müslüman kadınların genellikle dini inançları ve bunun sembolik 
temsili olan başörtüsü ve çarşaf giymeleri gibi nedenlerle dışlandıkları 
noktasında yoğunlaşmışlardır. Özyurt (2013) tarafından ABD ve Hollanda’da, 
Arap, Güney Asya, İran gibi etnik orijinli ülkelerden göç etmiş kadınların “Batılı 
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Müslüman Kadın” imajı vasıtasıyla nasıl ötekileştikleri ve marjinalize 
olduklarını ele almaktadır. Yaşanan göç ile birlikte azınlık durumunda bulunan 
Müslümanların ötekileştirilmesinin odağında yine Müslüman kadınların 
ötekileştirilmesi ve dolayısıyla yine başörtüsü, türban, peçe gibi dini kimliği 
sembolize eden unsurlar bulunmaktadır. Örneğin Bilge (2010)’nin çalışması 
Batı’da öteki olarak kurgulanan başörtülü “Müslüman kadın”ın anlamını ele 
almaktadır. Salzbrunn (2012)’un Fransa’daki “burka” giyen Müslüman kadınları 
ele aldığı çalışmasında ise, burka giydiği için cezalandırılan kadınların 
dışlanmışlık algılarının nasıl güçlendiğine dikkat çekilmiştir. Başörtüsünün dini 
kimliğin en önemli unsuru olması çalışmaların bu noktada yoğunlaşmasına yol 
açmıştır (Killian 2003). Müller (2010)’in yaptığı çalışma ise; Almanya’daki 
Müslümanlar’ın yaşam stilinin bir parçası olarak kadınların peçe takmasının, 
farklı normatif sistemlerinin olması, gündelik pratiklerinin farklılığı ve gelenekler 
nedeniyle dışlandıklarını ortaya koymuştur.  

Türkiye’de İslamcı kadın kimliğinin oluşumunu ele alan çalışmaların bu 
doğrultuda odak noktası İslamcı ve türbanlı kadınların kamusal alanda 
yaşadıkları mağduriyet ve dışlanma deneyimleridir (Göle, 1991; Özdalga, 2006; 
İlyasoğlu, 2012; Yılmaz, 2015). Ancak ulus devlet doktrini doğrultusunda 
yaratılmaya çalışılan laik, seküler bir vatandaş kimliğine karşı bir başkaldırı 
niteliğinde olan İslamcı hareketin kadınları ön plana alarak, bu başkaldırışın 
sembolik ifadesi olan türbanın kamusal alandan dışlanmasından hareketle 
Müslüman kadınların yaşadığı ötekileştirmeyi ele alan çalışmalar bütün 
Müslüman kadınları anlamak için yeterli değildir.  

Yukarıda altı çizilen bir başka ötekileştirme dinamiği olarak etnisitenin de 
tıpkı Müslüman öteki çalışmalarında olduğu gibi azınlık öteki üzerine 
yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Çağlayan (2007:185) “biz” ve “öteki”nin karşılıklı 
inşasında önemli olan belirleyiciliğin kamusal alanda yasaklanan etnisitenin, 
dolayısıyla ayrımcılığın önemine vurgu yapar. Dahası, Uygun (2006) tarafından 
üniversite öğrencilerinin bir “öteki” kimlik olarak Kürt kimliğine ilişkin 
önyargılarının ele alındığı çalışmanın bulgularına bakıldığında %30,4’ü Kürt 
kimliğini ayrılıkçı-bölücü olarak nitelendirmişlerdir. Benzer şekilde, Adana’nın 
10 mahallesinde 600 kişi ile yaptıkları ve farklı etnik grupların birbirine olan 
güven duygusu üzerinden ötekileştirmeyi araştırdıkları çalışmalarında Duman ve 
Alacahan (2011a) katılımcıların %34,9 ‘unun (Kürt katılımcılar hariç) hiçbir 
zaman Kürtlere güvenmediklerini, %17,4’ünün ise az güvendiklerini ortaya 
koymuşlardır. Yine Adaman ve Keyder (2006) tarafından Türkiye’de altı büyük 
kentin (Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır) gecekondu 
mahallelerinde 1.863 kişi ile yapılan çalışmanın bulgularına göre ise kişilerin 
%18’i etnik kökenleri nedeniyle, %17’si şiveleri nedeniyle, %12’si dini 
inanç/mezhep nedeniyle dışlanmaya uğradıklarını belirtmişlerdir. 
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Kürt azınlıkların ötekileştirilmesi olgusu çerçevesinde tıpkı Müslüman 
ötekinin tartışılmasında olduğu gibi kadın olgusu zaman zaman ön plana 
çıkmaktadır. Örneğin, Kuloğlu- Karslı (2012) da Kürt kökenli göçmen kadınların 
geldikleri şehirlerde, yoksulluğun ve ayrımcılığın sonucu olarak nasıl 
marjinalleştiğini ele almıştır. Kuloğlu-Karslı’ya (2012) göre kadınlar yerinden 
edilme sürecinden sonra etnik ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık kıskacında 
şehir merkezlerinde daha marjinal konuma düşmüşlerdir. Adaman ve Keyder’in 
(2006) yukarıda bahsettiğimiz çalışmasında da altı çizilen bir önemli nokta, Kürt 
kadınların her konuda erkeklerden daha fazla dışlanmışlık hissi yaşadığıdır. 
Örneğin kadınların %19’u etnik kökenleri nedeniyle dışlanmaya uğradıklarını 
düşünürken, erkeklerde bu oran %17’dir. Dini inançları nedeniyle kadınların 
%19’u dışlanmaya uğradıklarını düşünürken, erkeklerde ise bu oran %16’dır.  

Batıda da Kürtler ile ilgili yapılan çalışmaların odak noktası, Kürtler’in 
ötekileştirilme dinamikleri ve bunun sonucunda uğradıkları ayrımcılığı tecrübe 
etme biçimleridir. Erbaş (2008) Britanya’ya sığınmacı olarak yerleşen Kürt 
kökenli Türk vatandaşları ile topluma üyelik dinamiklerine odaklanarak 
kendilerini yurttaş ya da yabancı hissetme durumlarını ele alan bir çalışma 
yapmıştır. 40’ı erkek, 40’ı kadın olmak üzere toplam 80 kişi ile yapılan çalışma 
bulguları, kadınların %60’ı yerli insanların kendilerine ikinci sınıf vatandaş 
olarak davrandığını, %85’i yerli insanların daha iyi okul, iş vb. gibi daha 
avantajlı olduklarını, yine kadınların %52,5’inin yerlilerin onların sevmediklerini 
ve onları istemediklerini düşündüklerini ortaya koymuştur.  İsveç’te yaşayan 
Kürt kökenli göçmenler üzerine ise Alinia (2004) tarafından yapılan çalışmanın 
bulguları da kadınların İsveç toplumunda kendilerini hem dışlanmış hem 
yabancılaşmış hissettiklerini ortaya koymaktadır.  

Öte yandan, heterojen toplumlarda azınlıklıkların ötekileştirilmesi ve 
dolayısıyla yaşadıkları ayrımcılık tecrübelerini anlatan çalışmaların yanı sıra az 
da olsa azınlık grupların da (Kürt, Müslüman vb.) bir ötekileştirme pratiğine 
sahip olduğunu ortaya koyan araştırmalar mevcuttur. Bunlar, heterojen 
topluluklarda bütün grupların azınlık veya çoğunluk olsa da bir ötekisi 
olduğunun altını çizmiştir (Ignatieff, 1999: 97-98; Brubaker, 2009: 52-54). 
Örneğin, Yuval Davis (2010:263-64), Doğu Londra’da buraya göçmen olarak 
gelen Kosovalı, Kürt ve Somalili katılımcılar ile yapılan görüşmelerde 
Müslüman topluluğu oluşturan bu gruplar arasındaki gizli anlaşma ve 
çekişmeleri ortaya çıkarmıştır (Yuval-Davis, 2010: 263). Benzer şekilde, Wright 
(2014)’ın İngiltere’deki Iraklı Kürt kadınları ile yaptığı çalışma bu kadınların da 
ötekisi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle feminist hareketle yakından ilgili 
olan araştırma örnekleminin ötekisi bir diğer göçmen grup olan Ortadoğu’dan 
gelen Araplardır. Kendisini Kürt etnisitesine mensup Irak milliyetçisi ve Sünni 
olarak tanımlayan göçmen kadınlar Irak’tan hatta diğer Ortadoğu ülkelerinden 
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gelen etnik gruplardan kendilerini daha Batılaşmış olarak görmekte ve 
ötekileştirmektedirler. Wright (2014)’ın çalışmasının bulguları ötekinin mevcut 
koşullar oluştuğunda ötekileştirme sürecini başlatabileceğini göstermesi 
bakımından önem taşımaktadır.  

Bu çerçevede, izleyen bölümlerde ötekileştirme tartışmalarına, Müslüman 
Kürt kadınının ötekilerini anlamaya çalışarak bir katkı sunmak amaçlanmıştır. 
Birlikte yaşamak için ötekileştirilen olarak ele alınan grubun ötekilerini de 
kavramak önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın temel savı 
ötekileştirme sürecinin tek taraflı olmadığı ve illa ki öteki gruplar ile temasa 
ihtiyaç duyulmadığıdır. Her grubun ötekileştirilenler de dahil olmak üzere 
ötekileri vardır.  

2. TÜRKİYE’DEKİ ÖTEKİLEŞTİRME SÜRECİNİN SOSYO-POLİTİK 
ALT YAPISI 

Türkiye’de 1980’li yıllar ile birlikte etnik ve dini kimliğe dayalı siyasi 
hareketler, kentleşme, neoliberalizm ve bunlara koşut olarak gelişen kentli sınıf 
olgusu ile birlikte yükselişe geçerek devlet ideolojisini radikal biçimde 
sorgulamaya başlamışlardır (Dönmez, 2010: 34). Etnik ve dini kimliğe dayalı 
siyasal hareketlerin merkezinde ise kadın ve Kürt kimliği ile birlikte mezhepsel 
kimlikler bulunmaktadır (Erman, 2010).  

Türkiye’de kimliğe dayalı siyasal İslam’ın güç kazanması Refah Partisi’nin 
1994’te yerel ve 1995’te genel seçimleri almasıyla birlikte gerçekleşmiştir 
(Bozdoğanlı, 2008). Böylece Türk siyasi tarihine Cumhuriyet’in kuruluşundan 
bu yana yön veren Laik ve İslamcı kutuplaşması farklı bir dönemece girmiştir. 
2002 yılında ise İslamcılık yerine muhafazakâr demokrat kimliği, Avrupa Birliği 
ve laiklik yanlısı söylemleriyle öne çıkan AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
iktidara gelmiştir (Bakırezer ve Demirer, 2010:159). Ancak laik ve İslamcı 
kutuplaşması son bulmamış, siyasi erkin el değiştirmesiyle yalnızca farklı bir 
boyut kazanmıştır. Dahası, özelikle 2010 yılından sonra yani AKP’nin 2011 
genel seçimlerinde tekrar başa gelmesi ile birlikte partinin hem söylem hem de 
uygulama düzeyinde daha fazla mezhepçi (Sunni İslam) söylemleri ve 
politikaları ön plana çıkarttığının da altı çizilmektedir (Alaranta, 2014; Coşar ve 
Yeğenoğlu, 2011;  Kaya, 2014). 

Özelikle bu dönemde, İslami kimlik politikasında kentli ve orta sınıf 
kadınlar kendilerini “Batılılaşmış” kadın imajından soyutlama çabası içerisinde, 
laik modernizasyon projesine karşı inançlarının sembolik ifadesi olan 
başörtüleriyle karşı bir mücadele başlatmışlardır (Göle, 2011: 31). Böylece laik 
modernizasyon projesinin ötekileri olarak kendilerine kamusal alanda yer 
açmaya çalışmışlardır.  
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Siyasi erkin İslami politikalar ile bezendiği bu dönemde ötekileştirilen 
bağlamında tartışılan İslamcı kimliğinin de ötekileştirici potansiyeli ortaya 
çıkmış, bunu özelikle medya üzerinden kendini hissettirmiştir. Örneğin Gümüş 
ve Dural (2012) Akit gazetesinin ötekileştirilen Müslümanları mobilize ederek 
onların da ötekileri nasıl yarattığı üzerinde durmaktadır. Manşetlerle, yaptığı 
haberlerle, karikatürlerle seküler Kemalistleri hedef alarak toplumu polarize 
ettiğini vurgularlar. Nefret söylemlerinin kitle medyası ile yayılmaya çalışılması 
birey ve grupları daha etkili bir şekilde etkilemeyi hedeflemektedir. Gazetenin 
yayına girdiği 1993 yılından bu yana öncelikle İslamcı-Muhafazakar Erbakan 
(1995-1997) döneminde, daha sonra ise Erdoğan  (2002) hükümeti boyunca 
onların politikalarını destekleyen yayınlar yaptığını belirten Gümüş ve Dural 
(2012) gazetenin farklı isimlerle fakat aynı kutuplaştırıcı söylemlerle yayın 
hayatında tutunduğunu belirtmiştir. Almanya’da da yayın yapan Akit gazetesi 
aynı zamanda Yahudi soykırımını inkâr etmiş, anti semitism propagandası 
nedeniyle yasaklanmıştır. Başlık, sütun ve karikatürleriyle seküler Müslümanlar 
ile diğer Müslümanları ayıran yayınlar yapan AKİT gazetesi bu yolla, CHP 
karşıtlığı yaratmaya çalışmıştır. Özellikle kadınlar ve türban üzerinden yapılan 
propaganda da kullanılan bir karikatür oldukça ilgi çekicidir. Türbanlı bir kız 
öğrencinin bir çoğunluğu temsil eden şemsiye altında gökten yağan ve CHP’yi 
sembolize eden altı oktan korunmaya çalışması algı yönetimini ortaya 
koymaktadır. Burada önemli olan husus ötekileştirmenin kimi zaman tek yönlü 
olmayıp, karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olduğunu göstermesidir. 

Kimlik politikalarının önemli bir ayağı olan Kürt kimliğinin ise aynı 
dönemde daha fazla altının çizildiği, özelikle 1980 sonrasında PKK nın 
eylemleri ile baskın kimliklerden biri olduğu söylenebilir. Van Bruinessen (2000: 
11-12)’e göre Türkiye’de modernizasyon ve Batılılaşma doğrultusunda tehdit 
olarak görülen medrese ve tarikatların kapatılması ve Kürtlüğün baskı altında 
tutulması sadece Sünni İslam değil, Kürtlük bağlarını da kuvvetlendirmiştir.  

Bölge yıllardan beri süren Kürt isyanının ve yaşanan çatışmaların önemli 
bir alanıdır. Türkiye’de 1970’lerden beri süren bölgeye özgü etnik çatışma 
cinsiyetleri ne olursa olsun bütün insanların yaşamını etkilemiştir. 1978’lerde 
radikal bir grup, PKK’yı (Partîya Karkêren-i Kurdistan –Kürdistan İşçi Partisi)  
kurmuştur. PKK bölgede etno-politik kazançlar elde etmek için şiddeti kullanan 
ve politik şiddet veya etnik terör tarafından desteklenen etnik bilinci yayan ilk 
silahlı örgüttür (Dönmez ve Enneli, 2008: 122). 

1980’lerde ve özelikle 1990’larda, PKK yalnızca bölgede iyi bir şekilde 
organize olmayıp, komşu ülkeler ve Batı ülkelerinde de etkinlik kazanmıştır 
(Barkey ve Fuller, 1998: 21-61). 1999’da PKK’nın lideri Abdullah Öcalan 
kaçmak üzereyken Kenya’da yakalanmıştır. Yapılan duruşmadan sonra 
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Türkiye’ye teslim edilmiştir; halen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı 
Marmara denizindeki küçük bir adadadır. Liderlerinin yakalanmasından sonra 
ise örgüt tek taraflı ateşkes ilan etmiştir (Dönmez ve Enneli, 2008: 124). 1999 
yılına kadar bölgede yaşanan etnik terör nedeniyle 40.000’den fazla Kürt ve Türk 
sivil vatandaş hayatını kaybetmiş (Dönmez ve Enneli, 2008: 124), 11.000’den 
fazla PKK’lı ise öldürülmüştür (Barkey ve Fuller, 1998: 47). PKK 2004 Haziran 
ayında ateşkesi sonlandırmış, sivillere ve askeri kuvvetlere yönelik saldırılarına 
tekrar başlamıştır.  

Birçok Kürt vatandaş PKK’nın ayaklanmasından doğrudan etkilenmiştir. 
Barkey ve Fuller (1998: 47)’e göre ortalama bir Kürt ailesinin birbirine sıkıca 
kenetlenmiş doğası ve yoğun çatışma ortamı sayesinde, PKK siyasi 
aktivitelerinin doğrudan geniş Kürt ailelerinin çok sayıdaki üyeleri üzerinde 
etkili olmasını sağlamıştır. Öte yandan Marksist-Leninist çizgideki bir örgütün 
başını çektiği Kürt ulusal hareketi etnik kimliği ön plana çekerek milliyetçi bir 
hareketi ortaya çıkarsa da bölgenin sosyolojik bir gerçeği olarak din bireyler 
açısından oldukça merkezi bir öneme sahiptir. PKK’nın bu gerçeği göz önüne 
alarak faaliyetlerini değiştirdiği ve dini kullanmaya başladığı söylenebilir (Alkan, 
2012; Şimşek, 2012: 145). Alkan (2012: 17-26) PKK’nın dine yaklaşımını üç 
döneme ayırdığı çalışmasında 1978-1989, 1989-1999 dönemlerinde dini saf dışı 
tutarken 1999 ve sonrası dönemde dini bir araç olarak kullanmaya başladığını 
belirtir. Öyle ki 1999 sonrası dönemde din adamlarını etkin bir şekilde kullanmış, 
hatta 1991 yılında “Kürdistan Yurtsever İmamlar Birliği”ni kurarak dini istismar 
faaliyetlerine farklı bir boyut kazandırmıştır (Alkan, 2012: 22). Hatta PKK’nın 
lideri Öcalan aşırı dinci Hizbullah terör örgütünü devletin PKK’ya karşı 
kullandığı bir yapılanma olarak görerek karşı güç olarak bölgedeki dini 
faaliyetlerini daha da arttırmıştır (Alkan, 2012: 21). 

Dolayısıyla, Türkiye’deki siyasi kimlik politikalarına yaklaşırken, etnik ve 
dini kimliğin birlikte ele alınması gerekmektedir (Akgönül, 2010; Altuntaş, 2010; 
Yanmış ve Kahraman, 2013). Öyle ki etnik ve dini kimlik özellikle homojen 
toplumlarda birbirinden ayrı düşünülemeyecek kadar iç içe geçmiş, birbirini 
besleyen bir özellik de sergilemektedir. KONDA (2006)’nın yaptığı toplumsal 
Yapı Araştırması bulgularına göre de din “öteki” kurgusunda oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Örneğin sorulan sorulara verilen yanıtlara bakıldığında katılımcılar 
gelin, damat veya gelecekteki eşin başka etnik kökenden olmasına daha açık 
iken, başka bir dinden veya mezhepten olunmasına daha fazla karşı olunduğunu 
ortaya koymuştur. Özellikle bu durum Sünni/Hanefi ve Sünni/Şafilerde daha 
fazla iken Alevilerde daha azdır.  

Zaten, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sosyolojik bir geçekliği olarak din 
bireylerin hayatında merkezi bir öneme sahiptir (Yeğenoğlu, Tol ve Çalışkan, 
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2016: 71). Bölgede yaşanan etnik milliyetçilik ve etnik terörün baş aktörü olan 
PKK’nın dönüşümü de bölgenin dini karakterini vermesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu yüzden homojen Kürt kimliği ya da homojen Müslüman 
kimliği üzerinden ötekileştirme ile ilgili yapılan çalışmalar sağlıklı sonuçlar 
vermemektedir.  

Dolayısıyla etnisite ve din olgusu kimi zaman birbirinden ayrışsa da, sosyo-
kültürel inşanın ürünü olarak bir arada analiz edilmesi gereken olgulardır. Grup 
sınırlarının belirlenmesi, dışlama ve ötekileştirme söz konusu olduğunda da yine 
bu sosyo-kültürel olguların varlığı göz ardı edilmemelidir. Yapılan çalışmalarda 
elde edilen bulgular hiç kuşkusuz ampirik olarak değerli kanıtlar sunmaktadır. 
Ancak teorik olarak katkı sağlayacak çıkarımlar pek fazla tartışmaya 
açılmamaktadır.  

İzleyen bölümde, ötekinin ötekisinin ele alınmasının önemine dikkat 
çekilerek, ötekileştirmenin tek bir eksende ele alınmaması, farklı sosyokültürel 
etmenlerin (din ve etnisite gibi) aksında açılım sağlamasının gerekliliği 
vurgulanacaktır. Bir başka deyişle, etnik kimlik nedeniyle toplumda ayrımcılığa 
uğradığı belirtilen Kürt kadınlarının ötekisinin, homojen bir toplumda aslında 
hangi dinamikler üzerinden inşa edildiği önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın 
nicel bir çalışma olması hasebiyle sınırlılıkları olduğu kabul edilmektedir. Ancak 
asıl amaç bundan sonra yapılacak başka çalışmalar için bir durum tespiti 
yaparak, farklı bir perspektif sağlamaktır.  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEMİN SOSYO-EKONOMİK 
KARAKTERİSTİĞİ 

Çalışma Hakkâri’de yaşayan 15 yaş ve üzeri kadınların (76.879)  %1,5’ine 
tekabül eden 1177 kadın ile yapılan görüşmelerden toplanan verilere 
dayanmaktadır (TUİK, 2011). Örneklem seçiminde ise Katmanlı örnekleme 
tekniği kullanılmıştır. Katmanlı örneklem tekniğinde nüfus alt nüfuslara yani 
katmanlara bölünür (Neuman, 2012: 327). Böylece araştırma evreni 15-24, 25-
34, 35 yaş ve üzeri olmak üzere üç katmana ayrılmıştır. Ayrıca Hakkâri Nüfus 
Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda bu üç yaş grubunun ilçelerin 
(Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova) ve mahallerin toplam nüfus 
içerisindeki oranları da göz önüne alınarak evrenin %1,5 temsiliyeti sağlanmıştır. 
Veriler nicel araştırma teknikleri ile toplanmıştır. Hem Türkçe hem Kürtçe bilen 
anketörler tarafından, kadınlara Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilde de 
hazırlanan anket soruları yöneltilmiştir. Anket soruları iş, eğitim, boş vakit, 
politik görüş ve aile ilişkileri gibi farklı konuları da içermektedir. Bu makale ise 
kadınların çocukları  (kız ve erkek için ayrı ayrı) için tercih ettikleri eşin etnik ve 
dini kimliği ve genel olarak komşuluk tercihlerine odaklanmaktadır.  
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Ayrıca çalışmada yerel iki sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan 
üç kadının ve memur, şöför, doktor gibi yereli iyi bilen kişilerin görüşleri de 
alınarak, bölgede yaşayan kadınlar ile ilgili durum tespiti yapılmıştır. 

Tablo 1: Örneklemin Yaş Dağılımı 

 Sayı Yüzde 

15-24 417 %35 

25-34 325 %28 

35 yaş ve üzeri 435 %37 

TOPLAM 1177 %100 

 

Tablo 1’den görüleceği üzere 15-24 yaş arasındaki kadınlar örneklemin 
%35’ini oluştururken, 25-34 yaş arası kadınlar %28’ini, 35 yaş ve üzeri kadınlar 
ise örneklemin %37’sini oluşturmaktadır.  

Örneklem etnik ve dini olarak homojen bir yerde yaşayan bireylerden 
oluşmaktadır. Aşağıda Tablo 2 incelendiğinde kadınların neredeyse tamamının 
doğum yerlerinin Hakkâri merkez ve ilçelerinde olduğunu görmekteyiz. Yine 
evli olanların eşlerinin doğum yerlerine bakıldığında doğum yeri Hakkâri dışında 
olanların oranın oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durum kadınların 
farklı etnik, dini ve mezhepsel ötekiler ile ilişki durumlarının sorgulanmasının 
mümkün olmadığı göstermektedir. Bu sebeple araştırmada “öteki” ile 
deneyimsel ilişki sorgulanmayıp, tutumlar düzeyinde bir sorgulamaya 
gidilmiştir.  

Tablo 2: Kadınların ve Eşlerinin Doğum Yerine Göre Dağılımı 

 Kadınlar Evli olanların eşleri  

Hakkari merkez % 23,9 (281) %16,7 (196)  
Şemdinli %7,6 (90) %5,9 (70)  

Yüksekova %27,4 (323) %19,7 (232)  

Çukurova %5,9 (69) %5,3 (62)  

Hakkari köyler %26,7 (314) %10,5 (124)  

Çevre iller %4,3 (51) %2,5 (29)  

Çevre ülkeler %1,8 (21) %0,3 (3)  

Diğer %1,8 (21) %0,6 (7)  

Toplam 1170 (%100) 454 (%100)  
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Katılımcıların kendilerini tanımlama durumlarına bakıldığında dini 
kimliklerinin oldukça önem taşıdığını söylenebilir. Bu durum bölgenin etnik ve 
dini bakımdan homojenliğini gösteren bir başka önemli veridir. 

Tablo 3: Katılımcıların Kendini Tanımlamaları3 

 EVET 
(Yüzde) 

HAYIR 
(Yüzde) 

Toplam % (Sayı) 

Müslüman %93 %7 1177 (%100) 
Kürt %49 %51 1177 (%100) 

Hakkarili %43 %57 1177 (%100) 

Anne-Eş %37 %63 1177 (%100) 

TC Vatandaşı %36 %64 1177 (%100) 

Türk %10 %90 1177 (%100) 

 
Tablo 3’den de görüleceği üzere katılımcıların %93’ü yalnızca 

Müslümanlık ile ilgili kategoriyi seçerken, %49’u Kürt kategorisini seçmiştir. 
Yani kadınların kendilerini tanımlarken dini kimlikleri etnik kimliklerine göre 
daha ön planda olduğu söylenebilir. 

Türkiye’de etnik çeşitliliği gösteren sistematik veri bulunmamakla birlikte, 
özellikle Hakkâri başta olmak üzere, bölgenin çoğunluğunu Kürt bireyler 
oluşturmaktadır, Meclisteki İnsan Hakları komisyonun sunduğu resmi bir rapora 
göre Hakkâri PKK’ya katılımın ve bu katılanların %12’sinin kadınların 
oluşturması açısından en yüksek orana sahip şehirdir (Sabah, 2012). Bunun yanı 
sıra, bu makaleye konu olan araştırmaya katılanların %98’i kendilerini etnik 
kökenleri ile tanımlayarak Kürt olduklarını ifade etmişlerdir.  

Bölgenin dini karakteristiğinde Sünni Müslümanlığın oldukça etkili olduğu 
söylenebilir. Kürtler’in büyük çoğunluğu Şafi mezhebine bağlı Sünni 
Müslümanlar oluşturmakla birlikte (yaklaşık olarak %80), farklı din ve 
mezheplerden Kürtler de bulunmaktadır (Van Bruinessen, 2000:11).  

Örneklem, homojen etnik ve dini bir grup olmasının yanında eğitim düzeyi 
oldukça düşük, maddi açıdan da kısıtlı olanaklara sahip kadınlardan 
oluşmaktadır. Ulusal istatistiklere göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri kadınların 
oranı %9’u okuma yazma bilmemektedir (TUİK, 2012a). Hakkâri’de ise 15 yaş 
ve üzeri kadınlarda okuma yazma bilmeyenlerin oranı %22’dir (TUİK, 2012b). 
Örneklemin eğitim durumu ise aşağıdaki tablodan görüleceği üzere okur-yazar 

                                                           
3 Veriler katılımcılara sunulan Müslüman, Kürt, Hakkarili, Anne-eş, TC vatandaşı, Türk gibi 
kategorileri katılımcıların her bir seçenek için, bu seçenekleri seçip seçmediklerine göre 
belirlenmiştir. Birden fazla seçeneği de işaretleyen bulunmaktadır. 
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olmayanların oranı %37, sadece okur-yazar olanların oranı %4, yüksekokul veya 
fakülte mezunu olanların ise oranı yalnızca %4’tür. 

Tablo 4: Örneklemin Eğitim Durumu 

EĞİTİM DURUMU Yüzde 

Okur- yazar değil % 37 
Sadece Okur-yazar % 4 

İlkokul Mezunu % 21 

Ortaokul Mezunu % 14 

Lise ve dengi Mezunu % 20 

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu % 4 

TOPLAM % 100(1177) 

 

2012’de Türkiye’de 15 yaş ve üzeri kadınların işgücüne katılım oranı 
%30’dur (TUİK, 2013a). Bu oran Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri gibi şehirlerin 
oluşturduğu bölgede ise %22’dir. Tablo 5’den görüleceği üzere örneklemin ise 
yalnızca %8’i işgücüne katılmaktadır.  

Tablo 5: Örneklemin İstihdam Durumu 

 Yüzde 
İstihdama katılanlar % 8 

İstihdam dışı olanlar % 92 

TOTAL 1177 (%100) 

 

Örneklemin sosyoekonomik karakteristiğine bakıldığında gelir düzeyinin 
oldukça düşük olduğu söylenebilir. Evde yaşayan kişi sayısına göre gelir düzeyi 
karşılaştırması yapıldığında evdeki kişi sayısı arttıkça aylık ortalama gelirlerinin 
düştüğü Tablo 6’dan görülmektedir:  

Tablo 6: Katılımcıların Evlerinde Yaşayan Kişi Sayıları İle Aylık Ortalama 
Gelirleri Arasındaki İlişki 

 1-4 kişi 5-8 kişi 9-12 kişi 13 kişi ve 
üzeri 

Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde 

Ailesinin aylık ortalama geliri 

700 TL ve altı  

% 42 % 47 % 55 % 63 

Ailesinin aylık ortalama geliri % 28 % 28 % 32 % 31 
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701 TL- 1400 TL arasında olan 

Ailesinin aylık ortalama geliri 

1401 TL ve üzeri 

% 30 % 25 % 13 % 6 

TOPLAM  206(%100) 576(%100)  297(%100)  98(%100) 

 

Türkiye’de hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara sunulan ücretsiz 
sağlık hizmetine Yeşil kart uygulaması adı verilmektedir. Türkiye’de dokuz 
milyondan fazla yeşil karta sahiptir ve Hakkâri’de nüfusun %51’i sağlık 
problemlerinde bu kartı kullanmaktadır (Türk bilişim, 2011). Bizim 
çalışmamızda on katılımcıdan dördü ailelerinin fakir veya çok fakir olduğunu 
belirtmiştir.  Örneklemin sosyo-ekonomik karakteristiği incelendiği bu bölümde 
görüleceği üzere kadınların eğitim, istihdam ve gelir düzeyi bakımından oldukça 
dezavantajlı konumda oldukları söylenebilir.  

Bir sonraki bölümde kadınların öteki etnik ve dini gruplara yönelik 
tutumları çocukları için tercih ettikleri eşlerinin ve genel olarak komşularının 
etnik ve dini kimlikleri üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın 
verileri özellikle inançsal ve etnik olarak homojen toplumlarda yaşayanların grup 
sınırlarını nasıl oluşturduklarının görülmesi açısından dikkate değerdir.  

4. BULGULAR: HAKKÂRİLİ MÜSLÜMAN KÜRT KADINLARIN 
ETNİK VE DİNİ ÖTEKİLERİ  

Hakkârili Müslüman Kürt kadınlarının etnik ve dini ötekilerini tespit etmek 
amacıyla yapılan bu çalışmada Woodhead (2011)’in din olgusuna yaklaşırken 
farklı boyutlarının göz önüne alınması gerçeği kabul edilerek dinin topluluk ve 
topluluğun sınırlarını oluşturma işlevinin etnik ve dini bakımdan homojen olan 
Hakkâri’de yaşayan Kürt Müslüman kadınların öteki algısını nasıl inşa ettiği, 
çocukları için arzu ettikleri eşler ve komşuluk tercihleri ile ilgili tutumlarından 
yola çıkılarak anlaşılmaya çalışılmıştır 

Hakkari’de Müslüman Kürt kadınların etnik ve dini kimlikleri bağlamında 
ötekileri incelenirken çocuklarının evlilik tercihlerine yönelik yaklaşımlarını 
temel almamızın nedeni , evlilik yoluyla akrabalığın uzun yıllardan beri 
ötekileştirme sürecinin en önemli aşaması olarak görülmesidir (Bogardus, 1925; 
Bogardus, 1947). 1924 yılında Emory Bogardus tarafından gruplar arasındaki 
sosyal mesafeyi ölçmek için geliştirilen Social Distance Scale (Sosyal Mesafe 
Ölçeği) ‘nde ilişkilerin seviyesi belirlenerek gruplar arası mesafe ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Söz konusu ölçekte ilişki türleri şu hiyerarşik düzende 
konumlandırılmıştır; (1) Evlilik (2) Yakın arkadaş olma (3) Komşu olma (4) İş 
arkadaşı olma (5) Aynı ülkede vatandaş olmayı kabul etme (6) Ülke sınırları 
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içerisinde olmasını kabul etmemedir  (Parilla ve Donoghue, 2005: 259). 
Bogardus’un ölçeğinde görüldüğü üzere, evlilik yoluyla akrabalık ilişki türleri 
içerisinde gruplar arasındaki mesafeyi belirleyen önemli bir belirleyicidir.  

Bu noktada önemle belirtilmesi gereken husus, Hakkâri’de yaşayan Kürt 
Müslüman kadınların ötekilerinin incelenirken, bu ölçeğin birebir kullanılmayıp, 
gruplar arası sosyal mesafeyi belirleyen en önemli ilişki türü olması sebebiyle, 
öncelikle evlilik üzerinden ötekileştirmeyi incelediğimizidir. Öyle ki evlilik 
yoluyla akrabalık, toplumun en küçük birimi olan ailelerin birleşimi anlamında 
ilişkinin yakınlığını belirleyen en önemli ilişki türüdür. Bu çalışmada da Kürt 
katılımcıların Müslüman olmayan, Sünni olmayan ve Kürt olmayan gruplara 
yönelik ötekileştirici yaklaşımlarını kız ve erkek çocuklarının bu gruptan olanlar 
ile evlenmeleri konusundaki tutumlarından yola çıkılarak anlaşılmaya 
çalışılmıştır.  

Bu araştırmada evlilik kriterine ek olarak bir de komşu olma tercihleri 
seçilmiştir. Özelikle herkesin kendisiyle aynı etnik ve dini kökenden gelenlerle 
komşuluk yaptığı bir ortamda yani homojen yaşantının dış mekanda en somut 
tecrübe edildiği bir alanda, katılımcıların komşuluk tercihi de ötekileştirme 
dinamiğinde önemli bir unsurdur. Böylece oldukça homojen bir grubun ötekilere 
yönelik tutumlarının evlilik ve komşuluk tercihleri üzerinden anlaşılması 
amaçlanmıştır. 

Kadınların farklı grupları ötekileştirme dinamiklerini, komşuluk 
tercihlerinde farklı etnik ve dini kimlikleri olan gruplara yönelik tutumlarını 
anlamak adına Tablo 7’den görüleceği üzere her bir etnik, mezhepsel ve dini 
gruptan kişiler ile komşuluk yapmak ister misiniz sorusu yöneltilmiştir.  

Tablo 7: Katılımcıların Komşu Tercihlerinde Etnik, Dini ve Mezhepsel 
Ötekileştirme  

Komşu Tercihleri Kabul edenler 
(%) 

Reddenler 
(%) 

Fikri 
Olmayanlar (%) 

Toplam % 
(Sayı) 

Ateist 38 56 5 100 (1160) 

Hıristiyan 43 52 5 100 (1170) 

Yahudi 49 44 6 100 (1169) 

Alevi 72 22 5 100 (1167) 

Yunan 48 46 5 100 (1170) 

Ermeni 50 44 5 100 (1156) 

Arap 71 24 5 100 (1165) 

Türk 84 12 3 100 (1170) 
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Not: Tabloda yüzdelik olarak verilen rakamlar yuvarlanarak verilmiştir, bu 
yüzden %100’ü tamamlamayabilir. 

Tablo 7’den görüleceği üzere açık bir şekilde kadınlar ateist komşuları 
olmasına karşı çıkarken yalnızca %12’lik oranla Türk komşuları olmasını 
istemediklerini belirtmişlerdir. Hatta kadınlar farklı dini inancı olan Yunan ve 
Ermeni’leri komşu olarak istememektedir. Bu doğrultuda kadınların dini 
ötekilere etnik ötekilerden daha fazla negatif tutum içerisinde oldukları 
söylenebilir. Yarıdan fazla katılımcı Hıristiyan bir komşusunun olmasını 
istemediğini belirtirken, yine katılımcıların neredeyse yarısı Yunan veya Ermeni 
komşu istemediklerini belirtmiştir. Bunun tersine katılımcıların yalnızca %22’si 
Alevi komşu istemediğini belirtmiş, %24’ü ise Arap komşu istemediğini 
belirtmiştir. Yani katılımcıların içinde farklı dinden veya dinsiz olanların 
kendilerine komşu olmamasını isteyenleri oranı yüksek iken (Ateist %56, 
Hıristiyan %52, Yunan %46, Yahudi %44, Ermeni %44),  farklı mezhepten ama 
aynı dine mensup Alevileri istemeyenlerin oranı yalnızca %22’dir. Ayrıca etnik 
bakımdan farklı ancak aynı dine mensup oldukları Arapları komşu olarak 
istemeyenlerin oranı %24, Türkler’i istemeyenlerin oranı ise %12’dir. 
Katılımcıların genel anlamda komşuluk tercihleri bağlamında etnik, mezhepsel 
ve dini ötekilere yönelik tutumlarına bakıldığında, tercihlerinde etnik kimlikten 
ziyade dini kimliklerinin ya da hassasiyetlerinin daha belirleyici olduğu 
söylenebilir. Yani Müslüman Kürt kadınlarının öteki gruplara yönelik 
tutumlarında dinin önemli bir belirleyiciliği söz konusudur.  

Türkiye’de ötekileştirilen olarak ele alınan “Müslüman kadın” ve “Kürt 
kadın” kategorisi ile ilgili yapılan çalışmaları kimlik politikalarının yaydığı 
söylemler doğrultusunda bir sonuca varmaktadır. Ancak ötekileştirme söz 
konusu olduğunda farklı dinamiklerin birbiriyle kesiştiği ve ayrıştığı noktalar da 
göz önüne alınarak birlikte incelenmelidir. Öyle ki kısıtlı da olsa literatürde 
yapılan bazı çalışmalar ile etnik ve dini kimliğin birlikte grup kimliği üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Örneğin Verkuyten (2007)’in çalışması etnik ya da ulusal 
kimliğin baskın olması beklenen durumlarda bile dini kimliğin etnik kimliğe göre 
daha baskın olduğunu ortaya koyarken, Yanmış ve Kahraman (2013)’ın 
çalışması bireyler açısından etnik kimliğin dini kimliğe göre bazı durumlarda 
daha baskın olduğunu ortaya koymuştur. (Yanmış ve Kahraman, 2013). Bu 
bağlamda çalışmanın en önemli sonuçlarından biri Hakkari’de yaşayan 
Müslüman Kürt kadınlarının ötekisinin inşasında dini kimliğin etnik kimliğe 
göre daha belirleyici olduğudur.  

Literatür tartışmalarında altı çizildiği üzere, görece daha heterojen yerlerde 
Kürt kadınlarının ötekileştirilmesi ile ilgili Türkiye’de (Adaman ve Keyder, 2006; 
Duman ve Alacahan, 2011a; Kuloğlu-Karslı, 2012) ve Batı ülkelerinde (Alinia, 
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2004; Erbaş, 2008) yapılan çalışmalarda Kürt kadınlarının etnik kimlikleri 
nedeniyle ötekileştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak homojen toplumlarda 
ötekileştirilenin ötekisini ele alan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada ele alındığı 
gibi ötekileştirilenin ötekisini heterojen bir toplumda ele alan Wright (2014) 
çalışmasının bulguları, bu çalışmanın sonuçları bağlamında vurgulandığı üzere 
ötekileştirilenin de mevcut koşullar oluştuğu zaman ötekileştirme sürecini 
başlatabileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. İngiltere’de yaşayan 
Irak kökenli Kürt kadınlar, kendileri gibi azınlık konumunda olan Ortadoğu’dan 
İngiltere’ye göç etmiş Arapları, kendilerinin daha Batılaşmış olduğu gerekçesiyle 
“öteki” olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (Wright, 2014).  

Bunlara ek olarak, katılımcıların çocukları için eş seçiminde farklı din, 
mezhep ve etnisiteden olanlara yönelik tutumlarını, komşuluk tercihlerine 
yönelik tutumlarıyla karşılaştırdığımızda evlilik söz konusu olduğunda daha katı 
sınırlar çizdikleri tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle çocuklarının evleneceği 
kişilerin etnik ve dini kimliklerinin katılımcılar açısından bu kadar önemli 
olmasının sebebi, evlilik yoluyla akrabalığın kendi grup sınırlarının korunması 
açısından daha fazla önem taşıdığını düşünmelerinden kaynaklandığını 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla grup sınırlarını belirleyen en önemli unsur olarak din, 
etnisiteye göre daha belirleyicidir. 

Tablo 8: Katılımcıların Çocukları İçin Eş Tercihi  

Erkek Çocukları İçin 
Tercihleri 

Kabul 
edenler 
(%) 

Reddedenler 
(%) 

Fikrim Yok (%) Toplam % 
(sayı) 

Müslüman Olmayan 19 70 11 100 (1175) 
Sünni Olmayan 31 56 13 100 (1175) 

Kürt Olmayan 54 34 12 100 (1174) 

 
Kız Çocukları İçin 
Tercihleri 

Kabul 
edenler 
(%) 

Reddedenler 
(%) 

Fikrim Yok (%) Toplam % 
(Sayı) 

Müslüman Olmayan 11 80 9 100 (1173) 

Sünni Olmayan 24 64 12 100 (1171) 

Kürt Olmayan 46 40 13 100 (1171) 

Not: Tabloda yüzdelik olarak verilen rakamlar yuvarlanarak verilmiştir, bu 
yüzden %100’ü tamamlamayabilir. 

Tablo 8’den görüleceği üzere, kadınların neredeyse tamamı kız 
çocuklarının (%80) ve erkek çocuklarının (%70) Müslüman olmayan biriyle 
evlenmesine karşı çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kadınların yarıdan fazlası 
çocuklarının farklı bir mezhepten biriyle (Alevi) evlenmesini kabul 
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etmemektedir. İlginç bir şekilde, erkek ve kız çocukları için evlilik tercihlerinde 
etnisite din kadar önemli bir belirleyici değildir. Kadınların yalnızca %40’ı kız 
çocuklarının Kürt olmayan biriyle evlenmesini kabul etmezken, erkek çocukları 
söz konusu olduğunda bu oran %34’e kadar gerilemektedir. Katılımcıların kız 
çocukları söz konusunda olduğunda farklı din, mezhep ve etnik kimliğe mensup 
kişiler ile evlenmesine karşı çıkmalarında grup sınırlarının daha katı bir hal 
alması Clycq (2012) ve Yapıcı (2004)’nın çalışmasında da aynı paralelde olduğu 
üzere ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklanmaktadır. Örneğin Yapıcı (2004:233-
242)’nın çalışmasında katılımcıların %88’i kız kardeşinin Yahudi birisiyle 
evlenmesine karşı çıkmaktadır. Evliliğin komşuluğa göre grup sınırlarını katı bir 
şekilde belirleyen, daha az kabul edilebilir bir ilişki türü olması literatürde birçok 
çalışmanın bulgularıyla da örtüşmektedir (Lakshminarayana, 1975; Huijnk, 
Verkuyten, Coenders, 2003; Yapıcı, 2004). 

Levi- Strauss’a göre evlilik yoluyla kadınların değiş tokuşu asla basit bir 
değiş tokuş değil, toplulukların arasındaki dayanışmayı gösteren ve bağlantıları 
güçlendiren bir sembolik hediye alışverişidir (Holy, 2016: 190). Özellikle bölgede 
kadının konumunu belirleyen ataerkil yapı “töre” anlayışına dayanmaktadır. 
Töre de ailelerin ve aşiretlerin ilişkisini kadın namusu üzerinden tanımlar 
(Ökten, 2009). Bir başka deyişle kadın namusu üzerinden örülü töre sadece 
günlük hayatı değil aşiret içi ve dışı ilişkileri de kontrol eder (Güneş 2009:106). 
Dolayısıyla, Arin (2001:823)’in de belirttiği gibi kadınlar birey olmanın ötesinde 
ailenin mülkiyetindedir ve geleneksel yapıda ailelerinin onurunu ve şerefini 
temsil ederler. 

5. SONUÇ 

Genel olarak bakıldığında, gerek “Müslüman kadın”ın ötekileştirilmesi ile 
ilgili yapılan çalışmalarda gerekse “Kürt kadın”ın ötekileştirilmesi ile ilgili 
yapılan çalışmalarda iki temel eğilim bulunmaktadır: Birincisi; ötekileştirmenin 
ve ötekileştirilmenin yalnızca tek bir boyut (yalnızca etnisite veya yalnızca din) 
üzerinden incelenmesi, ikincisi ise; heterojen toplumlarda çoğunluğun azınlığa 
uyguladığı ayrımcılık ve ötekileştirme sürecinin incelenmesi. Bunlardan ilki 
topluluğun sınırlarını yalnızca tek bir kategorinin (din veya etnisite) belirlediğini 
varsayarak, kimlik politikalarının söylemlerini doğrulamak ya da yanlışlamanın 
ötesine geçilememesi tuzağına düşülmesine yol açar. İkincisi ise yalnızca 
toplumdaki baskın grubun ötekileştirme eyleminde bulunup azınlığın böyle bir 
eylemde bulunmayacağı gibi bir algıya yol açar. Oysa toplumda dezavantajlı 
konumda olanlar da başka grupları ötekileştirebilirler ve farklı grupları 
ötekileştirirken beklenenin aksine farklı kimlikleri bu süreçte etkili olabilir. 

Ötekileştirmenin yalnızca heterojen toplumlarda çoğunluğun azınlığa 
yönelik tutumlarını kapsayan bir olgu olarak alınması bazı yanılgılara sebep 
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olabilmektedir. Oysa, etnik ve dini kimlik açısından homojen toplumlarda da 
ötekileştirme olgusunun varlığından söz edilebilir. Bu sorunsal çerçevesinde 
etnik ve dini bakımdan homojen bir yer olan Hakkâri’de yapılan bu nicel 
araştırmanın bulguları bu savı destekler niteliktedir. Bu bulgular çalışmanın bir 
diğer sonucu olarak, bir toplumda “ötekileştirilen”in de ötekisinin olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Gruplar arası mesafeyi belirleyen en önemli iki dinamik olarak ele alınan 
evlilik ve komşuluk ilişkilerine yönelik katılımcıların yaklaşımında dini kimliğin 
önemli bir belirleyiciliği söz konusudur. Diğer bir deyişle görece daha homojen 
toplumlarda dışlama ve farklılığı belirleyen en güçlü unsur bireylerin dini 
kimlikleri temelinde oluşmaktadır. Öte yandan araştırmanın bulgularına 
bakıldığında son olarak farklı din, mezhep ve etnisiteden biriyle komşuluk 
evliliğe göre daha kabul edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tabi ki, bu 
tutumların belirlenmesinde birçok sosyo ekonomik ve kültürel etmenler 
olacaktır. Örneğin yaş, eğitim durumu, medyanın rolü, toplumsal ve politik 
hayata katılım vb. Ama bu sınırların çizilmesindeki varsayılan faktörlerin 
tartışılması bu makalenin kapsamının oldukça dışındadır. Yine de, bu çerçevede 
yapılacak araştırmaların değişik faktörlerin etkisini değişik gruplarda test etmesi 
de tabi ki önemlidir. Örneğin genç Kürt kadınların daha yaşlı kadınlara oranla 
nasıl bir ötekileştirme pratiği geliştirdiğine bakmak önemlidir. Dahası bu 
araştırmanın kısıtlılığı bağlamında da tartışılabilecek olan büyük metropollerde 
ve dolayısıyla daha heterojen toplumlarda yaşayan Kürt kadınların ötekileştirme 
dinamikleri de incelenmelidir.  

Çalışmanın sonuçlarını genel anlamda değerlendirdiğimizde Hakkari’de 
yaşayan Müslüman Kürt kadınlarının farklı grupları ötekileştirmelerinde dinin 
etnisiteye göre daha önemli bir belirleyiciliği bulunmaktadır. Yapılan bu 
çalışmanın niceliksel bir araştırma olması sebebiyle bu bir durum tespitidir ve bu 
konuda daha derinlemesine çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Hiç 
şüphesiz bu ön yargıları hangi toplumsal, ekonomik ve veya politik 
mekanizmaların tetiklediği ve güçlendirdiğini bilmek gerekmektedir. Başka bir 
deyişle, insanların bu önyargılarını nasıl ve ne üzerinden kurduğu sorunsalı 
bundan sonra yapılacak çalışmalar için temel sorunsal olması açısından önem 
taşıyacağı umulmaktadır. Özellikle, siyasetin ve karar vericilerin, uzun orta ve 
kısa vadede toplumsal içerme ve sosyal adaleti sağlama çerçevesinde sosyal 
politikalar üretirken etnik ve dini kimliklere dayanan önyargılarla mücadele 
etmeleri esastır. Bu mücadeleyi yaparken de görünen o ki sadece çoğunluk 
değerleri tarafından üretilen önyargılarla değil ama farklı grupların sınırlarını 
çizerken ürettikleri önyargılarla da hesaplaşılmalıdır.  
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GEZİ PARKI EYLEMLERİ SONRASINDA YAZILI 
BASINDA LGBTİ’LER: KIRILMA VE SÜREKLİLİKLER* 

REPRESENTATION OF LGBTI’S IN THE PRESS AFTER 
GEZİ PARK PROTESTS 

Nalan OVA1 

ÖZ 

Gezi Parkı eylemleri “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında 
Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’nın yıkılarak yerine 
alışveriş merkezi yapılmasına karşı çıkan gruba, polisin 
müdahalesiyle başlamış ve kısa sürede anarşistlerden 
İslamcılara, ulusalcılardan feministlere, LGBTİ’lere kadar 
çok sayıda grubu bir araya getirip kitleselleşmiştir. Romanlar,  
sokak çocukları ve diğer kent yoksullarının yanı sıra kentsel 
dönüşüm sürecinden olumsuz yönde etkilenen grupların 
başında gelen LGBTİ’ler, Gezi Parkı eylemlerinde en görünür 
aktörlerden biri olmuştur. LGBTİ’lerin eylemlere aktif 
biçimde katılımı, 1990’lardan itibaren başlayan kimlik ve 
tanınma mücadelelerinde önemli bir dönüşüme işaret edip 
etmediği meselesini tartışmalı hale gelmiştir. Bu çalışmanın 
konusu ise, Gezi Parkı eylemlerinin kimlik ve tanınma 
mücadelelerinde yarattığı potansiyelin LGBTİ’lere yönelik 
haberlerin dilinde bir dönüşüm ortaya çıkarıp çıkarmadığının 
analiz edilmesidir. Basındaki LGBTİ temsillerine hâkim 
heteroseksist, ayrımcı ve ötekileştirici dilde bir dönüşümün 
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Kamiloğlu’na teşekkür ederim. 
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ortaya çıkıp çıkmadığı, eşcinsel ve transların ulusal basındaki 
temsil biçimleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu amaç 
doğrultusunda, çalışmada 31 Mayıs-31 Aralık 2013 tarihleri 
arasında Hürriyet, Milliyet, Radikal, Yeni Şafak ve Zaman 
gazetelerinin internet sitelerinde “LGBT”, “LGBTİ”, 
“eşcinsel”, “gey”, “lezbiyen”, “trans”, “transseksüel” ve 
“travesti” anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan taramada 
321 habere ulaşılmış ve bu haberler söylemsel eklemlenmeleri 
üzerinden analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gezi Parkı Eylemleri, LGBTİ, Yazılı 
Basın, Temsil, Görünürlük. 

ABSTRACT 

The Gezi Park protests started due to police violence against 
a group that protested against the “Urban Renewal Project”.  
The “URP” required the building a mall in the place of Gezi 
Park in Taksim Square. In a short while, the protests 
gathered a variety of groups from anarchists to Islamist, from 
nationalists to feminists as well as LGBTİ’s and it became a 
massive movement. LGBTI groups became one of the most 
prominent actors in the protests. Beside Romans and gamins, 
LGBTI’s are the most affected groups. Their active 
participation in the resistance period had an important role 
for their legitimacy struggle. Thus, it is claimed that the Gezi 
Struggle pointed a breakdown in their recognition of identity 
in their legitimacy struggle, which has lasted since the 1990’s. 
It is also important to analyse, whether the Gezi Park 
protests affected a change in the amount of recognition, the 
LGBTI community received in the news. This study aims to 
reveal whether or not, the protests provide recognition of 
LGBTI individuals’ identity as well as whether or not it 
provides their movement with greater legitimacy. This will be 
accomplished by analyzing the news from mass media in 
terms of how it represents gay and trans people. 321 news 
articles about LGBTI individuals which took place in pioneer 
representations, such as Hürriyet, Radikal, Milliyet and Zaman, 
Yeni Şafak newspapers, of mass media in Turkey dating 
between 31 May 2013 and 31 December 2013 using the 
keywords “LGBT”, “LGBTI”, “gay”, “lesbian”, “trans”, 
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“transseksual”, “transvestite” were analysed on the basis of 
discourse.  

Keywords: Gezi Park Protests, LGBTI, Press, 
Representation, Publicity. 

GİRİŞ 

2013 yılının Mayıs ayının son günlerinde başlayan ve yılsonuna kadar 
azalarak devam eden, ancak etkileri hâlâ tartışılan Gezi Parkı eylemleri, 
Türkiye’de eşine az rastlanır ölçüde pek çok farklı toplumsal ve siyasal grubu bir 
araya getirmesi nedeniyle Türkiye siyasi tarihinde önemli bir an’a işaret 
etmektedir. Gezi Parkı eylemleri İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’nın bulunduğu 
alanın yerine alışveriş merkezi yapmak için parktaki ağaçların sökülmesine karşı 
çıkan küçük bir grubun protestosu ile başlamıştır. Ağaçların sökülmesine karşı 
çıkan gruba güvenlik güçlerinin müdahalesi ile birlikte Gezi Parkı’ndaki eylemler 
kısa bir süre içinde sosyal medya aracılığıyla genişleyerek Türkiye’nin pek çok 
kentinde kitlesel protestoları başlatmıştır. Bu protestolarda, ulusalcı, milliyetçi, 
İslamcı, anarşist, feminist, eşcinsel, sosyalist pek çok grup bir araya gelerek 
toplumsal ve siyasal alanda uygulamaya konulan neoliberal politikalara karşı 
itirazlarını ve bu politikaların dönüşüme yönelik taleplerini dile getirmişlerdir.  

Farklı toplumsal grupları belirli ortak talepler etrafında bir araya getiren 
protestolarda LGBTİ’lerin Türkiye’nin pek çok kentinde kitlesel bir biçimde yer 
alması ise, eşcinselleri ve transları protestoların en görünür aktörlerinden biri 
haline getirmiştir. Türkiye’de sokak çocukları ve Romanların yanı sıra kentsel 
dönüşüm sürecinden en çok etkilenen grupların başında LGBTİ’ler gelmektedir. 
Özellikle translar, devlet tarafından uygulanan politikalar nedeniyle uzun 
yıllardır kent merkezlerinden dışlanmakta ve nefret cinayetlerine maruz 
kalmaktadır. Neoliberal politikaların doğrudan bir yansıması olarak kentsel 
dönüşüm sürecinin en önemli mağdurlarından biri olan LGBTİ’ler için Taksim 
Gezi Parkı gibi parkların ve yeşil alanların ise, sosyalleşme mekânları olarak 
farklı ve önemli bir anlamı bulunmaktadır. Tam da bu nedenle İstanbul 
Taksim’deki Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılarak yerine alışveriş merkezi 
yapılmasına karşı çıkan LGBTİ’ler, ilk günden itibaren de Gezi Parkı 
eylemlerinin en görünür aktörleri arasında yer almışlardır. Kentsel dönüşüm 
sürecinin dışında, LGBTİ’lerin Gezi Parkı’ndaki varlıkları, eylemlere katılan bir 
LGBTİ aktivistinin de belirttiği gibi (Uluğ ve Acar, 2014), eşcinsel ve translara 
karşı toplumsal ve siyasal alanda varolan ayrımcı ve dışlayıcı politikalar 
nedeniyle, Türkiye’de LGBTİ’lerin zaten uzun yıllardır heteroseksist, otoriter, 
erkek egemen sisteme karşı bir mücadele içinde olmaları ile de yakından 
ilişkilidir (172). Yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin pek çok kentinde 
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LGBTİ’lerin gerek örgütlü gerekse de bireysel olarak protestolardaki aktif 
katılımları ile birlikte farklı toplumsal gruplarla yaşanan “karşılaşmalar” ise, aynı 
zamanda toplumsal algıda LGBTİ’lere yönelik önyargılı, ayrımcı ve dışlayıcı 
bakış açısında da bir değişime yol açmıştır. Yükselbaba vd.’nın (2014: 33) 19 
Temmuz-1 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul’da çeşitli park forumlarında 
yaptığı araştırma, azınlık grupların ve Kürtlerin yanı sıra LGBTİ’lere ilişkin 
düşüncelerin olumlu yönde değiştiğini bulgulamaktadır. 1990’lardan itibaren 
başlayan meşruiyet mücadelelerinde Gezi Parkı protestolarının, kimliklerinin 
tanınması ve önyargıların kırılması sürecinde önemli bir aşamaya işaret ettiği 
LGBTİ aktivistleri tarafından da dile getirmektedir.2 Toplumsal alanda 
LGBTİ’lere yönelik dışlayıcı ve önyargılı tutumun Gezi Parkı protestoları 
döneminde yaşanan karşılaşmaların etkisiyle bir dönüşüm geçirdiğinin en somut 
göstergesi ise kendini 2013 yılının Haziran ayında gerçekleşen 21. Onur haftası 
yürüyüşünde göstermiştir. 21. Onur Yürüyüşü’ne Türkiye’de ilk kez 50 binden 
fazla kişi katılmıştır.   

Bu çalışmanın konusunu ise, Gezi Parkı eylemleri ile başlayan dönemin 
LGBTİ’lere yönelik önyargıların kırılması, LGBTİ kimliklerinin tanınması ve 
meşruiyet kazanımının basının haber dilinde bir karşılığının olup olmadığının 
analizi oluşturmaktadır. Nitekim medyada eşcinsellere ve translara yönelik 
temsillerin sorunlu olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur.3 Haber 
metinlerinde kimi zaman bir “magazin” unsuru olarak görülen eşcinsel ve 
translar kimi zaman da şiddet ve fuhuş bağlamında temsil edilmekte, bu nedenle 
cinsel kimlik ve şiddet eylemleri arasında doğrudan bir bağ kurularak söz konusu 
bireyler kimliklerinden dolayı “suçlu” olarak işaretlenebilmektedir. “Suçlu” 
olarak işaretlenmedikleri durumlarda da “şiddete uğrayan”, “cinayete kurban 
giden”, seks işçisi olmak istemeyen “mağdur”, “kurban” olarak 
resmedilmektedirler.  

Kısaca bu çalışmada Gezi Parkı eylemleri ile başlayan dönemin Türkiye’de 
LGBTİ hareketinin kimlik ve tanınma mücadelesinde herhangi bir kırılmaya 
işaret edip etmediği sorusu ulusal basında LGBTİ’lere yönelik haberlerin analizi 
çerçevesinde yanıtlanmaktadır.  Landau’nun da belirttiği gibi (2009: 81), 
eşcinsellerin ve transların medyada temsiline ilişkin ortaya konan akademik 

                                                           
2 Örneğin Radikal gazetesinde yayımlanan röportajda, Levent Pişkin eylemlerin kendileri için 
tarihsel bir dönüm noktası olduğunu, 21 yıldır edinemedikleri meşruiyeti orada edindiklerin 
söylerken, Görkem Ulumeriç de eylemler sırasında yaşanan dayanışmanın önyargıların 
kırılmasında etkili olduğunu ifade etmiştir (Radikal, “Doğduğu Andan İtibaren Direnişte 
Olanlar”, 26.06. 2013).  
3 Bu araştırmalarla ilgili kapsamlı bir değerlendirme “LGBTİ’ler, Medya ve Temsil” başlıklı 
bölümde yer almaktadır.  
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çalışmalar, LGBTİ hareketinin eşit yurttaşlık ve kimliklerinin tanınmasına ilişkin 
mücadelesinde önemli bir aşamaya işaret etmektedir. Bu çalışmalar, 
LGBTİ’lerin politik birer yurttaş olarak medya metinleri aracılığıyla nasıl inşa 
edildiği meselesine de ışık tutmaktadır.    

Bu bağlamda çalışmada, basındaki LGBTİ temsillerine hâkim heteroseksist 
dilde Gezi Parkı eylemleriyle birlikte bir dönüşümün ortaya çıkıp çıkmadığını 
analiz etmek amacıyla eylemlerin başladığı 31 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 
yedi aylık süre boyunca ulusal basının önemli temsilcileri olan Hürriyet, Milliyet, 
Radikal, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde ilgili haberler incelenmiştir. Hürriyet 
ve Milliyet, Türkiye’de ana akımı temsil eden iki büyük gazetedir.4 Radikal, daha 
çok “liberal sol”a yakın bir gazete olarak tanınsa da AKP iktidarıyla birlikte sola 
yakın kadrolarının önemli bir bölümünü tasfiye etmiştir. Bununla birlikte bu 
gazete özellikle ötekileştirilen toplumsal gruplara ilişkin daha duyarlı bir 
habercilik tarzıyla bilinmektedir. Yeni Şafak gazetesi İslami-muhafazakâr bir 
çizgide olup hükümete yakın bir politik pozisyona sahiptir. Yine İslami-
muhafazakâr bir çizgiyi benimseyen Zaman ise Fethullah Gülen Cemaati’ne 
aittir.5 Her iki gazete de İslami-muhafazakâr okuyucu kitlesine hitap etmekle 
birlikte, Gezi eylemlerine yaklaşımlarında ortaya çıkan farklılık, çalışmada 
örnekleme dâhil edilmelerinde etkili olmuştur. Hrant Dink Vakfı’nın yaptığı bir 
araştırmanın sayısal olarak da ortaya koyduğu gibi, Gezi eylemleri sırasında Yeni 
Şafak, eylemlere karşı olan tavrını net bir şekilde gösterirken, Zaman’ın “duruş 
belirtmeyen” tavrı daha baskındır (2013: 50-51).6  

                                                           
4 AKP, iktidara gelmesinden ve iktidarını güçlendirmesinin ardından medya alanında yaptığı 
düzenlemelerle ana akım medyanın mülkiyet ilişkilerini önemli ölçüde değişime uğratmıştır. Bu 
değişikliklerle, ana akım medyanın önemli bir bölümü, siyasal iktidara yakın sermaye gruplarının 
eline geçmiş ve böylece hükümetin medya karşısındaki konumu güçlenmiştir. Daha açık bir 
ifadeyle, hükümet medya için sermayeden daha güçlü bir belirleyen haline gelirken, medya yeni 
bir ekonomi-politik merkez etrafında yapılandırılmıştır. Bu değişim, ana akım medya yerine 
“merkez medya” kavramını daha kullanışlı hale getirmektedir (Depeli, 201: 40). Böylece daha 
önce “merkez”de olmayan İslami muhafazakâr eğilimli medya grupları da AKP döneminin 
“yeni merkezindeki” yerlerini almıştır. Türkiye’nin medya mimarisinde yaşanan bu değişime 
rağmen LGBTİ’ler konu olduğunda ana akım medya ile İslami-muhafazakâr medya arasındaki 
eski ayrımın varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Bu nedenle çalışma bu “eski” ayrım temel 
alınarak yapılandırılmıştır. 
5 Uzun yıllar Fethullah Gülen Cemaati’ne ait yayın organlarından biri olan Zaman,  Mart 
2016’da yapılan Kayyum ataması ile birlikte, söz konusu cemaat ile herhengi bir bağlantısı 
kalmamıştır. 
6 Diğer yandan Zaman gazetesinin İngilizce versiyonu olan Today’s Zaman’ın ise Gezi Parkı 
eylemlerine daha açıktan destek veren haberler ve yazılar yayımladığını belirtmek gerekir 
(Özdoğan, 2013).  
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Çalışmada Gezi Parkı eylemlerinin başladığı günden 2013 yılı sonuna dek 
söz konusu gazetelerde LGBTİ’lerle ilgili yayımlanan tüm haberler incelenmiş 
ve toplam 321 haber, söylemsel eklemlenmeleri üzerinden analiz edilmiştir.   

1. LGBTİ’LER, MEDYA VE TEMSİL 

Türkiye’de 1990’ların ortalarından itibaren LGBTİ’lerin bir araya gelerek 
oluşturdukları kendi alternatif medyası, hareketin örgütlenme, kimlik ve tanınma 
mücadelesinde önemli bir aşama olmuştur. LGBTİ hareketinin kendi medyası 
aracılığıyla örgütlenme sürecine ivme kazandıran ise, tüm dünyada olduğu gibi, 
ana akım medyanın ayrımcı ve heteroseksist temsil ve anlamlandırmalarına karşı 
kendi sözleriyle bir mücadele yürütmenin gerekliliğini hissetmeleridir.   

1980’ler boyunca, LGBTİ’ler ana akım medyada “kestirilemeyen, tekinsiz” 
varlıklar olarak işaretlenirken, kimlik içindeki tüm heterojen unsurlar ortadan 
kaldırılarak eşcinsellik “homoseksüel” ya da “travesti” ve “transseksüel” 
kategorileri içinde eritilmekteydi. Gazetelerin ancak üçüncü sayfalarında 
görünür olabilen eşcinseller ve translar, “cani, sapık, çocuklara kötü örnek olan, 
fuhuş yapan ahlaksızlar” olarak tanımlanmaktaydı. LGBTİ’lerin medyayla 
ilişkisindeki bu ilk dönemde, ilgili haberlerin tümünde eksik olan özne ise 
eşcinsellerin kendileri oldu. Eşcinsel ve transların bu “yokluk haline” ilişkin 
farkındalığı ile birlikte LGBTİ-medya ilişkisi yeni bir aşamaya geçti. LGBTİ 
aktivistleri tarafından  “ortaya çıkış” ve “medyadan kaçış” olarak tanımlanan bu 
ikinci döneme, LGBTİ grupların medya ile nasıl bir etkileşim içinde olmaları 
gerektiğine dair yürüttükleri tartışmalar yön verdi. Kimi gruplar, medyada 
görünür olmayı mücadele açısından önemserken, başka bazı gruplar açısından 
süreç medyayı “toptan inkâr etmeye” dayalı bir stratejiye doğru evrildi. Bu 
tartışmaların sonucunda, “kendi sorunlarımıza kendi yarattığımız sözlerle sahip 
çıkmalıyız” diyen bir grup önderliğinde 1994’te Türkiye’nin ilk gey ve lezbiyen 
dergisi Kaos GL ortaya çıktı. Derginin üçüncü sayısının ana akım medyada 
“haber” olması ise, “medyadan kaçış” sürecini, medya ile görüşmeye, anlatmaya 
ve iknaya dayalı bir stratejinin benimsenmesine bıraktı. Örgütlü eşcinsel 
hareketin kendi medyasıyla egemen medya tarafından “görünür” olması, Kaos 
GL’nin ardından yeni alternatif oluşumlara kapı araladı (Özbaş, 2009: 77-83; 
Erol, 2011: 452-455).7  

LGBTİ grupların kendi medyalarını oluşturmaları ile örgütlü mücadelenin 
yeni bir aşamaya geçmesi, Türkiye’de LGBTİ-medya ilişkisini de dönüştürmeye 

                                                           
7 Örneğin lambdaistanbul %100 GL, Cins dergileri ile kendi medyasını yaratırken, Anadolu 
Ayıları grubu Pençe’yi, Bursa’da Spartaküs grubu da aynı isimli Spartaküs dergilerini 
yayımlamaya başladılar.   
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yönelik bir mücadeleyi de içerdi. Bu dönemin başlangıcını ise, Kaos GL 
grubunun kendi pankart ve flamalarıyla 2001 yılındaki 1 Mayıs eylemine 
katılımları oluşturdu. Eşcinsellerin ve transların 1 Mayıs eylemindeki görüntüleri 
Türkiye’de ana akım medya için de bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde pek 
çok gazete ve televizyon bu olayı birinci sayfadan ve ilk haber olarak verdi.  

Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de medyaya hâkim homofobik, 
ayrımcı ve heteroseksist dil, eşcinsel ve transların toplumsal ve siyasal alanda 
yürüttükleri kimlik ve tanınma mücadelesini görmekten ve yansıtmaktan uzaktır. 
Bu durum özellikle Türkiye’de medya metinlerinde LGBTİ’lerin temsiline ilişkin 
yapılan çalışmaların bulgularında da kendini göstermektedir. Kaos GL’nin 
yürüttüğü “Medya İzleme Çalışması” kapsamında 2008 yılında gazete ve 
dergilerde LGBTİ konulu haberler üzerinden eşcinselliğin temsiline ilişkin 
rapora göre, eşcinsellik medyada konuyla ilgili hiçbir bilgi ve haber vermeyen 
haberle temsil edilmektedir. Gazetelerde genellikle 3. sayfa haberi olarak yer 
bulan LGBTİ’ler haber metinlerinde birer “cinsel obje”, köşe yazılarında ise, 
“magazinel nesneler” olarak sunulmaktadır. LGBTİ örgütlerinin basın 
açıklamalarının ve basın toplantılarının yalnızca alternatif yayın organlarında 
yer bulabildiğine dikkat çekilen raporda, ana akım medyanın LGBTİ’lerin 
yaptıkları açıklamaları haberlerine taşımadıkları vurgulanmaktadır (14-35). Söz 
konusu raporda ayrıca, medya ve sansür meselesinin LGBTİ’ler söz konusu 
olduğunda iki ayrı biçimde işlediğinin de altı çizilmektedir. Bir yandan LGBTİ 
örgütlerinin kendi söz ve eylemleri ana akım medya tarafından bir anlamda 
“sansüre” uğrarken, diğer yandan da örgütlerin yayınlarını yasaklamaya yönelik 
bir çaba söz konusudur (36).8 

“Bir Yanlış Var Bu Temsilde: Medyaya Müdahil Olmak” (Depeli ve Çaylı-
Rahte, 2009) başlıklı çalışmada ise, 2009 yılının ilk beş ayında farklı siyasal 
eğilimlere sahip gazetelerde cinsel azınlıkların temsili incelenmiştir. Araştırmaya 
göre, LGBTİ’leri konu edinen haberler liberal basında nefret suçları ve bu 
suçlarla ilgili şiddet haberlerini kapsamaktadır. İslami-muhafazakâr gazetelerin 
bu konuda “mesafeli” bir tutum sergilediğine dikkat çekilirken, tabloid 
gazetelerde ise pornografik ve mizahi bir temsilin öne çıktığı belirtilmektedir. 
Çalışmaya göre, Kemalist, sol ve liberal demokrat ideolojiye yakın gazetelerde, 

                                                           
8 8Gazeteci-yazar Tuğrul Eryılmaz da (Kaos GL, 2009), politik içerikli bir dergi olan Nokta’yı 
çıkarmaya başladıkları 1983’te ilk kez Türkiye’de bir derginin eşcinselleri derginin kapağına 
taşıyıp onlarla ilgili bir yazıyı yayımlamaya hazırlandıkları süreçte yaşadıkları deneyimi 
aktarmaktadır. Eryılmaz bu dönemde derginin sahipleri tarafından “söz konusu yazının 
içeriğinde eşcinsellere ilişkin olumsuz herhangi bir ifadenin yer almadığı konusunda 
eleştirildiklerini ve yazının bir yerine eşcinselliğin bir şekilde hastalık olduğu ifadesinin eklenmesi 
gerektiğine” ilişkin bir uyarının kendilerine yapıldığını ifade etmektedir.    
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genel olarak LGBTİ’lerin hak mücadelesine duyarlı bir dil geliştirilmiştir. Depeli 
başka bir çalışmasında (2013) ise, LGBTİ grupların yeni Anayasa yazım sürecine 
müdahilliklerinin merkez medya tarafından haberleştirilme biçimlerini analiz 
etmiştir. Yazar,  Hürriyet, Milliyet ve Akşam gazetelerinin LGBTİ hak 
mücadelesine ilişkin eylemleri ve etkinlikleri ayrımcılıktan uzak bir haber diliyle 
aktarmaya çalıştığını, diğer gazetelerde ise haber içeriklerinin daha çok dinsel ve 
ahlaki söylemlerle kurulduğu sonucuna ulaşmıştır.  

“Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak Basında Eşcinselliğin Sunumu: Hürriyet 
ve Sabah Örneği (2008-2009)” başlıklı çalışmada da, 2008-2009 yılları arasında 
iki gazetedeki eşcinsellerle ilgili haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir 
(Kılıç, 2011). Buna göre her iki gazetede ilgili haberlerin % 56’sı dış ülkelerde 
gerçekleşen olay ya da açıklamalardan, % 29’u ise yerel ve ulusal düzeydeki 
olaylardan oluşmaktadır. Söz konusu çalışmada dikkat çeken önemli bir nokta, 
her iki gazetede yer alan haberlerin yalnızca % 40’ında konuyla ilgili 
LGBTİ’lerin açıklamalarına yer verilmiş ya da bilgisine başvurulmuş olmasıdır. 
LGBTİ’lerin ve eşcinselliğin yazılı basında temsili ve bu temsil karşında okurun 
aldığı tutumun araştırıldığı “Eşcinselliğin Yazılı Basında Temsili: Hürriyet 
Gazetesi Örneği” başlıklı diğer bir çalışmada (Şahan ve Şahan, 2008) ise, 
Hürriyet Gazetesi’nin 2007 yılının ilk üç ayında LGBTİ’lerle ilgili haberler ve 
haberlere yapılmış okuyucu yorumları incelenmiştir. Çalışmada, eşcinselliğin 
belirli sterotipler ekseninde “çarpıtılarak” sunulduğu ortaya konulmuş, ayrıca 
heteroseksist ve homofobik haber diline paralel olarak okuyucu yorumlarında da 
benzer bir tavrın varlığına dikkat çekilmiştir.    

Eşcinsellerin ve eşcinselliğin Türkiye’deki yazılı basında temsilinin ayrıntılı 
bir biçimde incelendiği “The Media Portrayal of Homosexuality in the Turkish 
Press between 1998 and 2006” (Hoşcan, 2006) başlıklı diğer bir çalışmada ise 
1998-2006 yıllarını kapsayan dönem boyunca farklı ideolojik fraksiyona mensup 
22 ulusal gazetede eşcinsellikle ilgili yer bulan haber, köşe yazıları ve röportajlar 
incelenmiştir. Liberal basında konuya ilişkin yer verilen haberlerde kullanılan 
dilin sansasyonel ve yargılayıcı olduğuna dikkat çekilen çalışmada, İslamcı-
muhafazakâr çizgide yer alan gazetelerin haberlerinde ise eşcinselliğin saldırgan 
ve dışlayıcı bir dil ile eleştirildiği vurgulanmaktadır. Söz konusu çalışmada 
liberal ve İslami-muhafazakâr gazetelerden farklı olarak sol liberal gazetelerin 
haber metinlerinde ve özellikle köşe yazılarında eşcinselliğin ve eşcinsellerin 
sansasyondan uzak, eşcinsellerin toplumsal alanda maruz kaldıkları ayrımcılığa 
daha duyarlı bir dil ve içeriğin yer aldığına dikkat çekilmektedir.     

LGBTİ grupları içinde ayrımcı ve homofobik temsillerden en çok 
ayrımcılığa uğrayanlar translardır. Haber metinlerinde çoğunlukla “saldırgan, 
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sapık, kadın kılığına girerek fuhuş yapan erkeler” olarak resmedilen translar, 
uzun yıllar medyada AIDS’in yayılmasının sorumluları olarak işaretlenmişlerdir 
(Berghan, 2011: 145).9 Bu işaretlemeler translara uygulanan şiddetin ve nefret 
cinayetlerinin medya metinleri aracılığıyla toplumsal düzlemde 
meşrulaştırılmasına aracılık etmiştir.10 Nitekim medya, nefret suçları kapsamına 
alınan şiddet eylemlerini haberleştirirken kullandığı dil nedeniyle sıklıkla 
eylemleri meşrulaştırmakta ve suçun altında yatan ayrımcılığı gizlemektedir. 
Transgender bireylere yönelik saldırı haberlerinde eylem genellikle “mağdurun 
yarattığı tahrik sonucu” oluşan eylemler olarak sunulmaktadır (Göregenli, 2011: 
361). Trans kimliklerle ilgili bir başka çalışmada (Yağlı, 2014) ise, ünlü bir 
(kadın) oyuncunun cinsiyet geçişi operasyonu üzerinden sosyal medyada 
toplumsal cinsiyet farklılıklarının nasıl inşa edildiği ve bu söylemsel oluşumda 
seçilen cinsiyete göre sosyo-kültürel bağlamdaki bakış açılarının nasıl farklılaştığı 
sorgulanmıştır. Çalışmada, trans kimliklerin “genel ahlaka aykırılık, kamu 
düzeni, ahlaki değerler ve doğal olmayan durum” kıstasları üzerinden 
medyadaki etkin figürlerin söylemlerinde yerleşik bir biçimde yer aldığı ifade 
edilmiş ve sonuçta, oyuncunun kadın cinsiyetinden “makbul” erkek cinsiyetine 
geçişinin sosyal medyada bir erkeğin kadın oluşundan daha makul karşılandığı 
bulgusuna ulaşılmıştır.  

LGBTİ’lerin medyada temsilinde ayrımcılığa uğrayan diğer bir grup ise 
lezbiyenlerdir. Türkiye’de LGBTİ hareketinin kendi içinde de sıklıkla tartışma 
konusu olan lezbiyenlerin toplumsal ve siyasal alanda maruz kaldıkları farklı 
ayrımcılık türlerinin “görünmezliği” medya metinlerindeki temsillere de 
yansımaktadır. “Türk Yazılı Basınında Lezbiyenliğin Sunumu” (Aksoy, 2003) 
başlıklı çalışmada da vurgulandığı gibi, Türkiye’de yazılı basında lezbiyenler 
                                                           
9 Türk basınında AIDS’le ilgili ilk haberlerin çıktığı 1983 yılından itibaren hastalık yalnızca 
translarla bağlantılı olarak değil daha ziyade bir eşcinsel hastalığı olarak görülmüştür. Murat 
Toklucu, arşiv çalışmasına dayalı olarak yaptığı değerlendirmede ilk zamanlar ABD’de 
AIDS’ten ölenlerin eşcinseller ve şırınga kullanan uyuşturucu bağımlıları olması nedeniyle 
Türkiye’de uzun süre AIDS’in bir eşcinsel hastalığı olduğu fikrinin yaygınlık kazandığını 
belirtmektedir (2014: 187). Bununla birlikte, 1980’li yıllarda Türk basınında farklı cinsel kimlikler 
arasında ayrım yapılamadığı ve eşcinselliğin büyük ölçüde transseksüellik olarak anlaşıldığı bir 
kez daha hatırlatılmalıdır.  
10 Transgender Europe tarafından yayımlanan 2013 yılı raporuna göre, Avrupa ülkeleri arasında 
transgender bireylere yönelik nefret cinayetlerinin en çok yaşandığı ülke olan Türkiye’de 2008-
2013 yılları arasında 34 trans öldürülmüştür. http://www.transrespect-
ransphobia.org/uploads/downloads/2013/TDOR2013english/TvT-TDOR2013PR-en.pdf. 
Transgender Europe tarafından Mayıs 2015’te yayımlanan son raporda ise, 1 Ocak 2008-31 
Aralık 2014 dönemini kapsayan yedi yıllık süre içinde tüm dünyada kayıtlara geçen trans 
cinayetlerinin sayısı 1731 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu rapora göre, translara yönelik 
işlenen nefret cinayetlerinde tüm dünya ülkeleri arasında Türkiye ise 37 trans cinayeti ile 
dokuzuncu sırada yer almaktadır http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/. Kayıtlara geçen 
resmi sayı 37 olmakla birlikte, Türkiye’de nefret cinayeti sonucu hayatını kaybeden transların 
sayısının bu rakamın çok üzerinde olduğu da bilinmektedir.      
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sıklıkla “suç” ve “trajedi” bağlamında temsil edilmektedirler. Lezbiyenler 
“sansasyonel” bir eylem içinde yer almadıkları sürece ana akım medyanın 
haberlerinde kendilerine yer bulamamakta, ancak “işledikleri suçlar” dolayımı 
ile haberlere konu olmaktadırlar.  Pelin Kalkan (ty) da Türk basınında lezbiyen 
kimliğin sunum biçimini incelediği çalışmasında lezbiyenlerle ilgili az sayıda 
haber yapıldığını ve bu haberlerde de son derece sorunlu temsiller olduğuna 
işaret etmektedir. Kalkan’a göre, lezbiyen sözcüğü “salt cinsellik, tacizci, suça 
meyilli, erkek gibi, hakaret ve ilginç bir durum” anlamlarında kullanılmakta ve 
habercilerin bu konuya dair bilgi eksiklikleri ve önyargılarının olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  

LGBTİ’lerin medyada temsilini konu edinen bir diğer çalışma da yine 
KAOS GL’nin 2013 yılı medya raporudur. Rapor, bu çalışmanın konusunu 
oluşturan Gezi Parkı eylemleri sürecini de kapsadığı için dikkate değerdir. 
Günlük gazetelerin içerik analizi yoluyla incelendiği raporda haberlerin 
%59,9’unun olumlu olduğu, olumsuz haberlerde ise en çok stereotipleştirmenin 
görüldüğü ifade edilmektedir. Rapora göre olumsuz haberlerde LGBTİ’ler cinsel 
obje olarak sunulmakta, suçla ilişkilendirilmekte, “bizden olmayan” olarak 
kodlanmakta, şok edici ya da fantezi öğesi kişiler olarak sunulmaktadır. 
LGBTİ’lerin hasta, sapkın ya da günahkâr olduğu yönündeki ifadeler de en çok 
İslami muhafazakâr yayın organlarında yer almaktadır. Raporun bu çalışma 
açısından önemli bir bulgusu ise, Gezi eylemlerinin medyadaki LGBTİ 
görünürlüğü açısından olumlu bir ivme yarattığının, ancak bu olumlu eğilimin 
sonraki aylarda kalıcı olmadığının bulgulanmasıdır (2013: 2). 

2. ULUSAL BASINDA GEZİ PARKI EYLEMLERİ VE LGBTİ’LER 

LGBTİ’lerin temsiline dair çalışmalarda, medyanın, onları suç, mizah ve 
pornografi ekseninde temsil ettiği ve hak mücadelesine duyarlı bir temsilin ise 
son derece sınırlı olduğunun ortaya konduğu yukarıda ifade edilmişti. 
Çalışmanın bu bölümünde, Gezi Parkı eylemleri ile güçlendiği ileri sürülen 
toplumsal meşruiyet ve tanımanın medyaya hâkim olan heteroseksist dilde bir 
dönüşüme yol açıp açmadığı çözümlenmektedir. Bu doğrultuda, örneklemi 
oluşturan gazetelerin internet sitelerinde 31 Mayıs 2013-31 Aralık 2013 tarihleri 
arasında “LGBT”, “LGBTİ”, “eşcinsel”, “gey”, “lezbiyen”, “trans”, 
“transseksüel” ve “travesti” anahtar sözcükleri kullanılarak ilgili haberler 
taranmıştır. Bu tarama sonucunda toplam 321 habere ulaşılmış ve bu haberler, 
“LGBTİ’yi odağa alan ulusal haberler”, “LGBTİ’yi kapsayan ulusal haberler”, 
“LGBTİ’yi odağa alan dış haberler”, “LGBTİ’yi kapsayan dış haberler” şeklinde 
sınıflandırılmıştır.  

Tablo 1: LGBTİ Haberlerinin Gazetelere ve Konulara Göre Dağılımı 
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Haberin bağlamı Hürriyet Milliyet Radikal Yeni 
Şafak 

Zaman Toplam 

Ulusal-LGBTİ bağlamlı 15 20 22 1 4 61 

Ulusal-bağlamı LGBTİ 
değil 

34 19 18 5 7 85 

Dış haber-LGBTİ bağlamlı 58 47 10 1 2 117 

Dış haber-bağlamı LGBTİ 
değil 

24 21 3 2 8 58 

Toplam 131 107 53 9 21 321 

Yedi ay boyunca yayımlanan 321 haberin 175’ini dış haberler, 146’sını ise 
ulusal haberler oluşturmaktadır. Bağlamı LGBTİ olan haberlerin ulusal ve dış 
haberler çerçevesinde gazetelere göre dağılımına bakıldığında dış haberlerin 
Hürriyet ve Milliyet’te ulusal haberlere göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
Radikal, bu konuda ana akım medyanın diğer temsilcilerinden ayrılmakta, 
bağlamı LGBTİ olan ulusal haberlere daha fazla yer ayırmaktadır. İslami-
muhafazakâr basının önemli temsilcileri olan Yeni Şafak ve Zaman ise incelenen 
zaman dilimi içerisinde konuya en az yer ayıran gazeteler olmuştur. Yeni Şafak 
toplamda 9, Zaman ise 21 habere yer vererek farklı cinsel kimlik ve yönelimlere 
ilişkin mesafeli bir tutum benimsediğini (bir kez daha) göstermiştir. Sunulan 
sayısal veriler, LGBTİ’lerin basında temsili konusunda genel bir fikir verse de, 
Gezi Parkı eylemleriyle birlikte temsilde bir kırılmanın ya da kopuşun olup 
olmadığının ortaya konması ancak nitel bir okuma ile mümkündür. İlerleyen 
kısımda basında LGBTİ temsillerinde bir dönüşümün olup olmadığı, ana akım 
gazeteler ile İslami-muhafazakâr gazeteler arasında yapılan ayrım çerçevesinde 
çözümlenmektedir.  

Toplumsal-Politik Bir Özne ile Magazinel Unsur Olma Sarkacında Ana Akım 
Gazetelerde LGBTİ’ler 

1980’lerde ve 1990’larda daha çok suçla ilişkilendirilen ve yoğun bir 
ayrımcılık içeren LGBTİ’lere yönelik söylem, hareketin güçlenmesine koşut 
olarak 2000’lerde değişmeye başlamıştır. 1980’lerde ve 1990’ların ilk yarısında 
eşcinselliği transseksüellikle eşitleyen medya, 1990’ların sonlarından itibaren 
cinsel kimlikler arasındaki ayrımların farkına varmıştır. Bu süreçte translara 
yönelik ayrımcı, küçümseyici ve aşağılayıcı dil devam etmiş; bununla birlikte 
eşcinsel erkekler daha olumlu haberlere konu olmaya başlamış ve onlara yönelik 
ayrımcı dil azalma eğilimi göstermiştir.  Daha çok “çoğunluktan farklı bir hayat 
tarzı olan”, ancak “zararsız”, hatta “renkli ve eğlenceli” bir insan grubu olarak 
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LGBTİ portreleri ana akım medyada yoğun biçimde kullanılmıştır. Böylece 
eşcinsel erkeklerle ilgili olarak renkliliğin öne çıkarıldığı ve belli bir eşcinsel 
stereotipinin pekiştirildiği, magazin yönü ağır basan bir habercilik tarzı 
benimsenmiştir. Bununla birlikte LGBTİ’lerin nefret cinayetlerine kurban 
gitmesi ya da saldırıya uğraması halinde kullanılan dilde önemli bir değişiklik 
olmamıştır (Erol, 2011: 452-457; Güner, 2004: 96-98).  

Gezi Süreci ile birlikte LGBTİ’lerin toplumsal görünürlüğünün artışına 
koşut olarak medyadaki görünürlükleri artmış olsa da tabloda görüldüğü gibi 
odağı LGBTİ olan, yani onların eylemlerine, etkinliklerine odaklanan ya da 
açıklamalarıyla çerçevelenen haberler son derece sınırlı kalmıştır. Odağı LGBTİ 
olan ulusal haberlerde, önceki döneme koşut biçimde “renklilik” öne çıkarılan 
bir özellik olmuştur. Gezi eylemlerine denk gelen Onur Yürüyüşü ile ilgili 
haberden yapılan aşağıdaki alıntı bu yaklaşımın örneklerinden biridir: 

Tünel’de saat 17.00’de başlayan, yürüyüşte grup Taksim Meydanı’na 
ilerlerken, İstiklal Caddesi’ndeki halk alkışlarla destek verdi. Ellerinde 
gökkuşağı renginde bayraklar taşıyan LGBT Dayanışma Derneği 
üyeleri, yol boyunca “Dünya yerinden oynar i...eler özgür olsa”, “Her 
yer Taksim her yer direniş”, “Transfobik devlet istemiyoruz”, “Susma 
haykır eşcinseller vardır” sloganları attılar. Sloganlara, bir davulcu, bir 
de darbukacı da eşlik etti. Rengarenk giysilerle yürüyüşe katılanlar, 
“Direniyoruz ayol”, “Yasak da neymiş ayol”, “Her yerdeyiz ayol” 
yazan dövizler taşıdılar. (…) Gökkuşağı bayraklarıyla eylem yapan 
travesti, transseksüel, lezbiyen, gay ve biseksüellere insan hakları 
aktivistleri de destek verdi. İlginç kıyafetler, makyajlarla eğlenerek 
eylem yapan grubun attığı sloganlar ve açtıkları dövizler esprili 
mesajlar veriyordu. Eylemciler Emek Sineması’nın önüne 
geldiklerinde, “Emek bizim İstanbul bizim” diye slogan attılar 
(Hürriyet, “Direniyoruz ayol”, 24.06.2013). 

Haber metninde eylemcilerin dış görünüşleri ile sloganlarının esprili ve 
eylemlerinin eğlenceli oluşu öne çıkarılmaktadır. Eylemci grubun biçimsel 
özelliklerinin merkeze alınması, hareketin bir politik özne olarak tanınması 
açısından sorun yaratacak niteliktedir. Haberin başlığının da bu tespiti 
doğruladığını söylemek mümkündür. “Direniyoruz ayol” başlığı, LGBT 
Blok’un11 eylemler sırasında kullandığı sloganlardan biridir. Bloğun sloganının 
başlığa çekilmesi hareketin sözünün başlığa taşınması açısından olumlu gibi 
görünse de hak talepleri yerine magazin yönü ağır basan bir sloganın seçilmiş 

                                                           
11 Gezi Parkı Eylemleri’nin en görünür bileşenlerinden biri olan LGBT Blok, çoğunluğu 
İstanbul’da yaşayan ve olaylar başlayana dek birbirini tanımayan kişilerden oluşmuştur. 
Eylemlerin ilk günlerinde parktaki ağaçlardan birine spontane biçimde asılmış bir gökkuşağı 
bayrağı aracılığıyla bir araya gelen eylemciler LGBT Blok’un kuruluşunu başlatmıştır (Okçuoğlu, 
2013).  
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olması, medyanın LGBTİ’lerle ilgili temsillerinde görülen eğilime uygundur. 
Ancak yine de haber metni içerisinde eylemcilerin attıkları sloganın verilmiş 
olması bir politik aktör olarak taleplerine işaret etmektedir. “Emek bizim 
İstanbul bizim” sloganı ise, LGBTİ hareketinin kendi tikelliğine kapanmış bir 
hareket olmayıp toplumsal muhalefetin diğer bileşenleriyle dayanışmasına işaret 
etmektedir. İstanbul’un tarihi mekânlarından biri olan Emek Sineması’nın 
yıkılarak yerine AVM yapılmasına karşı yapılan eylemlerin selamlanması, 
LGBTİ hareketin kentsel dönüşüme yönelik tepkisinin bir uzantısıdır. 
LGBTİ’lerin şehir merkezlerinden çıkarılarak şehrin yalıtılmış mahallelerine 
sürülmesine karşı, hareketin “Eşcinsel gettolar değil şehrin tamamını istiyoruz” 
şeklinde ifade ettikleri taleplerine gönderme yapmaktadır. 

Trans Onur Yürüyüşü ile LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne dair Hürriyet’in diğer 
haberleri ile Radikal ve Milliyet gazetelerindeki haberler benzer özelliklere 
sahiptir. “Direndik ayol” (Hürriyet, 30.06.2013); “LGBT Taksim’de: Direniyoruz 
ayol” (Hürriyet, 24.06.2013), “Direnişin en renklisi: Yasak ne ayol” (Radikal, 
01.07.2013); “Onur için renkli yürüyüş” (Milliyet, 24.06.2014) başlıklarıyla 
verilen haberlerin ortak noktası, LGBTİ’lerin sözünü başlığa taşımasına rağmen 
magazinel boyutun ve renkliliğin öne çıkarılmış olmasıdır. İlgili haberlerde 
magazin boyutunun öne çıkarılarak eşcinsel stereotipleri beslenmekle birlikte 
haber metinleri içerisinde sorunları ve talepleri de yer bulabilmektedir. Örneğin 
Milliyet gazetesinin ilgili haberinde, renklilik vurgusu haberin geneline yayılsa da 
son cümlesinde “Yürüyüşte eşcinsel, biseksüel ve trans bireylere yönelik şiddet, 
kentsel dönüşüm, trans bireylere uygulanan sürgün politikaları ve polisin Gezi 
eylemlerine müdahalesi protesto edildi” (24.06.2013) denilerek hak talepleri 
kısmen de olsa ifade olanağı bulmuştur. Burada Gezi öncesi haberlerle bir 
farklılık göze çarpmaktadır. Gezi eylemleri öncesine ait bir çalışma, LGBTİ’lerin 
sözünün haber metinleri içerisinde pek fazla yer bulamadığına işaret ederken 
(Kılıç, 2011: 160), incelediğimiz ulusal LGBTİ odaklı haberlerin önemli bir 
kısmında LGBTİ’lerin ve örgütlerinin sözlerine/açıklamalarına yer 
verilmektedir. Böylece, açıklamalarına başvurulmadan haberleştirilme pratiğinin 
kısmen de olsa dönüşüme uğradığı söylenebilir. Örneğin, Haziran ayında 
gerçekleştirilen Trans Onur yürüşüne ilişkin “Taksim’de lezbiyen, gay, biseksüel, 
travesti, transseksüel yürüyüşü” (Hürriyet, 23.06.2013) başlığı ile verilen haberde, 
doğrudan İstanbul LGBT Dayanışma Derneği adına açıklama yapan 
eşcinsellerin sözlerine yer verilmektedir. Benzer bir biçimde  “Bıçakladı, elini 
yıkadı ve hayata karıştı Trans İdil'e bunu yapan aramızda” (Radikal, 3.12.2013) 
başlığı ile verilen haber, sex işçiliği yapan ve müşterisi tarafından fiziksel ve 
psikolojik şiddete maruz kalan trans bireyin kendi ifadelerine yer verilerek 
yapılandırılmıştır. Ayrıca Gezi sürecini anlamaya dönük olarak yapılan 
röportajlar yoluyla da LGBTİ’ler kendi sözlerini herhangi bir aracı olmadan 
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kamusal dolaşıma sokabilmişlerdir. Nitekim KAOS GL Derneği’nin 2013 yılı 
LGBT Medya Raporu’nda da Gezi sürecinin bir kazanımı olarak bu noktaya 
işaret edilmektedir (2013: 2). 

Gezi Parkı eylemleri, LGBTİ’lerin hem bireysel hem de örgütsel düzlemde 
kamusal görünürlüğünün artışına katkıda bulunmuş, bu görünürlük artışı ana 
akım gazetelerde LGBT/LGBTİ kısaltmasının kullanımına da yansımıştır. 2006 
yılında kullanılmaya başlanan bu kısaltmanın (Güner, 2015) haber metinlerinde 
yer bulması, Gezi eylemlerine kadar oldukça yavaş bir biçimde gerçekleşmiştir. 
Örneğin Hürriyet gazetesinde 2006 yılında yalnızca 1, 2012 yılında ise 14 haberde 
LGBT/LGBTİ kısaltmasına rastlanmaktadır. Bununla birlikte 2013 yılında 
çarpıcı bir artış gözlenmiş ve bu sayı 79’a çıkmıştır. LGBT/LGBTİ kısaltmasının 
kullanımındaki artış, görünürlüğün artışı açısından olumlu gibi görünmekle 
birlikte LGBTİ aktivistleri bu kullanım biçiminin kendilerini baskılayan, yok 
sayan ve totalleştiren yanlarına işaret etmektedirler. Örneğin Spod’dan Cihan 
Hürol’a göre, LGBTİ sözcüğünü kullanmanın yabancılaştırıcı bir etkisi vardır ve 
eşcinsel demek istemeyen medya bu sözcüğe yönelmektedir. Hürol, bu olumsuz 
yaklaşımına rağmen yine de medyanın hiç görmemesi yerine bu sözcüğü 
kullanmasının bile hareket açısından bir kazanım olduğunu belirtmektedir 
(Cihan Hürol ile görüşme, 29 Ekim 2014). Sözcüğün kullanımındaki artışın 
hareketi baskılayan bir unsur olduğunu öne süren Alican Kalan ise, Hürol’un 
aksine, bunun bir kazanım olmadığını, çünkü görünür olmayı engellediğini 
belirtmektedir (Alican Kalan ile görüşme, 28 Ekim 2014). Remzi Altunpolat da 
LGBTİ kavram setini, cinsel çoğulluğu, çeşitliliği ve farklılığı vurgulamak üzere 
kullanmaya başladıklarını, ancak şimdilerde LGBTİ çevreleri dışında yere alan 
kesimlerin sözcüğü kullanma biçimlerinin muğlak olduğunu belirtmektedir. 
Özellikle sol/sosyalist kesimlerin sözcüğü “LGBT’ciler” ya da” LGBT’liler” 
olarak kullandığına dikkat çeken Altunpolat bu kullanımın ayrı bir örgüt, dernek 
şeklinde bir algı yarattığını söylemektedir (siyasihaber.org, 14.02.2014).  Bu 
olumsuz yorumlarda haklılık payı olmakla birlikte ana akım gazetelerin LGBTİ 
bağlamlı ulusal haberlerinde sözcüğün açılımı çoğunlukla verilmiştir. Böylece bir 
tür “gizli sözcüğe” dönüştüğü ifade edilen (KAOS GL, 2013: 2) LGBTİ’nin 
gizeminden kurtarılmasına ve böylece farklı cinsel kimliklerin alenilik 
kazanmasına ve tanınmasına kısmen de olsa katkıda bulunmuştur.  

Gezi öncesi yapılan bir çalışmada LGBTİ’lere dair haberlerin büyük bir 
çoğunluğunun dış haber olduğu ortaya konulmuştur (Kılıç, 2011). Bu bulgu, bu 
çalışmada da geçerlidir. Dış haberlerin ulusal haberlerden çok olmasının yanı 
sıra, LGBTİ bağlamlı dış haberler de LGBTİ bağlamlı ulusal haberlerden daha 
fazladır. Böyle bir eğilimin gerisinde, LGBTİ olma halinin daha çok Batı’ya 
özgü bir var oluş biçimi olduğu varsayımı olabilir. Bağlamı LGBTİ olan dış 
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haberlerde birkaç yapısal eğilim bulunmaktadır. Dış haberlerde göze çarpan ilk 
eğilim, LGBTİ olmanın saklanması gereken bir var oluş biçimi olarak 
işaretlenmesidir. Bu eğilime, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde rastlanmaktadır. 
“Rihanna’dan Ronaldo için olay ima” (Milliyet, 06.07.2013), “Forbes’tan ünlü 
başkana ‘gay’ gafı” (Milliyet, 26.07.2013), “Papa’dan tarihi itiraf”  (Milliyet, 
13.07.2013),  “ ‘Prison Break’ oyuncusundan itiraf” (Hürriyet, 22.08.2013) , 
“Lady Gaga’dan ‘eşcinsel kimliği’ ile ilgili itiraf” (Hürriyet, 17.09.2013), 
“Ronaldo’yu eşcinsel sandığını ağzından kaçırdı” (Hürriyet, 18.11.2013) gibi 
haber başlıkları bu eğilimin örnekleridir. “İtiraf”, “ağzından kaçırmak”, “gaf”, 
“olay ima” gibi sözcük seçimleriyle LGBTİ varoluşun marjinal bir konuma 
yerleştirildiği ve haberlerin heteroseksist varsayımlara dayalı olarak 
yapılandırıldığı söylenebilir. Dış haberlerde rastlanan ikinci bir eğilim ise, 
LGBTİ’leri marjinalleştiren bu haberlerin çoğunlukla ünlü kişiler üzerinden 
yapılmasıdır. Bu yolla mesele bir magazin ürünü haline getirilmekte ve bu 
sorunlu temsil biçimi daha da pekiştirilmektedir. Ayrıca Birleşik Krallık adına 
Alan Turing’den özür dilenmesiyle ilgili haberler “Kraliçe 60 yıl sonra affetti” 
(Milliyet, 25.12.2013), “60 yıl sonra gelen af” (Milliyet, 24.12.2013), “Bilgisayar 
dahisine af çıktı” (Hürriyet, 25.12.2013) “Eşcinsellikle suçlanan Turing’e kraliyet 
affı” (Hürriyet, 24.12.2013) gibi başlıklarla verilmiştir. Haber başlıklarında 
kullanılan “af” sözcüğü, eşcinselliğin bir “suç” olduğuna dair algıyı yeniden 
üretecek niteliktedir. Her ne kadar LGBTİ olmak Türkiye’de suç olmasa da, 
haberlerde böyle bir imaya sıklıkla rastlamak mümkündür (Çelikkan, 2003: 36). 
LGBTİ hareketinin meşruiyeti adına olumlu bir haberin suçla ilişkilendirilerek 
verilmesi, farklı cinsel kimlikleri marjinalleştirme yöneliminde olan medyanın 
yapısal eğilimine uygun görünmektedir. Bu noktada belirtilmesi gereken ana 
akım medya içinde değerlendirdiğimiz Radikal’in böyle bir eğilimi sergilememiş 
ve LGBTİ olmayı marjinal ya da gizli yaşanan bir kimlik olarak tanımlamaktan 
kaçınmış olmasıdır. “Gey’lere cepten iletişim yasak!” (Radikal, 28.10.2013) 
başlıklı Radikal’in haberinde, “gey arkadaşlık sitesi” olarak tanımlanan Grndr 
adlı internet uygulamasına İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişimin 
engellenmesi “yasak” olarak işaretlenmiştir. Kaos GL medya koordinatörü ve 
İnsan hakları ve bilişim uzmanı Kerem Altıparmak’ın görüşlerine yer verilen 
haberde, mahkemenin söz konusu kararı, ifade ve iletişim özgürlüğünü 
bağlamında tartışılarak eleştirilmiştir. “Trans-queer mültecilerle dayanışma 
vakti” (Radikal, 2.10.2013) başlığıyla verilen haberde de, Türkiye’de yaşayan 
trans-gueer mültecilerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi için bir grup gönüllü 
tarafından bir dayanışma gecesi etkinliğinin düzenleneceği belirtilmektedir. 
Radikal, ayrıca dış haberlerde magazinden uzak bir tavır benimsemiştir.12 

                                                           
12 Radikal gazetesinin ana akım gazetelerden farklılaşan bu tavrı diğer araştırmacılar tarafından 
da ortaya konulmuştur. Ayrıntı için bkz. Hoşcan, 2006; Depeli ve Rahte, 2009.  
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Örneğin “Eşitlik yoksa votka da yok” (Radikal, 5.08.2013), başlığı ile verilen 
haberde, Rusya devlet başkanı Vilademir Putin’in eşcinsel ilişkileri geleneksel 
toplum yapısına uygun olmamakla suçlayan yasayı imzalaması sebebiyle 
İngiltere’deki gey ve eşcinsel barların, Rusya’daki LGBTİ bireylerle dayanışmak 
üzere Rus votkalarını boykot kararı aldıkları belirtilmektedir. Yine “Eşcinsellere 
iltica şartı: fotoğraf veya video ile kanıtla”  (Radikal, 12.10.2013), başlığı ile 
verilen haberde, zaten kendi ülkelerinde cinsel kimliklerinden dolayı ayrımcılığa 
uğramış eşcinsellerin İngiltere’ye iltica edebilmek için göçmenlik bürosu 
yetkililerini “ikna edebilmek” adına fotoğraf veya video kaydı ile cinsel 
yönelimlerini kanıtlamak zorunda kalmaları eleştirelerek, söz konusu uygulama 
“olağanüstü engel” olarak işaretlenmektedir.  

Türkiye’de LGBTİ’lerin hak talepleri genellikle evlilik hakkı üzerinden 
gündeme gelmektedir. Buna uygun bir biçimde, çalışma kapsamında incelenen 
dış haberlerin önemli bir bölümü eşcinsellerin evliliklerine ilişkin olumlu ya da 
olumsuz düzenlemeleri konu almaktadır. “Eşcinsel evliliğe yasak geldi” (Milliyet, 
02.12.2013), “Fransa’da eşcinsel evlilik karşıtlığına hapis” (Hürriyet, 22.06.2013), 
“Eşitlik sevinci” (Hürriyet, 28.06.2013), “ABD’de eşcinsellere müjde” (Hürriyet, 
27.06.2013), “Hırvatistan eşcinsel evliliğe hayır dedi” (Radikal, 02.12.2013). 
Örnekler elbette çoğaltılabilir, ancak burada önemli olan LGBTİ’lerin sağlık, 
barınma, güvenlik, ayrımcılık gibi yaşamın hemen her alanında sorunları ve 
dolayısıyla hak talepleri varken, bunların çoğunlukla görmezden gelinip 
meselenin evliliğe indirgenmesidir. Eşcinsel evliliği odağa alan bu haberler, 
Depeli’nin (2013: 50) de işaret ettiği gibi Türkiye’deki gelişmeler ve tartışmanın 
muhataplarına ilişkin bilgi içermemekte ve aynı zamanda konuyu Türkiye 
dışındaki ülkeleri uğraştıran magazinel bir meseleye dönüştürmektedir. Yine de 
sınırlı sayıda haberde diğer hak taleplerinin kısmen de olsa yer bulduğu 
söylenebilir: İsveç’te bir okulda cinsiyet açısından nötr bir soyunma odasının 
açılması (Radikal, 07.08.2013), Almanya’da yeni doğan bebeklerin kimliklerinde 
cinsiyet hanesinin boş bırakılması (Hürriyet, 02.11.2013), Avrupa Adalet 
Divanı’nın eşcinsellere sığınma hakkı vermesi (Hürriyet, 8.11.2013), Şili’de 
eşcinsel cinayetine müebbet hapis cezası verilmesi (Hürriyet, 28.10.2013), 
Fransa’daki bir belediye başkanına eşcinsellere yönelik ayrımcı sözleri nedeniyle 
ceza verilmesi (Milliyet, 28.06.2013) gibi haberler LGBTİ’lerin başka alanlardaki 
sorunlarına işaret eden haberlerdir. Ancak bu haberlerde de meselelerin 
Türkiye’de yaşayan LGBTİ’lerin sorunlarıyla bağlantısı kurulmamış, konunun 
muhataplarına yönelik herhangi bir bilgi sunulmamıştır.  

Görünmez Kılma ve Kriminalize Etme Sarkacında İslami-Muhafazakâr 
Basında LGBTİ’ler 
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Türkiye’de LGBTİ’lerin medyada temsili üzerine yapılan akademik 
çalışmalar, İslami-muhafazakâr basının LGBTİ hareketine dair gönülsüz bir 
habercilik tarzı benimsediğine, başka bir deyişle onları görmezden geldiğine, 
görmek durumunda kalması halinde ise olumsuz anlamlandırmalara konu 
ettiğine işaret eder (Depeli ve Çaylı Rahte, 2009; Hoşcan, 2006). Bu çalışma da 
bu bulguyu doğrulamaktadır. Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde bu konuda 
oldukça az haber yapılmış (bkz. Tablo 1), yapılan haberlerde ise LGBTİ’ler ve 
harekete dair olumsuz önyargılar pekiştirilmiştir.  

Örneğin Yeni Şafak gazetesi biri ulusal diğeri dış haber olmak üzere 
LGBTİ’lerin odağa alındığı yalnızca iki habere yer vermiştir. Dış haber, 
Uruguay’da eşcinsel evliliğin yasallaşması ile ilgilidir (05.08.2013). Bu haberle 
ilgili olarak belirtilmesi gereken, Uruguay’ın Türkiye’ye oldukça uzak bir ülke 
olması nedeniyle eşcinsel olma halinin “bizden uzak”, “bizim dışımızda” olarak 
anlamlandırılmaya yol açmasıdır. “Yurtdışı Türklerde ‘Yunus harekâtı’ ” 
(26.07.2013) başlıklı diğer haber ise Hollanda’da yaşayan bir Türk çocuğun 
velayetinin lezbiyen bir çifte verilmesiyle ilgilidir. Haberin başlığında kullanılan 
ve askeri terminolojiye ait “harekât” sözcüğü, aynı zamanda, eşcinselliğin 
savaşılması gereken bir “marjinal durum”, “hastalık”, “sapkınlık” olduğu 
yönündeki algıyı harekete geçirmekte ve böylece eşcinsellik “Türklere yönelik bir 
tehdit” olarak sunulmaktadır. Tehdidin kaynağı ise Batı’dır. Birbiriyle ilgisiz gibi 
görünen bu iki haberde, gazete, LGBTİ olmayı Türkiye’den ve Türklerden uzak, 
onların dışında ve dahası Müslüman olmayan ülkelerde görülebilecek bir var 
oluş biçimi olarak anlamlandırmaktadır. Bu iki haber bağlamında, İslami 
söyleme içkin negatif Batı imgesinin bir kez daha harekete geçirildiği ve böylece 
“Batı’nın ahlaksızlığı”nın da bir kez daha vurgulandığı söylenebilir.  

Yeni Şafak’la karşılaştırıldığında haber sayısı daha fazla olan Zaman 
gazetesi, biri Hindistan’da eşcinsel evliliğin yasaklanmasıyla, diğeri ise 
Almanya’nın başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıkla ilgili iki dış haber 
yapmıştır. Hindistan Yargıtay’ının eşcinsel evliliği suç saydığını konu alan 
haberde (11.11.2013), ülkede 200 binden fazla transın yaşadığı ve translar 
arasında AIDS hastalığının yaygın olduğu ifade edilmektedir. Haberde 
Yargıtay’ın kararına ilişkin eleştirel bir tavır yer almadığı gibi, LGBTİ’leri 
AIDS’le ilişkilendirerek olumsuz önyargılar pekiştirilmektedir. Türk medyası 
1980’li yıllarda AIDS’i bir eşcinsel hastalığı olarak görmekle birlikte günümüzde 
bu değerlendirme ana akım medya açısından geçerliliğini yitirmiş 
görünmektedir. Zaman gazetesinin haberi ise bu önyargının hâlâ varlığını 
sürdürdüğüne işaret etmektedir. Almanya’da eşcinsellere gösterilen toleransın 
Müslümanlara gösterilmediğinin vurgulandığı haberde (16.08.2013) ise 
Müslümanlar ve eşcinseller arasında bir hiyerarşi yaratılmakta; Batılıların 
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gözünde Müslümanların eşcinsellerden “bile” “aşağıda” olduğu ima 
edilmektedir. Her iki gazetede de yayımlanan dış haberlerde “biz ve onlar” 
arasında bir karşıtlık kurulmaktadır. LGBTİ kimliği, “onlara”, yani Batılılara 
özgü marjinal bir konum olarak işaretlenirken, “biz”, yani Türkler, dahası 
Müslümanlar bu marjinal kimliğin çok uzağında ve hatta onunla mücadele eden 
bir grup/kimlik biçiminde anlamlandırılmaktadır. 

Zaman’da yayımlanan ulusal LGBTİ bağlamlı haberlerin ilkinde yerel 
seçimlerde Giresun’un Bulancak ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde bir 
eşcinselin aday olmasının Giresunluları üzdüğü haberleştirilmiş (13.09.2013), 
diğerinde ise Gezi’den sonra ülkenin çeşitli kentlerinde gerçekleştirilen 
“merdiven boyama” eylemlerinde13 kullanılan renklerin LGBTİ renklerine atıf 
yapmadığı ifade edilmiştir (30.08.2013). Üçüncü haber ise eşcinsel bir gencin 
babası tarafından öldürülmesini konu almaktadır, ancak haber metninde 
cinayete ilişkin eleştirel bir tavır olmayıp, aksine, ailenin, gencin eşcinsel 
arkadaşlarına yönelik tepkisi öne çıkarılmıştır (15.08.2013). Son haber ise 
Avrupa’da yaşayan Türklerin çocukların velayetlerinin çeşitli sebeplerle alınarak 
özelikle eşcinsel çiftlere verilmesiyle ilgili hazırlanan bir raporla ilgilidir. 
Haberde bu uygulama, Batılı ülkelerin, Türkleri asimile etme çabasının bir 
parçası olarak görülmekte ve bu yolla eşcinsel olma hali bir tehdit kaynağı olarak 
anlamlandırılmaktadır (23.10.2013). Gazetenin bu kategoride yer alan az sayıda 
haberinde LGBTİ’ler hastalık, üzüntü ve hatta ölümle ilişkilendirilmiş ve 
toplumun değerlerinin dışında bir varoluş biçimi olarak tanımlanmıştır.  

İslami-muhafazakâr basında, bağlamı doğrudan LGBTİ olmayan ulusal 
haberlerde ise LGBTİ’ler bir tür itibarsızlaştırma aracı olarak kullanılmıştır. 
Özellikle Zaman gazetesinde dikkat çeken bir eğilim, LGBTİ’lerle olan temasının 
vurgulanması yoluyla Kürt hareketinin itibarsızlaştırılmak istenmesidir. 
“Eylemleri Güneydoğu’ya kaydırmak için ücretsiz gezi düzenleyecekler” 
(17.09.2013), “Demir: PKK ve BDP Kürtleri benliğinden uzaklaştırıyor” 
(11.08.2013), “Öcalan’ın yeni partisinin kurultayında ‘Gezi’ mesajı” 
(28.10.2013), “İstanbul adaylığı için Önder’e ciddi talep var” (25.08.2013) 
başlıklı haberlerde Kürtler ve LGBTİ’ler birlikte anılarak ve aralarındaki ilişki 
vurgulanarak itibarsızlaştırmaya yönelik bir strateji uygulanmaktadır.  Yeni 
Şafak’ta ise LGBTİ’ler aracılığıyla Kürt hareketini itibarsızlaştırma eğilimine 
rastlanmamıştır. Ancak bu durum, bu gazetenin LGBTİ’leri bir itibarsızlaştırma 
aracı olarak kullanmadığı anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda bu gazetenin 

                                                           
13 Gezi eylemlerinin sönümlenmesinin ardından İstanbul Fındıklı’da bir kişi sokağındaki 
merdivenleri gökkuşağı renklerine boyamış, ancak belediye ekipleri bu merdivenleri eski rengine 
çevirmişti. Olayın medyada yer almasının ardından ülkenin dört bir yanında merdivenleri 
gökkuşağı rengine boyama eylemleri yeni bir direniş biçimi olarak gerçekleştirildi.  
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hedefi, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere AKP hükümetine karşı 
olan toplumsal kesimlerdir. LGBTİ’lerin eylemlerini, etkinliklerini, hak 
arayışlarını görmemekte ısrarlı olan gazete hükümete yönelik eylemlerin 
bileşenlerini sıralarken LGBTİ’leri saymaktan geri kalmamaktadır. Böylece 
hükümete karşı olan toplumsal kesimlerin ve onların eylemlerinin 
itibarsızlaştırılması mümkün olmaktadır.  

3. SONUÇ  

Toplumsal ve siyasal alanda var olan tüm eşitsiz iktidar ilişkilerinin medya 
metinleri aracılığıyla yeniden üretiliyor oluşu, ayrımcılığa uğrayan farklı etnik, 
dinsel, cinsel kimliklerin medyada temsili meselesini önemli kılmaktadır. Bu 
noktada, Türkiye’de hâkim heteroseksist yapı içinde ayrımcılığa uğrayan, hak 
talepleri görmezden gelinen LGBTİ’lerin haber metinlerindeki temsili, var olan 
eşitsiz ve ayrımcı politikalara karşı nasıl mücadele edilebileceği meselesinden 
ayrı düşünülemez. Tam da bu nedenle medya metinlerinde LGBTİ’lerin nasıl 
temsil edildikleri, LGBTİ’lere ilişkin toplumsal düzlemde var olan algının 
dönüşme potansiyelini ve hak taleplerinin kabul edilme konusunu içinde 
barındırmaktadır.       

2013 yılının Mayıs ayının son günlerinde başlayan ve etkileri hâlâ tartışılan 
Gezi Parkı eylemlerinin Türkiye’de LGBTİ hareketinin toplumsal alanda 
görünürlüğünü ve meşruiyetini artırıcı bir etki yarattığı ortadadır. Ancak bu etki, 
siyasal ve toplumsal düzlemde sınırlı bir nitelik taşımıştır. Zira LGBTİ’lere 
uygulanan ayrımcı ve dışlayıcı politikaları ortadan kaldırmaya yönelik olarak 
toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerinin ortaklaşa bir mücadele pratiğini 
gerçekleştirmesine olanak sağlayacak gelişmeler henüz sınırlıdır. Bu tespit, 
medya açısından da geçerlidir.  

Bu çalışmada, Gezi Parkı eylemleri sürecinde LGBTİ’lerin farklı etnik, 
dinsel, kültürel kimlikten gruplarla yaşadıkları karşılaşmaların Türkiye’de 
eşcinsel ve transların kimlik ve tanınma mücadelesinde herhangi bir dönüşüme 
yol açıp açmadığı ulusal basında LGBTİ’lere yönelik haberler analiz edilerek 
ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen ana akım gazetelerin 
haberlerinde genel olarak ayrımcı, cinsiyetçi ve magazinel dilin hala hâkim 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu gazetelerde yayımlanan ulusal 
haberlerin bir bölümünde LGBTİ’lerin açıklamalarının/sözlerinin yer bulması, 
basının bir politik ve toplumsal özne olarak LGBTİ’leri ve hareketi kısmen de 
olsa tanıdığının işareti olarak değerlendirilmelidir. Bazı haberlerde LGBTİ 
kısaltmasının kullanılması ve zaman zaman açılımının veriliyor oluşu farklı 
cinsel kimliklerin tanınmasına ve görünürlük kazanmasına olanak sağlaması 
açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tek 
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başına görünürlük kazanmanın bir meşruiyet zemini yaratmak açısından yeterli 
olmadığının da farkında olunmalıdır. Diğer yandan İslami-muhafazakâr basının 
farklı cinsel kimlikleri görmezden gelme, görmek durumunda kalması halinde ise 
gayrımeşrulaştırma, suçla ilişkilendirme şeklindeki geleneksel tavrı devam 
etmektedir. İslami-muhafazakâr basının iki önemli temsilcisi olan Yeni Şafak ve 
Zaman, içinde yaşadığımız koşullar çerçevesinde birbirlerinden farklı konumlara 
sahip olmakla birlikte farklı cinsel kimliklere yönelik olumsuz 
anlamlandırmalara yönelme ve böylece olumsuz önyargıları pekiştirme 
konusunda ortak bir zeminde buluşmaktadırlar.  

Son olarak, Gezi Parkı eylemleri, Türkiye’de tartışmasız bir biçimde daha 
önce yan yana görmeyi asla tahayyül edemeyeceğimiz pek çok farklı etnik, 
cinsel, dinsel, kültürel kimlikten insanı belirli ortak talepler etrafında bir araya 
getirebilmiştir. Gezi Parkı eylemleri sırasında fiili olarak “bir arada” olma 
halinin farklı kültürel kimlikler arasında ittifak alanları yaratıp yaratmadığı, eğer 
ittifaklar yaratıldıysa bunların kalıcı olup olamayacağı meselesi farklı bir 
çalışmanın konusu olmanın yanı sıra etkileri de ancak uzun vadede ortaya 
çıkabilecek bir durumdur. Gezi Parkı eylemleri sırasında var olan “bir arada” 
olma halinin sadece bir “karşılaşma”dan ibaret olup olmadığının analiz edilmesi 
ise, Türkiye’de daha demokratik bir siyasal toplumsal yapının yurttaşlar eliyle 
inşa edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.      

 

 

KAYNAKÇA  

Aksoy, Zeynep (2003), “Türk Yazılı Basında Lezbiyenliğin Sunumu”, Kaos GL 
(Der.), Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm 
Arayışları  (Ankara: Vinci):  60-62.  

Berghan, Selin (2011), “Transfeminizm”, Cogito, 65-66: 140-148 

Çelikkan, Murat (2003), “Gey ve Lezbiyen Hareket, İnsan Hakları ve Medya”, 
Kaos GL (Der.), Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm 
Arayışları (Ankara: Vinci):  31-34.  

Depeli, Gülsüm ve Rahte, Emek (2009), Bir Yanlış var Bu Temsilde: Medyaya 
Müdahil Olmak. Anti-Homofobi Kitabi: Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 
(Ankara: Ayrıntı): 116-121.  



Nalan OVA    Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 85-108 

105 

 

Depeli, Gülsüm (2013), “Anayasa Yazım Sürecine LGBT Müdahilliğinin 
Merkez Medyadaki Görünümü”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dergisi, 18: 38-60.    

Doğduğu andan itibaren direnişte olanlar. (2013, 26 Haziran). Radikal. 

Erol, Ali (2011), “Eşcinsel Kurtuluş Hareketinin Türkiye Seyri”, Cogito, 65-66: 
431-466.  

Gezi isyanından yerel seçimlere LGBTİ hareketi. (14.02.2014) 
http://siyasihaber.org/gezi-isyanindan-yerel-secimlere-lgbti-hareketi. 

Göregenli, Melek (2011), “Heteroseksizm, Homofobi ve Nefret Suçları. Sosyal 
Psikolojik Yaklaşım”, Cogito, 65-66: 353-365. 

Güner, Umut (2004), “Popüler Kültür ve Medyada Eşcinselliğin “Öteki” Olarak 
Sunumu”,  Kaos GL (Der.), Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış 
İçin Çözüm Arayışları (Ankara: Vinci): 96-99. 

Güner, Umut (2015), “4 Yanlışın 1 Doğruyu Götürmediği Seçim!”, Kaos GL 
Dergi, 12 Nisan 2015, http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=19169. 

Hrant Dink Vakfı (2013), “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil”, Mayıs-
Ağustos 2013 Raporu, http://nefretsoylemi.org/rapor/mayis-agustos-rapor-
final.pdf (13.11. 2013). 

Hoşcan, Özlem (2006), “The Media Portrayal of Homosexuality in the Turkish 
Press Between 1998 and 2006”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.   

Kalkan, Pelin (ty), “Yazılı Basında Lezbiyen Kimliğinin Temsili”, Kaos GL 
Dergi, http://www.kaosgldergi.com/dosyasayfa.php?id=2833. 

Kaos GL 2013 Medya İzleme Raporu, 
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/kaos_gl_dernegi_2013_yili_lgbt
_medya_raporu.pdf . 

Kaos GL (2009). Medyada Homofobiye Son (Kaos GL Dergi Eki), Ankara. 

Kılıç, Deniz (2011), “Bir Ötekileştirme Pratiği Olarak Basında Eşcinselliğin 
Sunumu: Hürriyet ve Sabah Örneği (2008-2009)”. Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1, 143-169.  
http://egifder.gumushane.edu.tr/article/view/5000006438/5000006867 



AP                                           Nalan OVA 

106 

 

Landau, Jamie. (2009), “Straightening out (the politics of) Same-Sex Parenting: 
Representing gay fmilies in US Print News Stories and Photographs”, Critical 
Studies in Media Communication, 26 (1): 80-100.  

Okçuoğlu, Bade (2013). “The LGBT Block”, 
http://dars.jadaliyya.com/pages/index/15037/rethinking-gezi-through-
feminist-and-lgbt-perspect. 

Özbaş, Ali (2009), “Türk Medyasında Eşcinsellik ve Eşcinseller”, Kaos GL, 76-
85. 

Özdoğan, Mücahit (2013), “Today’s Zaman’ın Gezi Parkı’ndaki Tutumu ve 
Yeni Siyaset Tasarımı” Radikal, 10 Temmuz 2013, 
http://blog.radikal.com.tr/medya-televizyon/todays-zamanin-gezi-parkindaki-
tutumu-ve-yeni-siyaset-tasarimi-27248. 

Şahan, Engindeniz İdil ve  Şahan M. (2008), “Eşcinselliğin Yazılı Basında 
Temsili: Hürriyet Gazetesi Örneği”, 3. Sayfa, Galatasaray Üniversitesi Medya 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Bildiri Metni. 

Transgender Europe: TDOR Press Release November 13th 2013, 
http://www.transrespect-
ransphobia.org/uploads/downloads/2013/TDOR2013english/TvT-
TDOR2013PR-en.pdf. 

Trans Murder Monitoring, http://tgeu.org/tmm-idahot-update-2015/. 

Toklucu, Murat (2014), Türk Erkeği ve Diğer Mucizeler, Zihinler Altında 20.000 
Fersah (İstanbul: İletişim).  

Uluğ, Melis Özden ve Acar Gülsüm (2014), Bir Olmadan Biz Olmak: Farklı 
Gruplardan Aktivistlerin Gözüyle Gezi Direnişi (Ankara: Dipnot). 

Yağlı, Soner (2014), “Bir Anlatı Mecrası Olarak Yeni Medyanın Söyleminde 
Trans Bireyler”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8/1), 267-283. 

Yükselbaba Ülker, Koç Cansu, Zarifoğlu Ayça Ece, Çaldıran Ezgi, Kaya 
Muharrem Enes (2014), “Gezi Parkı Eylemleri: Kamusal Alanın İnşası”, Eğitim 
Bilim Toplum, 12 (48): 10-65. 

İncelenen Haberler   

Fransa’da Eşcinsel Evlilik Karşıtlığına Hapis. (2013, 22 Haziran). Hürriyet. 



Nalan OVA    Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 85-108 

107 

 

Taksim’de lezbiyen, gay, biseksüel, travesti, transseksüel yürüyüşü, (2013, 23 
Haziran) Hürriyet. 

LGBT Taksim’de: Direniyoruz ayol,  (2013, 24 Haziran). Hürriyet. 

ABD’de Eşcinsellere Müjde. (2013, 27 Haziran). Hürriyet. 

Eşitlik Sevinci. (2013, 28 Haziran). Hürriyet. 

Direndik ayol. (2013, 30 Haziran). Hürriyet. 

Prison Break Oyuncusundan İtiraf. (2013, 22 Ağustos). Hürriyet. 

 Lady Gaga’dan ‘eşcinsel kimliği’ ile İlgili İtiraf. (2013, 17 Eylül). Hürriyet. 

Şili’de Eşcinsel Cinayetine Müebbet Hapis. (2013, 28 Ekim). Hürriyet. 

Cinsiyet Hanesi X. (2013, 2 Kasım). Hürriyet. 

AB Mahkemesinden Gay’lere Sığınma. (2013, 8 Kasım). Hürriyet. 

Ronaldo’yu Eşcinsel Sandığını Ağzından Kaçırdı. ( 2013, 18 Kasım). Hürriyet. 

Eşcinsellikle Suçlanan Turing’e Kraliyet Affı. (2013, 24 Aralık). Hürriyet. 

Bilgisayar dahisine af çıktı. (2013, 25 Aralık). Hürriyet. 

Onur İçin Renkli Yürüyüş. (2013, 24 Haziran). Milliyet. 

Başkana Ayrımcılık Cezası. (2013, 28 Haziran). Milliyet. 

Rihanna’dan Ronaldo için Olay İma. (2013, 6 Temmuz). Milliyet. 

Papa’dan Tarihi İtiraf. (2013, 13 Temmuz). Milliyet. 

Forbes’tan Ünlü Başkana ‘gay’ Gafı. (2013, 26 Temmuz). Milliyet. 

Eşcinsel Evliliğe Yasak Geldi. (2013, 2 Aralık). Milliyet. 

60 yıl Sonra Gelen Af. (2013, 24 Aralık). Milliyet. 

Kraliçe 60 yıl Sonra Affetti. (2013, 25 Aralık). Milliyet. 

Direnişin en Renklisi: Yasak ne Ayol. (2013, 1 Temmuz). Radikal. 

Eşitlik yoksa votka da yok. (2013, 5 Ağustos). Radikal. 

Bu Soyunma Odası Tamamen Nötr. (2013, 7 Ağustos). Radikal. 

Halkevleri Başkanı: LGBT ile İlişkimiz Gezi ile Başladı. (2013, 15 Ağustos).  
Radikal. 

Trans-queer mültecilerle dayanışma vakti.  (2013, 2 Ekim). Radikal. 

Eşcinsellere iltica şartı: fotoğraf veya video ile kanıtla.  (2013, 12 Ekim). Radikal. 

Kürdistanlı Bir Eşcinselim Demek Zor. (2013, 22 Ekim). Radikal. 



AP                                           Nalan OVA 

108 

 

Gey’lere cepten iletişim yasak!. (2013, 28 Ekim). Radikal  

Hırvatistan Eşcinsel Evliliğe Hayır Dedi. (2013, 2 Aralık). Radikal. 

Bıçakladı, elini yıkadı ve hayata karıştı Trans İdil'e bunu yapan aramızda. (2013, 
3 Aralık). Radikal. 

Papa İlk Dış Ziyaretini Yaptı. (2013, 23 Temmuz). Yeni Şafak.      

Yurtdışı Türklerde ‘Yunus harekâtı. (2013, 26 Temmuz). Yeni Şafak.    

Uruguay’da Eşcinsel Evlilik Yürürlüğe Girdi. (2013, 5 Ağustos). Yeni Şafak.    

Demir: PKK ve BDP Kürtleri Benliğinden Uzaklaştırıyor. (2013, 11 Ağustos). 
Zaman. 

R.Ç. davasının Duruşması Ertelendi. (2013, 15 Ağustos). Zaman. 

Almanya’da Başörtülü Kadınlar İş Piyasasından Tecrit Ediliyor. (2013, 16 
Ağustos). Zaman. 

İstanbul Adaylığı için Önder’e Ciddi Talep Var. (2013, 25 Ağustos). Zaman. 

Beyoğlu’nda “merdivenin rengi” Tartışması. (2013, 30 Ağustos). Zaman. 

Giresun’a Eşcinsel Aday Haberleri Üzüntüye Sebep Oldu. (2013, 13 Eylül). 
Zaman. 

Eylemleri Güneydoğu’ya kaydırmak için ücretsiz gezi düzenleyecekler. (2013, 17 
Eylül). Zaman. 

Avrupa’nın Gençlik Daireleri’nde Yaşanan Acılar Film Olur. (2013, 23 Eylül). 
Zaman. 

Öcalan’ın Yeni Partisinin Kurultayında ‘Gezi’ Mesajı”. (2013, 28 Ekim). 
Zaman. 

Hindistan Eşcinsel Evliliği Suç Saydı. (2013, 11 Aralık). Zaman. 



Burhanettin COŞKUN Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 109-130 

109 
 

 

TÜRK KAMU YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE SOĞUK 
SAVAŞ SONRASI OLUŞAN YENİ TEHDİTLER  

NEW THREATS AFTER COLD WAR WITHIN THE 
PERSPECTIVE OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Burhanettin COŞKUN1 

ÖZ 

Soğuk Savaş, iki taraf arasındaki ilişkilerde blokların ve 
üyelerin davranışlarına yönelik her iki tarafça da 
kabullenilmemiş, kurallardan uzak ve ilişkilerde bütünüyle 
zorla üstünlük kurma mücadelesinin benimsendiği bir dönem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde her iki güç 
tarafından diplomatik yöntemler bir kenara bırakılmış ve 
anlaşma kurallarının görmezden gelindiği bir ortam meydana 
gelmiştir. İkinci Dünya Savaşının yıkıcı etkisi sonucunda hem 
Avrupa hem de Avrupa diplomasisi derin bir çöküntü 
yaşamıştır. Bu siyasi güçsüzlük ABD ve SSCB’nin Avrupa ve 
beraberinde dünyanın kaderine yön verecek bir kutuplaşmaya 
zemin hazırlamıştır. Bu dönemde bu iki uluslararası aktör 
ülke siyasetlerine ve pakt anlayışlarına şekil vermiş, artan bir 
ivmeyle güç mücadelesini sürdürmüşlerdir. Bu atmosferde 
ulus-devlet ve pakt anlaşmaları çerçevesinde dünyanın her 
bölgesinde yaşayan bir standart kutuplaşmış dünya düzeni 
bulunmaktaydı. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla 
birlikte meydana gelen siyasi, ekonomik ve askeri olaylarda 
Varşova Paktı dağılmış ve birçok yeni devlet oluşmuştur. 1990 
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yılıyla birlikte başta teknolojik atılımlarla beraber 
“küresellik” düşüncesiyle Yeni Dünya Düzeni oluşmaya 
başlamıştır. Çalışmanın amacı Yeni Dünya Düzeni olarak 
adlandırılan bu dönemde ortaya çıkan tehdit algılamalarını 
ortaya çıkarmak ve Türk Kamu Yönetimi  açısından bir 
değerlendirme yapmaktır. Türkiye’nin tehditlere karşı 
izleyebileceği siyasi, sosyal ve ekonomik politikaları kamusal 
ve siyasal anlamda değerlendirmek Türk kamusal düzeninin 
geleceğine yön verebilmesi açısından önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Soğuk Savaş, Yeni 
Dünya Düzeni, Göç, Uluslararası Terörizm. 

ABSTRACT 

The Cold War, as a period of struggle to establish the rule 
adopted in remote and relationship emerges. It can be seen 
that the block in relations between the two sides and both 
parties for the behavior of its members not accepted, the rules 
in force in its entirety. This period has been set aside by both 
power and diplomatic methods which has occurred in an 
environment that ignore the rules of the agreement. As a 
result of the devastating effects of World War II in both 
Europe and the European diplomacy has experienced a deep 
depression. During this period, it gave way to the two 
international pacts and understanding the country's political 
actors have continued to struggle for power with an 
increasing acceleration. The atmosphere in the nation-state 
and the pact there were a standard polarized world order, 
living in all regions of the world within the framework of 
agreements. With the fall of the Berlin Wall in 1989 caused 
political, economic and military events in the Warsaw Pact 
which was dissolved and formed many new states. Together 
with the first technological breakthrough in 1990 
"globalization" idea began to be formed as the New World 
Order. The study aims to uncover the threat perceptions that 
arise during this period called the New World Order and 
make an assessment in terms of Turkey. Political threats 
which can be watched by Turkey holds an important place in 
terms of social and economic policies to give direction to the 
political will evaluate Turkish public and political sense.We 
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can say that this region is a priority for the American foreign 
policy. Therefore, it is important that the state policies 
toward the region, which has an influence on many states 
such as the USA do not only influence Middle East policies 
but also world policies. The USA's target to dominate on the 
energy resources of Middle East has not changed from the 
beginning. However, its politics toward the region has 
changed depending on the periodic conditions. In our study, 
we have systematically examined the final aims of the USA in 
the Middle East by taking this periodic conditions into 
account.  

Keywords: Public Management, Cold War, New World 
Order, Migration, International Terrorism. 

 

1. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİNE GEÇİŞ 

Soğuk savaş yılları II. Dünya savaşından başlayarak Almanya’nın 
birleşmesine kadar geçen süre arasındaki diplomatik olarak kopuk, siyasi 
dengesizliklerin arttığı, silahlanma ve paktlar etrafında taraf tutma kavgasının 
izlendiği yoğun kutuplaşma dönemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yoğun 
kutuplaşma rüzgârı ABD ve SSCB’nin önderliğindeki iki ayrı ideolojinin güç ve 
gövde gösterileriyle devam etmiştir. 1989 yılına kadar başta silahlanma çabaları 
ve savaş tehdidi algısı öncelikle göze çarpmaktadır.  

Bu dönem içerisinde özellikle II. Dünya Savaşını takip eden dönemde 
ABD, Avrupa’daki güç dengesini bozan gerçek nedenin ekonomik ve siyasal 
olduğunun üzerinde durmuştur. Çünkü savaş sebebiyle oluşan yıkım ve 
felaketler sonrasında savaşın yaşandığı tüm coğrafyada yaşam tam bir felakete 
dönüşmüştür. Ayrıca düşünülmesi gereken diğer konu ise Fransa, İtalya ve 
Yunanistan gibi ülkelerde yönetimi ele geçirmesi muhtemel komünist siyasi 
hareketlerin etkin olduğu hükümet darbeleri veya seçim olasılıklarıyla SSCB’ye 
yakın olabilecekleri ihtimalidir. Böyle bir ortamda SSCB’nin hegemonyası altına 
girebileceği değerlendirilen bu ülkelerin Sovyetler tarafında bulunması ve 
güçlenme olasılığı çok büyük bir hassasiyee neden olmuştur. ABD bu sorunu 
ortadan kaldırmak amacıyla ‘Marshall Planı’ adı verilen bir “Avrupa Kalkınma 
Projesi”nin başlatılması için harekete geçmiştir. Marshall Planı kapsamında 
ABD, Avrupa’ya büyük bölümü hibe olmak üzere yaklaşık 100 milyar ABD 
doları değerinde destek olmuştur. Buradaki en dikkat çekici nokta yardım 
planında doğu bloku ülkeleri de yer almasına rağmen bu ülkelerce geri çevrilmiş 
olmasıdır. 
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Görülen etkisinin merkezinde açıklamak gerekirse en genel ifadeyle, II. 
Dünya Savaşı sonrasında soğuk savaş dönemini biçimlendiren etmenleri şu 
şekilde sıralamak mümkündür (Erdoğdu, 2004:70); 

 -  Siyasi ve askeri düzen değişmiş, dünya iki kutuplu bir şekil kazanmıştır. 

 - Güvenlik ve savunma kavramları yanında SSCB’nin güttüğü tutum 
nedeniyle “ideoloji” kavramı da kullanılmaya başlanmıştır. 

 - Uluslararası siyaset küresel bir özellik kazanmıştır. 

 - Nükleer çalışmalar en önemli belirleyici haline gelmiştir. 

 - Güvenlik kavramı dönüşüme uğramış ve uzay boyutu da dahil edilmiştir. 

 - Tarihin hiçbir döneminde görülmemiş şekilde ekonomik başlıklar ağırlık 
kazanmış, öncelikle ekonomik ilerleme, siyasal güç dengesi, barış ve güvenlik 
konularından daha öncelikli hale gelmiştir. Görüldüğü gibi devletler için tehdit 
olarak algılanabilecek konular ve dolayısıyla bir yönetim sorunsalı da karşımıza 
çıkmış olmaktadır. 

SSCB’nin ve bu ülkenin liderliğindeki Varşova Paktı’nın dağılmasından 
sonra, 1990’ların başından itibaren, zamanın ABD başkanı George Bush’un yeni 
dünya düzeni olarak tanımladığı bir döneme girilmiştir. 20. yüzyıl içerisinde I. 
ve II. Dünya Savaşlarının ardından ABD başkanları, yaşanan ortamı “Yeni 
Dünya Düzeni” olarak adlandırmışlardı. Bu düşüncenin özgün olması bir yana, 
Bush’un adlandırması kendi içinde doğruluk içeriyordu. Çünkü 45 yıllık Soğuk 
Savaş deneyiminden sonra tüm dünya alışık olmadığı bir siyasal atmosfere 
giriyor, ABD de, tek süper güç olamnın getirdiği kendine güven artışını ve 
şaşkınlığı birlikte yaşayarak, gelecek yeni dönem için stratejiler belirlemeye 
çalışıyordu (Davutoğlu, 2002: 166).  

Uluslararası ilişkiler ve dünya ekonomisinin ilerlemesi tüm dünya için 
büyük toplumsal çatışmalara sebep olma riski taşımaktadır. Bu bağlamda kuzey-
güney ilişkileri dendiğinde büyük çoğunluğu ekvatorun güneyinde yer alan ve 
dünya nüfusunun üçte ikisini meydana getiren yoksul insanlarla ABD, Avrupa 
ve Japonya’nın yer aldığı ve kuzey yarımkürede bulunan gelişmiş ülkeler 
arasındaki çatışma ve işbirliği süreçleri anlaşılmaktadır. Kuzey ülkeleri 
sanayileşmiş ülkeler olarak da ifade edilen gelişmiş ülkelerdir ve genellikle 
bunların büyük kısmı kuzey yarımkürede bulunmaktadır. Güney ise geri kalmış, 
azgelişmiş, gelişmekte olan ve yoksul gibi kavramlarla da ifade edilen ve bazı 
istisnalar dışında güney yarımkürede yer alan ülkelerdir. Kuzey ve Güney 
ülkelerinin her bakımdan türdeş olduğunu varsaymak olanağı yoktur. Bu iki 
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taraf arasındaki ilişkiler zenginin daha zengin yoksulun daha da yoksullaştığı bir 
kısır döngüye dönüşmüştür (Arı, 1999: 472-473). 

Yeni Dünya Düzeni’ne geçişte büyük rolü olan başlıca iki etmen karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi komünist ülkelerin temelindeki ideolojilerin 
çökmesi ile parçalanma sürecini tetikleyen ve sosyo-politik etmen diye 
adlandırılan SSCB’nin dağılması olgusudur. İkincisi ise kapitalist ekonomik 
piyasa araçlarının komünist düzene galip gelmesine destek veren ekonomik 
etmenlerdir. 

Gerçekten de bugün ABD tek küresel aktör olarak görülmektedir. Ancak 
bu gücün oluştuğu ortamda geleneksel fikirler uluslararası bir bakış açısına ve 
politikalara dönüşmekte, modern iletişim ve karşılıklı ekonomik zorunluluklar 
sonucu ulusal ve uluslararası politikalar arasındaki farkları yok etmektedir. 
Buraya kadar sayılanların sonucunda karşımıza samimi bir uluslararası toplum 
çıkabilir. Çağımızda totaliter görüşlerin tümü sevindirici bir biçimde gözden 
düşmüştür. Ancak bu esnada ahlaki değerleri tanımlayan inanç değerleri 
gerilemiş ve bu ahlaki değerlerin yerini çılgın bir tüketicilik düşüncesi almıştır. 
İnsanlığın kendisini ve çevresini denetleme gücü akıl almaz bir şekilde artarken 
maddi beklentilerimiz de bunlarla karşılaştırılamayacak biçimde gelişmiştir 
(Brzezinski, 1999: 40-41). 

Hızlı güç değişimleri, dengelerin zıt yönlerde değişim göstermesi büyük 
güç çatışmasının nedenlerinden biri olmuştur. Soğuk Savaş sonrası sürecin, hızlı 
güç değişimlerinden biri olduğu konusunda da görüş birliği vardır Bu nedenle, 
birçok yazar için, doğu blokunun dağılmasından sonra “Yeni Dünya Düzeni” 
olarak adlandırılan bu dönem, gerçekte belirsizliklerin arttığı ve bir geçiş dönemi 
özellikleri taşıyan bir çeşit yeni dünya düzensizliğidir. Bu dağılma sonrasında 
ortaya çıkan boşluklarda insanlık adına siyasal sistemlere yönelik olarak birçok 
tehdit meydana gelmiştir. Araştırmanın bu bölümünde bu yeni tehdit 
algılamalarına yer verilmiştir. 

2. YENİ DÜNYA DÜZENİ İLE OLUŞAN TEHDİTLER VE TÜRKİYE 

Soğuk Savaş döneminde tehditlerin büyük oranda karşı bloka dahil olan bir 
düşman devletten askeri anlamda geleceği düşünülmekte ve güvenlik buna göre 
kurgulanmaktaydı. Oysa yeni dönemle birlikte bloklardan birisi ortadan 
kalkmıştır ve insanların akıllarında genel anlamda düşman taraf kavramı 
bütünüyle sarsılmıştır. Bu durumun ötesinde yeni dönemle pek çok yeni sorun 
ortaya çıkmış ve ulusların güvenliklerini ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. 
Soğuk Savaş sırasında adeta bloklar arasında dondurulan bu sorunlar soğuk 
savaşın bitişi ile birlikte dizginlerinden kurtulmuştur.  
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 Soğuk Savaş sonrası ortamda genellikle bölgesel ve etnik çatışmalar büyük 
çaplı savaşların yerini almış, siyasi ve ekonomik çıkar çatışmaları önemli hale 
getirmiştir. Avrupa’da belirgin bir tehdit kalmaması, dünya genelinde tehdit 
kavramının değişerek yerini yeni risklere bırakması sonucunda ABD dışındaki 
devletler savunma harcamalarını önemli derecede azaltarak, refah ve 
ekonomilerinin geliştirilmesi için kullanmışlardır (Yılmaz, 2006: 7). 

Soğuk Savaş döneminde karşılaşılan ancak devletlerin katı güvenlik 
düşüncelerini önceliklendirmeleri nedeniyle gündemde bulunmayan, savunma 
ve askeri odaklı olan ya da olmayan birçok sorun ulusal ve uluslar arası alanda 
yeni tehdit algılamaları içerisine dâhil olmuştur. Ortaya çıkan bu sorunlar 
toplumların ve siyasal sistemlerin güvenlik tanımlamalarının anlamını ve tehdit 
algılamalarının açısını genişletmiş ve dönüşüme uğratmıştır. Önceleri 
topraklarını genişletmek isteyen bir devlet, diğer devletler tarafından tehdit 
unsuru olarak algılanırken günümüzde teröre destek veren, çevre kirliliğini 
artıran, silahsızlanma koşullarına uymayan ya da nükleer silahlardan arınmayan 
devletler anlamında tehdit unsuru olarak tanımlanmaktadır (Dedeoğlu, 2003:14; 
Fluri, 2005:13). 

Ekonomik ilerleme, serbest piyasa mekanizmalarının yükselişi, artan 
teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler, ulusal sınırların ötesinde insan, mal, hizmet 
ve sermayenin küresel pazar içinde serbest dolaşımı, bilginin akışkanlığı gibi 
unsurlar, uyuşturucudan kadın/çocuk ticaretine ve terörizme kadar her türlü 
yasadışı ticaret ve girişim için yeni fırsatlar doğurmakta ve organize olmuş 
suçların, yerel ölçekten sınır ötesine ve küresel düzeye taşınmasına neden 
olmaktadır. Bu olgular aynı zamanda farklı ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal 
ve hukuki yapılarından faydalanarak çok yönlü suç organizasyonlarının 
sayısının çoğalmasına da zemin hazırlamıştır. Ülkelerin demokrasi ve sistem 
kaynaklı zayıflıkları ile ulaşılması daha kolay bir duruma gelen iletişim 
teknolojilerinin gelişmesi ve yayılması terörist örgütlerin amaçlarına erişimini 
kolaylaştırmıştır. Özellikle internetin kontrol edilmesindeki güçlükler, terörist 
örgütlerin amaçlarına erişimini daha basit hale getirmiştir (Picotti, 2009: 53). 

Bunun yanında güvenliğin sürdürülebilirliği düşüncesi insani güvenliğin 
hayata geçirilmesi ile mümkün olabilir. Zira insanların kendilerini güvende 
hissetmeleri, toplumun güvenlik politikalarına desteğinin çoğalmasının ötesinde 
bu önlemlerin başarıya ulaşmalarında da önemli bir faktördür. Bu bağlamda 
insani güvenlik anlayışı, güvenlik kavramını askeri tehditler sarmalından çıkartıp 
insanların ve toplumların güvenliği boyutuna taşımıştır (Tadjbakhsh ve Chenoy, 
2007: 81-228). Günümüz toplumunun ihtiyacı olan güvenlik düzeyi ile 
gereksinimleri soğuk savaşın bitmesi ile değişie uğramıştır. Soğuk savaş 
döneminde sadece bireylerin güvenliğini ön plana çıkaran ve insanların 
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güvenliğine yönelik eğilimler göz ardı edilmişken, günümüzde gereksinim 
duyulan husus tam anlamıyla bireylerin güvenliği olmuştur. Gelişmemiş veya 
gelişmekte olan bir çok ülkede batı dünyasını hedef alan terörist çatışmalar 
büyük oranda bu durumu açıkça tanımlar niteliktedir (Gough, 2002: 145). 

Günümüz koşullarında varılan noktada güvenlik sorununu tanımlayan 
tehdit algılamaları da değişmiştir. Askeri tehditlerin önemi, ekonomik çıkarlar ve 
siyasi yaklaşımlar gibi nedenlerden dolayı azalmış bunun yerine yeni tehditler 
ortaya çıkmıştır. Bu yeni tehditler dünyanın birçok bölgesinde toplumsal, iktisadi 
ve siyasi anlamda güçlü bir şekilde hissedilmektedir (Bozkurt, 2006: 493).  

Günümüz dünyasında tehditlerin özellikleri değerlendirildiğinde, insani 
güvenliğin bu tehditlerin karakterine daha uygun olduğu söylenebilir. Çünkü 
insani güvenlik herşeyden önce sınırların tek taraflı olarak askeri önlemlerle 
korunmasından ziyade bireylerin güvenliğinin sağlanmasına odaklanır. 2000’li 
yıllardan itibaren dünyanın postmodern tehditlerinin ise sınırların korunması ile 
önlemesi çok da mümkün görülmemektedir. Hızlı nüfus artışı, silah ve iletişim 
teknolojilerindeki karmaşık gelişmeler ulusal sınırları aşan yeni tip tehlikeler 
ortaya çıkartarak güvenlik tehdidi algılarını baş döndürücü şekilde genişletmiştir 
(Battersby ve Siracusa, 2009: 9). Terörizm bu tehditler içerisinde en ciddi, en 
kolay karşılaşılabilen ve yakın olanlarından kabul edilmektedir. Terör 
günümüzde özellikle Fransa, Belçika, Irak, Suriye ve Türkiye gibi ülkelerde 
eylemlerini artırarak insanların güvenliğini tehdit etmeye başlamıştır. Açıkça 
görülmektedir ki, yeni dönemde ortaya çıkan bu tehdit unsurları siyasal, 
ekonomik ve sosyolojik ortamı karmaşıklaştırarak siyasal sistemler üzerinde bir 
baskı kurmayı amaçlamaktadır. 

Toplumsal Tehdit Unsurları ve Kentleşmeye Etkisi 

Yeni Dünya düzeninin en fazla düşünülen konularından biri de bireyler 
arasında artan eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki kötüye gidiştir. Günümüzde 
hem ülkeler arasında hem de kendi içlerindeki gelir dağılımında derin uçurumlar 
meydana gelmiş durumdadır. Bazı ülkelerde gelir dağılımı oldukça dengeli 
seyretmekte iken bazılarında dengesizlikler göze çarpmaktadır. Dünya üzerinde 
kuzey ile güney yarımküre arasındaki gelir dağılımı oranı gittikçe artmaktadır. 
Orta kesimin gelir durumu, neredeyse her ülkede giderek bozulmakta ve dünya 
genelinde rant kazançları artarak; büyümeyi ve istihdamı sağlayıcı reel 
yatırımları engellemektedir. Üretim faktörü olarak sermaye emeğe oranla daha 
çok pay almakta ve istihdam yapısının bozulması sonucu iş güvencesi sistemleri 
çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Ücret seviyelerinde yaşanan 
eşitsizlikler de her geçen gün daha da büyümektedir (Talas, 1998: 2).  



AP     Burhanettin COŞKUN 

116 
 

Artan bu eşitsizlik 21. yüzyılın anahtar meselesidir. Mesele Avrupa’da asıl 
olarak istihdam şeklinde belirirken, ABD’de tümüyle ücret farklılıkları adıyla 
ortaya çıkmaktadır. Eşitsizlikleri ortaya koyabilmek amacıyla ABD’den birkaç 
somut gösterge yeterli olabilecektir. Örneğin, 1990’lı yıllara gelindiğinde 
ABD’de vasıflı işçiler otuz yıllık refah kazanımlarını kaybetmişlerdir. Ücretlerin 
satın alma gücü 1960’ların başlarındaki düzeye düşmüştür. Ancak bununla 
birlikte genel müdürlerin gelirleri vasıflı işçilerin gelirlerinin otuz katıyken yüz 
elli katına fırlamıştır. 1973-1993 yılları arasında üretilen zenginlikteki yaklaşık 
üçte bir olarak gerçekleşen artıştan nüfusun sadece yüzde 20’si yararlanabilmiş, 
kalan yüzde 80’nin gelirleri ya aynı kalmış ya da azalmıştır (Kohen, 2000: 59). 

 Küreselleşme ile beraber kuzey ve güney yarım küre arasındaki ekonomik 
uçurum gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarafından desteklenen 
küresel işbirliği, gelişmekte olan ülkeler tarafından ise endişe ile 
karşılanmaktadır. Hızla artan insan nüfusuna karşı azalan doğal kaynaklar ve 
buna bağlı olarak tarımsal üretim, ekonomideki daralma, göçler, kurumların ve 
toplumsal ilişkilerin aşınması gelişmekte olan ülkelerdeki çatışma riskini 
artıracak toplumsal etkilerin başında gelmektedir. 

 Günümüzde yoksulluk, kaynakların yetersizliği, sınır içi çatışmalar vb. 
gibi sorunlar göçe neden olmaktadır. Bu göçler yerelden genele ve devamında 
dünya çapında gerçekleşmektedir. Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey 
Afrika’dan Avrupa’ya yaşanan göç hareketleri önemli bir güvenlik endişesi 
doğurmaktadır. Bunun sonucunda doğal olarak göç eden insanlar ve göçü 
yaratan koşullar, uluslar arası bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmeye 
başlanmıştır. 

 Günümüzde ülkelerin sınırlarının zayıflaması, göçün kontrol altında 
tutulmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak küreselleşen dünyada göç organize 
suç örgütlerinin ilgi alanına girmesi, terörizm için zemin oluşturması, etnik 
çatışmalar ve çevresel tehditlerle etkileşimi günümüz uluslararası ortamında 
üzerinde durulması gereken bir tehdittir. Ayrıca nüfusu fazla olan ülkeler göçü 
uluslar arası ilişkilerinde bir güç unsuru olarak kullanabilmektedirler (Vogler, 
2003: 58-59). 

 Ülkemize 2011 yılından bu yana yaklaşık beş milyon Suriyeli sığınmacı 
geçiş yapmıştır. Hali hazırda Suriye’de devam eden iç savaşın bölgesini de tehdit 
etmesiyle birlikte Türkiye de etkilenmeye başlamıştır. Bu sığınmacılardan büyük 
bölümü Türkiye’de bulunan kamplarda barındırılmaktadır. Görüldüğü gibi 
ülkemiz toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda bir dizi tedbir almak zorunda 
kalmıştır. Bunların başında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüdür. Buna karşılık büyük bir sayıda sığınmacı Avrupa 
ülkelerine kaçak yollardan geçmek istemektedir. Bu ise başlıca yasa dışı uluslar 
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arası örgütlerin iştahını kabartmakta ve yurt içinden ve dışından organize olan 
kaçakçılık örgütlerinin gizli faaliyetlerini artırmaktadır. Göç hareketleri sebebiyle 
Avrupa ülkeleriyle yapılan ortak protokoller kapsamında siyasal ve yönetsel 
anlamda çeşitli tedbirler alınmış, kıyılarda ve sınır kapılarında kolluk gücü daha 
titiz çalışmaya bağlamıştır. Görüldüğü gibi küresel tehditler göç ve göçe zorlayıcı 
sebeplerle başlamakta ve çeşitli uluslar arası örgütlerin harekete geçtiği ortamlar 
oluşmaktadır. Bu etkileşim içerisinde bir araya gelen tehditler Türkiye’nin de göz 
önünde bulundurması gereken başlıklar içermeye başlamıştır. Göç konusunun 
yarattığı diğer bir sorun ise kentleşme kabiliyetini zayıflatmasıdır. Türkiye bu 
konuda başta büyük şehirlerimiz olmak üzere sanayi ve üretimin gerçekleştiği 
diğer yerlerde de yurtdışından meydana gelen göç akışı nedeniyle yapısal 
sorunlar yaşamıştır. Son zamanlarda meydana gelen bölgesel Suriye krizinin de 
etkisiyle Türkiye büyük bir göç almıştır. Türkiye mevcut toplumsal tehditlerin 
yanında belli bir bütçe ile göçmenlerin barınma, eğitim vb. giderlerini 
karşılayacak bir dönem içerisine girmiştir. Bu ise yeni reformları ve yapısal-
işlevsel düzenlemeleri gündeme gerektirmektedir. Kentleşmenin orantılı 
gerçekleşmesi sayesinde düzenin modern kamu yönetimi normlarına uygun 
olarak yerine getirilmesi sağlanmakta ve hızla bu bilinç kamunun tüm kurum ve 
kuruluşlarına yansıtılmaktadır.  

Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevresel Tehdit Unsurları 

Çevresel güvenlik, bugün ve gelecekte ekosistemdeki yaşamın sürekliliğini 
sağlayan sistemler ve insan yaşamı için ihtiyaç duyduğu her varlığın tedariki, 
erişebilirliği ve yönetimi gibi konuların devamlılığı ile yoksulluk ve çatışmaların 
azaltılması için katkıda bulunan süreçlerin belirlenmesi olarak ifade edilebilir 
(Hecker, 2011: 12). Bu tanıma göre, çevresel güvenlik düşüncesinin ana 
özelliğinin ekosistemin korunmasıyla birlikte insanoğlunun çevresel değişimlere 
karşı hassasiyetinin önlenmesinin amaçlandığı söylenebilir (Barnett, 2007: 5). Bu 
düşünce ile çevresel güvenlik anlayışını da, bireyden başlayarak ulus devletleri, 
uluslar arası alanda ise tüm toplumları hatta dünyanın tamamını çevre temelli 
etkileyen siyasal, sosyal, ekonomik konulara yönelik öneriler sunan bir analiz 
olarak görebiliriz (Lietzmann ve Vest, 1999: 35).  

Çevrenin bir tehdit ve risk alanı olarak güvenlik yaklaşımlarında yer 
almaya başlaması ilk olarak soğuk savaşın bitiminden itibaren 1990’lı yıllara 
rastlar. Bu yıllardan itibaren, küresel ısınma tehdidi, deniz seviyesinin 
yükselmesi, küresel çevre sorunları, kasırga, sel vb. doğal felaketler, su ve toprak 
gibi yenilenebilir kaynakların yetersizliği ve bunların toplumsal etkileri uluslar 
arası toplum nezdinde daha çok hissedilir olmuştur (Türk, 2008: 95). Bu 
tehditlerin oluşmasına sebep ise insanoğlunun doğaya karşı sorumluluklarını tam 
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anlamıyla yerine getirmemesidir. Sonuçta insanoğlu krizlere göğüs germek 
zorunda kalmıştır.  

Bu tehditlere yönelik organize önlemler ilk olarak ulus devletler tarafından 
geldiği için bu dönemde çevresel güvenlik daha çok geleneksel güvenlik 
yaklaşımına sahip bir karakter halini almıştır. Bu nedenledir ki; çevresel güvenlik 
anlayışı denince o dönemde daha çok doğal kaynakların paylaşımı, kaynak 
yetersizliği, çevre temelli çatışma ve göç gibi konular akla gelmiştir. Ancak 
yaklaşımın günümüze kadarki dönüşümüne bakıldığında uluslar arası toplumun 
yaşadığı siyasal ve toplumsal dönüşümlerle birlikte onun da ddönüşüme uğradığı 
anlaşılır. Sonraki yıllarda çevresel güvenlik anlayışı devlet olgusunu merkez alan 
yaklaşımdan biraz daha sıyrılarak sorunların çok taraflı uluslararası işbirliği 
araçlarıyla çözümlenebileceği bir biçime kavuşmuştur. Bu dönemde küresel 
çevre sorunları, çevre felaketleri ve doğal kaynakların paylaşılması gibi konuların 
uluslar arası düzeyde işbirliği mekanizmaları ile çözümlenmesinin öneminin 
ortaya çıktığı görülmeye başlamıştır (Türk, 2008: 95). 

Çevresel değişim ve bozulma artık küresel olaylar olarak 
değerlendirilmektedir. İklim değişikliği, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, 
artan yoksulluk ve kaynakların yetersizliği artık bir devlet sorunu olmaktan 
çıkmıştır. Devlet sınırlarını aşan göç, nüfus değişimi, hastalık, açlık ve çevreye 
zarar veren tehditlerdeki artış devletlerin yeteneklerini ve meşruiyetini 
daraltabileceğinden bu tehditlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu 
sorunlar sonrası azalması muhtemel devlet otoritesi, terörizm ve organize suç 
örgütleri için uygun zeminin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu tehditler 
arasında gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere oranla daha çok 
etkilenmektedir. Çevresel bozulma ve kaynak yetersizliğinin yaratabileceği 
sosyo-politik etkiler toplumsal veya devletlerarası çatışmalara neden olabilir veya 
şiddetlendirebilir. Bu nedenlerle çevresel bozulma ve iklim değişikliği devlet 
güvenliğinden farklı olarak dünya güvenliği ile bağlantılı bir kavram şeklinde 
değerlendirilmektedir (Vogler, 2003: 45-51). 

Günümüzde artan insan, mal ve hizmet hareketleri salgın hastalıklar ve 
virüsleri de sınır tanımaz hale getirerek insan ve toplumlara zarar verebilecek 
tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk, kıt kaynaklar ve sınır içi 
çatışmalar yaşayan ülkelerdeki yaşam koşulları ve bu sebeplerle yaşam koşulları 
daha iyi olan ülkelere göç etme eğilimi, göç alan ülkelerde de buna bağlı olarak 
ortaya çıkan sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Refah ve sağlık 
hizmetleri diğerlerinden daha iyi olan gelişmiş ülkeler göçü engellemeyi 
başarsalar bile ülkelerine yönelebilecek sağlık tehditlerini 
engelleyememektedirler. Son zamanlarda yaşanan iki grip salgını ve AIDS gibi 



Burhanettin COŞKUN Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 109-130 

119 
 

hastalıkların dünya genelinde sebep olduğu etkiler, salgın hastalıkların da küresel 
bir tehdit olabileceğini göstermektedir (Aka, 2007: 123-124).  

Türkiye’de özellikle 2000’li yıllarda dönemsel olarak görülen salgınlar 
arasında kuş gribi, deli dana hastalığı, domuz gribi vb. hastalıklar sayılabilir. Bu 
salgın hastalıkların neredeyse tamamının çıkş noktaları diğer ülkelerdir. Salgın 
hastalıkların çıkış noktaları diğer ülkeler olmasına rağmen küreselleşmenin 
sağladığı yer değiştirme ve kolay yayılabilme ortamlarından dolayı virüs ve 
mikropların yer değiştirebilmesi kolaylaşmıştır. Özellikle hava ve deniz 
limanlarında yurt dışından transfer edilen insan, mal ve canlıların kontrolleri bir 
dizi kriz önlemi ile savuşturulmaya çalışılmıştır. Bunun tehdit sonucunda risk 
derecesi yüksek bir tehdit olarak kabul edilen bir savunma sistemi inşa edilmiştir. 
Bu salgınların yarattığı ekonomik ve psikolojik etki ülkemizi drinden etkilemiş ve 
birçok ülkede gerçekleştiği gibi Türkiye için de küresel bir tehdit olmuştur. Salgın 
hastalıklara karşı yapılan önleyici mücadele politikaları edinilmiş ve 
vatandaşların etkilenme oranı en aza indirilmiştir.  

Organize Suçlar  

 Organize suçluluk; genel anlamda birden fazla kişinin hiyerarşik düzende, 
sürekli, disiplinli, kamu düzenini bozduğu varsayılan, aynı amaca yönelik suçları 
işlemek için oluşturdukları örgütlenmedir (Özek, 1998: 195). Organize suçlar 
yapılacak faaliyetlerin önceden tespit edilerek tüm ayrıntılarıyla planlanması, 
zamanlaması, ortak menfaat sağlanması vb. konularda kalkışanları birleştiren, 
ülke sınırları tanımaksızın ortaya çıkan ve yürütülen yasa dışı faaliyetlerdir. 
Belirli bir amaçları olan ve çabuk şekil değiştirebilen gizli yapılanmalardır. Bu tip 
oluşumlar her ülkede kendini gösterebilmekte ve ciddi ekonomik değerlere 
ulaşabilmektedir. 

Küreselleşme ile birlikte artan teknolojik imkanlar, hızlı ulaşım araçları, 
ekonomik ve ticari ilişkiler sonucu ulusların daha çok yakınlaşmasına paralel 
olarak suç ve suçlular da uluslar arası bir boyut kazanmıştır. Küreselleşme ile 
birlikte oluşan iç içe geçmişlik ve karmaşıklık, uluslar arası suç boyutlarının 
gelişmesini ve değişmesini beraberinde getirerek aynı orandaki suçlarla 
mücadeleyi de karmaşık ve uluslar arası bir hale getirmiştir. Önceki suçlar ulusal 
bir sorun niteliği taşırken artık üzerinde tüm ülkelerin beraber işbirliği içerisinde 
çalışması gereken bir güvenlik tehdidi oluşmuştur (Öztürk, 2003: 143). 

Organize suçluluk bir taraftan hukuk devletini zayıf düşürürken, diğer 
taraftan özgürlükçü demokrasilerin fırsatlarından yararlanmaktadır. Ülkelerarası 
serbest dolaşım imkanlarının artması, gümrüklerin liberal kurallar taşıması, bilgi 
ve seyahat olanaklarının gelişimi buna örnek olarak gösterilebilir. Aynı şekilde 
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hukuk düzenindeki boşluklar veya belirsizlikler de bu suçluluk türünce istismar 
edilmektedir (Ünver, 1998: 389). 

Organize suç örgütleri kendileri için altın fırsatlar sunan küreselleşmenin, 
bu olanaklarından yararlanmada çok başarılı bir tablo sergilemişlerdir. Artık 
Asya’da üretilen uyuşturucunun Paris’te pazarlanması, Hollanda’da üretilen 
kimyasalların Kolombiya’daki tarlalara uyuşturucu kullanımı için ulaştırılması 
sorun olmamaktadır. Devletler için bulunan sınırlar organize suç örgütleri için 
neredeyse hiçbir şey ifade etmemektedir. Bu tehditle ilgili göze çarpan belirli bir 
sınırı, ulusu veya topluluğu olmaması sebebiyle, ulus devlet ve egemenlik 
anlayışı uluslar arası suç organizasyonlarıyla mücadeleyi zora sokmaktadır. Bu 
nedenle mücadele için uluslar arası işbirliği, olmazsa olmaz çözüm yollarından 
en önemlisidir. Bireysel ve toplumsal güvenlik bu şekilde terör ve organize suç 
organizasyonları tarafından her geçen gün daha fazla risk altında kalmaktadır. 
Örneğin birçok ülke çağımızda soğuk savaş döneminden daha fazla güvenlik 
tehdidi altındadır. 

Uluslararası organize suç örgütlerinin asıl faaliyet alanları uyuşturucular, 
kadın ticareti, yasa dışı göç, kumar, kredi kartı/elektronik sahteciliği, silah-insan 
kaçakçılığı vb. konularda devam etmektedir. Fakat günümüzde siber alanın da 
bu faaliyetleri kolaylaştırabilmesi sebebiyle suçların ortaya çıkarılması 
zorlaşmakta ve diğer suç örgütleriyle işbirliği artış göstermektedir. Burada 
önemli olan nokta, küreselleşme ile birlikte artan yasa dışı göç ve yoksulluk ile 
beraber uluslar arası suç örgütlerinin faaliyetleri için uygun şartların elde 
edilmesidir. Bunlara ek olarak elbette en büyük sorun, terör oluşumlarının 
organize suç organizasyonlarının alanına girerek, faaliyetleri ve eylemleri için 
mali kaynak sağlaması ve işbirliği içerisinde olmasıdır. Yasa dışı organize 
faaliyetlerin planlanması, küresel mekanizmaları kullanması ve yaygınlaşması 
suçun ve suçlunun kimliğinin de küresel olmasına sebep olmuştur. Türkiye başta 
uyuşturucu, silah ve beyaz kadın ticareti olmak üzere diğer birçok kaçakçılık 
konularının önlenmesinde çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu kaçakçılık 
başlıklarının bir ucunun da uluslar arası veya bölgesel terör organizasyonlarının 
finansmanına gittiği düşünüldüğünde önemi büyüktür.  

Etnik ve Sınır İçi Çatışmalar 

Etnik çatışma kavramı, çatışmanın taraflarından en az birisinin kendisini 
etnik temelde (köken, dil, din, ırk ve çeşitli kültürel unsurlar gibi) tanımladığı ve 
çatışmanın etnik kimliğe bağlı faklılıklar üzerinden geliştiği bir çatışma şeklidir 
(Wolff, 2006: 2). Bu tür çatışmalar, bir ülke dâhilinde bir ya da birden fazla etnik 
grubun, diğer etnik gruplara veya bu grupların baskın konumda bulunduğu 
devlet otoritesine karşı geniş ölçekli başkaldırışını ifade eder. Buradaki etnik grup 
kavramı, ortak soy, ortak tarihsel geçmiş veya ortak dil ve kültür gibi temellerde 
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bir araya gelen ya da organize olan bireyler topluluğuna işaret etmektedir 
(Yılmaz, 2006: 3). Soğuk savaşın sona ermesi, etnik çatışmalar ile ilgili bilinç 
düzeyini ve farkındalığı arttırmış olsa da, bu sorun çok daha önceden beri 
uluslararası ilişkilerin gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Nitekim 
soğuk savaşın sona ermesi ile etnik çatışmaların artan önemini bir arada ele alan 
iddialara karşı, 1950’lerden beri bu tür çatışmaların sayısındaki artış nedeniyle, 
soğuk savaşın sona ermesinin etnik çatışmaların artışı ile doğrudan 
ilişkilendirilemeyeceği ileri sürülmektedirler (Gurr ve Harff, 1994: 10). 

 Söz konusu çatışmalara, uluslar arası çatışmaları önlemek için kurulan, 
başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslar arası organizasyonlar ve 
bölgesel kuruluşlar hazırlıksız yakalanmıştır. Ayrıca sınır içi etnik çatışmaların 
devlet sınırları içerisinde meydana gelmesi sebebiyle konunun iç hukuk meselesi 
olarak algılanması ciddi boyutlara ulaşmadıkları sürece müdahale edilmesinde 
gönülsüz davranılmasına neden olmuştur. Fakat sınır içi etnik çatışmalar yerel 
düzeyde gerçekleşse de, küreselleşme ve artan uluslar arası bağımlılık nedeniyle 
önlenmesi ve çözülmesi zorunlu hale gelmiştir. Küreselleşme, merkezi otoritede 
güç kaybı, elverişsiz ekonomik koşullar, sağlanan dış yardım, diğer bölgelerdeki 
çatışmaların yarattığı yayılma ve örnek etkisi günümüzde yaşanan sınır içi etnik 
çatışmalara neden olarak gösterilebilir (Yılmaz, 2006: 17-30). 

Etnik çatışmalar, çoğu kez sadece taraflarını bağlamakla sabit 
kalmamaktadır. Yerel sınırlar içerisinde cereyan eden bir “iç sorun” olmanın 
ötesine taşarak, hızla uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir düzeye 
dönüşebilmektedir. Böylece, bir ülkedeki devlet-içi bir çatışma, uluslar arası 
krizler ve devletlerarası çatışmalar gibi uluslar arası ilişkilerin yüksek politika 
konuları arasına girebilmektedir. Gerçekten etnik çatışmaların uluslar arası 
politika üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bu tür çatışmalarda öne sürülen ayrılıkçı 
iddialar, devletin varlığının temeli olan egemenlik kavramının sorgulanmasına 
yol açarak devletlerin parçalanmasını teşvik etmekte ve dolayısıyla mevcut 
devletler sistemini tehdit etmektedir (Kaufmann, 1996: 163). 

Etnik kaynaklı iç çatışmaların yanında ideolojik ve dini nedenlerle yaşanan 
çatışmalar da uluslar arası güvenliği tehdit etmektedir. Önemli olan nokta; etnik, 
dini veya ideolojik olsun bu sorunların küreselleşen dünyada çok boyutlu bir hal 
almasıdır. Sınır içi çatışmalar gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkeler 
üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanında terör 
örgütleri, iç çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki devlet otoritesinin zayıflaması 
nedeniyle daha rahat yapılanmakta ve eylemleri için kaynak bulabilmektedir. 
Sınır içi çatışmaların yasa dışı göçü tetiklemesi de çok boyutluluğunu gösteren 
diğer bir olgudur. Bu yüzden siyasal gücün halk arasında yaşanılabilecek 
muhtemel ayrışmaları önceden kestirmesi ve buna karşın hiçbir şekilde bunun 
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istismar edilmemesini sağlaması gerekmektedir. Türkiye tam anlamıyla bir 
kültür, dil, din, gelenek, ırk vb. bir çok değişik kültürün içiçe geçtiği ve bu 
yüzden güçlü bir nüfus kaynaşmasının yaşandığı ender ülkelerdendir. Kam 
düzeninde bu karakteristiği göz önünde bulundurarak geliştirilecek reformlar 
topyekün refaha ulaşmayı ve toplumsal huzurun devamlılığını sağlayacaktır. 
Etnik çatışmaların ülkede oluşmasına imkan sağlayacak her türlü sinsi oluşum 
derhal etkisiz hale getirilecek şekilde kamusal düzenin sağlıkla sürdürülmesi 
gerçekleşecektir. 

Kitle İmha Silahlarının Kontrolden Çıkması Riski 

Teknolojik gelişmeler Kitlesel İmha Silahlarını (KİS) daha karmaşık bir 
yapıya büründürdüğü için değil, daha da ötesinde herkesin bu silahları elde 
edebilme yeteneğini artırmasından dolayı bu tehdidi artırmaktadır. Teknolojinin 
gücüyle KİS’lerin terörist grupların eline geçmesi riski önemli bir güvenlik 
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk savaş döneminde kısmen kontrol 
altında bulunan silahlanma, küreselleşme döneminde yerini KİS’lerin 
yayılmasına ve KİS’leri elde etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin sayısında 
yaşanan bir patlamaya bırakmıştır. Bu silahlara sahip olmaya veya üretmeye 
çalışan ülkelerin çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz 
bölgelerinde yer almaktadır.  

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM Güvenlik Konseyi 
ülkelerinin yanında başta İsrail, Hindistan ve Pakistan olmak üzere bazı ülkeler 
bu silahlara sahiptirler. Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, 
Sırbistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler de bu silahları elde 
etmek için çaba göstermektedirler. Bazı ülkelerin bu silahları daha uzun 
mesafelere yollamak için fırlatma vasıtalarını geliştirmeye çalışması ve Çin, 
Hindistan, Pakistan, İran ve Suriye gibi ülkelerin bu faaliyetlerini denetlemeye 
kapalı tutarak karşı çıkmaları tehdidi daha vahim hale getirmektedir (Erhan, 
2000: 81). 

Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla BM bünyesindeki 
çalışmalardan bağımsız olarak, Avrupa ülkeleri 2002 yılındaki G8 zirvesinde iki 
önemli girişim kararı almıştır. İlk olarak, küresel işbirliği çerçevesinde kitle imha 
silahlarının oluşturduğu tehdidin azaltılmasına yönelik olarak uygulamaya 
konmuş, Sovyetler Birliği döneminden kalma Nunn-Lugar adlı Amerikan 
programının daha da genişletilmiş şekli olan küresel ortaklık programının 
yürürlüğe konması kararlaştırılmıştır. Bu programın hedefi silahsızlanma, 
silahların yayılmasını önleme ve terörle mücadele için gerekli fonu ve işbirliğini 
sağlamaktır (G8 2010 Raporu, 2010: 2). Görüldüğü gibi dünya KİS’lerin yetkisiz 
kişilerin eline geçmesi riski ile karşı karşıya kalmıştır. Bu kontrolsüz durum 
büyük felaketlere zemin hazırlayabilmesi açısından güvenlik kavramına son 
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derece tehlikeli bir boyut kazandırmıştır. Ulusları tehdit altına alabilecek 
potansiyel güçlerin oluşmasının önlenmesi, mevcut olanların muhtemel 
faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve bireylerin can güvenliğinin korunarak tehdit 
veya tehditlerden uzak tutulması yönetsel bir zorunluluk olmuştur. Ulusların 
KİS’lere karşı yürüttüğü çabalarının küresel anlaşma ve protokoller sayesinde 
bilgi aktarımı yapılması ortak bir strateji ve uzun vadeli güvenlik temini 
açısından küresel bir kimlik kazanmıştır.  

Türkiye yukarıda anlatılan tehdit durumuna karşı teknolojik alt yapısını 
geliştirmektedir. İlgili araştırma ve geliştirme kuruluşları tarafından ve teknolojik 
kuruluşlarla verimli teknoloji transferi sağlayabilmektedir. KİS’lerin ülke içine 
sokulmaması, etkisiz hale getirilmesi, yüksek teknolojik savunma sistemleri ve 
yetişmiş liyakatli insanların artmasıyla sağlanabilecektir. Tehdidin bertaraf 
edilmesi için belli bir bütçenin ciddi bir kapsamda ele alınarak kullanılması 
gerekmektedir. 

Uluslararası Terörizm 

Küreselleşme terörizmin temel prensiplerini değiştirmemiş fakat daha 
yıkıcı bir yetenek kazandırmış ve daha karmaşık ilişkiler geliştirmesine yol 
açmıştır. Günümüzde terör organizasyonları insanların, malların, hizmetler ile 
finansın denetimsiz ve serbest dolaşımı sayesinde eylem yapma yetenekleri ve 
yandaş bulma konusunda çok uluslu ve sınır aşan bir nitelik kazanmışlardır. 
Buna ek olarak artan iletişim teknolojileri sayesinde örgütlenme modellerini 
değiştirmişlerdir. 

Değişen dünya dengeleri ve uluslar arası ilişkilerdeki farklılaşmalar 
sonucunda sıcak çatışmalar yerini soğuk çatışmalara terk etmiştir. Bu soğuk 
çatışmaların gereği olan psikolojik savaş içerisinde bulunan düşük yoğunluktaki 
çatışmalar terör kavramını da beraberinde getirmiştir. Psikolojik savaşın bir 
unsuru olan terörizm genellikle geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin 
içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürle ilgili bir çok alandaki eksikliklerin 
istismarını çağrıştırmakta ve buna bağlı olarak zaten var olan ya da suni olarak 
oluşması sağlanan ihtilalci fikir ve hareketleri belli bir maksat dahilinde harekete 
geçirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Kuyasgil, 2000: 616).  

Devletler, terörizmi hem iç hem de dış politika aracı olarak kullanabilirler. 
Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleri terör örgütlerine çoğu zaman 
destek vermişlerdir. Soğuk Savaş sonrası bu destek azalsa da tamamen sona 
ermemiştir. Günümüzde bu durum Ortadoğu’da devam etmektedir. Demokratik 
devletler de kimi zaman tam destekli olmasa da ticari çıkarları gereği terörist 
faaliyetlere göz yummaktadırlar. Devlet destekli terörizm, ateş gücü yüksek 
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silahlar, para, istihbarat ve eğitim imkânı sağladıkları için son derece tehlikeli ve 
yıkıcıdır (Başeren, 2006: 7-18). 

Terör organizasyonları finanslarını, organize suçun etki alanında da olan 
ve temel suç teşkil eden uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve ticareti, silah 
ticareti, kitle imha silahı vb. kaçakçılığından sağlamaktadırlar. Bunlara ek 
olarak, daha az suç içeren tehdit, adam kaçırma, şantaj, hırsızlık, belgede 
sahtecilik, kredi kartı dolandırıcılığı vb. faaliyetler de finans kaynakları 
arasındadır (Thachuk, 2006: 60). Günümüzde tüm dünya üzerinde etki ortamı 
bulduğu için uluslar arası terörizm, uluslar arası göç ile ilişkili bir sorundur.  

Terörizme karşı verilecek mücadele öncelikli olarak uzun vadeli bir 
perspektifte ele alınmalıdır. Terör olaylarının artması ile yoksulluk, ekonomi, 
sosyal ve kültürel geri kalmışlık, çoğulcu politika ve demokrasi vb. arasındaki 
ilişkinin dikkatli bir şekilde yeniden analiz edilmesi gerekmektedir (Svarc, 2008: 
44). Küresel terörizmle mücadelede en başta tüm devletler ortak bir tanımlama 
yapmalı ve daha sonra da her ne sebep olursa olsun terörü desteklememelidirler 
(Bozkurt, 2006: 557). 

Küreselleşme ile birlikte terörizm, klasik anlamının ötesinde yeni ve sinsi 
bir savaş yöntemine dönüşmüştür. Bu yöntemin asimetrik karakteri ve yapısı 
gereği en ucuz ve en etkili, yıkıcı gücü son derece gelişmiş, yüksek hareket 
kabiliyetine sahip ve en önemlisi uluslararası hukuk normlarını tanımayan bir 
çatışma şekli olduğu düşünüldüğünde, terörist oluşumların kendi aralarında güç 
birliğine yönelmeleri son derece doğaldır. Bir terör örgütünün amaçlarına 
ulaşma konusunda dünyadaki tüm terör oluşumlarına istihbarat, lojistik ve 
eylem desteği verebileceği ya da terör örgütlerini para karşılığı kullanabileceği, 
küresel tehdidin gelecekteki en önemli ayağını oluşturacaktır. Bu tehdidin 
giderek insanlığı baskı altına alarak devletlerin sosyal, ekonomik ve politik 
düzenlerini şekillendirmeye çalışan bir araç olduğu söylenebilir. Türkiye’de de 
mevcut kamusal sistemin insanların refahı için çalıştırdıkları mekanizmalara 
soyut ve somut yasa dışı terörist faaliyetler ile etki edilmeye çalışılmaktadır. 
Bilinçli bir toplum ve sağlam bir siyasal sistem terörizme karşı dik duruş 
demektir. Terörizmin en yıkıcı etkilerinden biri de terörle mücadele için ülkenin 
ayıracağı bütçedir. Bu bütçenin bilinçli bir şekilde aktarılması, muhtemel terör 
kaynaklarının ortadan kaldırılması veya baskı altına alınması, mücadelede 
ihtiyaç duyulacak mevzuatın oluşturulması ve ceza sisteminin caydırıcı etkisinin 
gözden geçirilmesi kamusal bir sorumluluk olarak siyasal sistemdedir. Bu sosyal 
bilinç özellikle Türkiye’de son yıllarda gündeme getirilmiş ve ülke genelinde 
yaygınlaştırılmıştır. 
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3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İki önemli süper devletin ideolojik ve sabırlı bekleyişlerinin galibi batı 
olmuştur. Batının liberal düşüncesinin galip gelmesinin ardından ortaya çıkan 
uluslar arası durum, değişim şartlarının her devleti belli oranda etkilediğini 
göstermiştir. Bu şartların başında devletlerin ekonomik refahlarına giden yolların 
güvenlik tehditleri ile dolu bir süreç olduğunun kabul edilmesi gelmektedir. Artık 
ekonomik faaliyetler devletler arasında teknolojik vasıtaların da desteğiyle çok 
hızlı gerçekleşmeye başlamıştır. Bu ise beraberinde çeşitli güvenlik tartışmalarını 
da getirmiştir. Toplumların değişimine destekleyici bir katkı sağlayan küresel 
ortamın dinamikleri ile ortaya beklenmeyen tehdit unsurları çıkmaya başlamıştır. 
Güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortamlarda kolayca beliren ve gayri yasal 
yollardan beslenen bu unsurlar ülkeleri, bölgeleri ve hatta dünyayı önemli 
derecede etkisi altına almaktadır. 

Uluslararası sistemin bir parçası olan ve sahip olduğu stratejik konumu ile 
bu değişimlerden etkilenen devletlerin başında Türkiye gelmektedir. Türkiye’nin 
1980’lerden sonra liberal bakış açısının etkisiyle ortaya koyduğu dışa açık tutum 
ülke insanının ekonomik, sosyal ve teknolojik yönelim konularında tutarlı bir yol 
izlemesi sağlanmıştır. Bu yönelimin olumlu sonuçlarını ortaya koyan çeşitli 
tartışmalar birçok yazar tarafından ele alınmıştır. Bugün küresel aktörlerin çok 
kutuplu bir ortamda var olması bölgesel ve yaygın tehditleri de ortak ele alınması 
gerçeğini ve buna bağlı olarak da kesintisiz barış sürecinin yürütülmesi gerçeğini 
ortaya çıkarmıştır. Araştırmada, karşılaşılan tehditler incelendiğinde bunların 
kamusal düzene yönelik etki alanlarının olduğu fark edilmektedir. Kamu 
yönetimi ilgi alanına giren reformist, yeniden yapılanmacı ve yönetsel gücün 
etkin kullanımı konularında bir dönüşüm ve çalışmalar olması artık kaçınılmaz 
olmuştur. Kamu yönetiminin konusu içine dahil olan bu başlıkların gerek ulusal 
gerekse uluslar arası ortamda görülmekte olan ulus üstü çabaları birbirine 
bütünleştirici olarak ele alınmalıdır. Bu çalışmaları mevcut siyasal sisteme 
uyarlayan ve güncel tutan anlayışlar tehditlere proaktif bir duruş 
göstereceklerdir. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere, insanlığı tehdit eden 
ulusal, bölgesel ve küresel sorunların işbirliği ile ortadan kaldırılması zorunlu 
hale gelmiştir. Yukarıda bahsedilen tehditlerin ortak çıkış noktası küresel 
karakterleridir. Küresel bir tehdit sadece bir devleti değil örneğin belli bir bölge 
içerisinde bir çok devleti başta iklim değişimi güvenlik olmak üzere birçok 
sorunla karşı karşıya bırakabilmektedir. Güvensizliğin küreselleşmesi olarak da 
adlandırabildiğimiz bu durum tehdidin boyutu hakkında önemli başlıklar 
içermektedir. Böylesine ciddi durumun doğurduğu zorunluluk insanların 
güvenliğini çok yakından ilgilendirebilecek politikaların geliştirilmesini 
tetikleyecektir. Bu zorunluluk, bölgesinde etnik ve iç savaşların sürdüğü 
Türkiye’nin öncelikli politikası olarak güvenlik konusunda yoğunlaşmaktadır. 
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Çünkü güvenlik içermeyen bir ülkede çatışma ortamı, bunun sonucunda göç, 
kontrolsüz ticaret akışı ve öngörülemeyen yasa dışı çeşitli faaliyetler 
oluşabilmektedir. Tüm bu faaliyetlerin ortaya çıkmasındaki ana sebep güvenlik 
tartışmalarıdır. Güvenlik tartışmalarının devam ettiği bölgelerde kamusal düzen 
doğrudan etkilenebilecektir. Bu etkileşim eğitim, barınma, sağlık, refah gibi 
kamusal ve kolektif konuların bozulmasına neden olabilecektir. İnsanlar önce 
yerelde, takip eden süre içinde de daha uzak yerlere göç edebileceklerdir. Bu 
durum kamusal düzenin değişmesi için yeterlidir. Türkiye’de mevcut kamu 
düzeninin yukarıda sayılan tehditlere karşı hem yapısal hem de işlevsel 
özellikleri tekrar gözden geçirerek başta nüfus, kentleşme, ekonomik faaliyetler,  

Soğuk savaş döneminde yer alan iki kutupluluk artık yerini ABD’nin güç 
hegemonyasıyla karşı karşıya bulan bir küresel durumla değiştirmiştir. ABD’ye 
ekonomik olarak rakip olan bölgesel oluşumlar ve diğer gelişmiş ülkeler küresel 
tartışmalarda dünyanın yeni bir düzene geçmesine ön ayak olmuşlardır. Yeni 
dünya artık küresel ve teknolojinin değiştirdiği yeni bir kimlik kazanmıştır. Buna 
karşılık devletlerin sınırları dışındaki kontrol alanı azalmıştır. Bu yüzden mevcut 
tehdit unsurlarını diğer devletlerle ortak bir çatı altında toplanarak çözmek 
gerekmektedir. Türkiye’nin de günümüzde yakından hissettiği çeşitli tehditlerin 
başında komşu ülkelerden kaynaklanan göç ve buna bağlı olarak potansiyel 
etkileri yer almaktadır.  

Kamusal sistemin gelişen durumlar ve bunlara karşı çözüm yollarında 
yeterli olmaması, ekonomik sorunlar, eğitim ve buna bağlı olarak gelişen 
krizlerin tetiklediği göç ile kaynaşan sosyal sorunlar kapanması zor yaralar 
açabilecektir. Bu sorunlar uluslar arası yasa dışı faaliyetlere uygun bir zemin 
hazırlayabilecektir. Karşılaşılan bu tehditler olası krizlerin habercisi 
olabileceğinden, kamusal gücün yönetim ve uygulamada esnek çözümler 
üretmesi gerekmektedir. Bu konuda hantal devlet yapısının da geliştirilerek 
bürokrasinin tüm engellemelerinin ortadan kaldırılması insan güvenliğinin 
sağlanmasında önemli bir yer tutacaktır. Siyasal gücün yürüttüğü tüm yönetsel 
işlevlerde uluslar arası düzeyde bir farklılaşma yaratılarak kamu yönetimi 
paradigmalarının zamanında önleyici şekilde kullanması, harekete geçmesi ve 
kamusal düzenin  siyasi, ekonomik ve güvenlik zaafiyeti yaşamaması 
sağlanacaktır. Bu ise beraberinde küçük ve orta ölçekli her türlü krizin bertaraf 
edilmesinde oldukça etkili olabilecektir. Büyük ve önceden kestirilmesi mümkün 
olmayan çok şiddetli krizlerde ise işbirliğinin kuvvetlenmesi sayesinde kontrollü 
bir yönetim ortaya çıkabilecektir. Unutulmamalıdır ki, yukarıda sayılan 
tehditlerin tamamı ve gelecekte eklenebilecek olası yeni tehditlerin öncelikli 
hedefi mevcut siyasal sistem başta olmak üzere kamusal işleyişin sekteye 
uğratılmasıdır. Türk Kamu Yönetiminde reform anlayışı ile sürdürülen ve 
küreselleşmiş dönüşüm, değişim ve tehdit başlıkları bilinmeli, ülkenin sahip 
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olduğu siyasal sistem bütünüyle üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye olarak bilgi 
güvenliği başta olmak üzere sınırlarının güvenliği ve beraberinde bölgesel ve 
küresel tehditlerin de ele alındığı bir toplum bilinci oluşturulması, bunun 
yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi için politikalar geliştirilmelidir. Uluslar arası 
tehditler neredeyse her devleti etkilemektedir. Küreselleşmenin ötesinde, 
kaynaşmış bir dünya toplumu demek buna bağlı olarak uyumun, ekonomik 
faaliyetlerin, devletlerin güvenlik vb. politikalarının,  yönetim anlayışının, 
krizlerin ve sonuç olarak da savaşların değişmesi demektir. Mevcut siyasi 
düzenlerin ve kamusal yönetim anlayışının bu çerçevede gelişmesi gereklidir.  
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ABSTRACT 

This research aims to reveal the main trends, resources and 
theoretical foundations in the doctoral dissertations written 
on terrorism in Turkey from the 1980s to the present day. By 
mapping the terrorism studies conducted in Turkey in 
doctoral dissertations, it is not only attempted to find out 
where they are located in mainstream terrorism studies, but 
also it is tried to determine what the fundamental deficiencies 
are. To this end, we tried to uncover which researchers and 
publications are cited most frequently, and which are not, by 
the doctoral researchers in the scope of our research. Thus, it 
is hoped that it will eventually lead to the elimination of these 
deficiencies. 
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ÖZ 

Türkiye’de doktora düzeyinde yapılan terörizm çalışmalarını 
haritalandırmayı amaçlayan bu araştırma, veri setinde yer 
alan çalışmaları analiz ederek 1980’lerden günümüze kadar 
geçen sürede temel trendlerin, öncelikli yararlanılan 
kaynakların ve kuramsal temellerin neler olduğunu ortaya 
çıkarmaya çalışmaktadır. Böylece, doktora düzeyi terörizm 
araştırmalarının ana akım terörizm çalışmalarının neresinde 
konumlandıklarının yanı sıra temel eksiklerinin neler olduğu 
da belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada, 
hangi araştırmacılardan ve eserlerden en sık yararlanıldığı ve 
hangilerinden yararlanılmadığı ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Böylece nihai olarak bu eksiklerin giderilmesi 
için yol gösterici olması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm Çalışmaları, Doktora Tezleri, 
Türkiye. 

Ph.D. dissertations on terrorism studies in Turkey can be traced back to the 
1980s, but such studies increased dramatically during the 1990s and reached a 
peak in the 2000s as such studies in the global literature proliferated in the wake 
of the 9/11 terrorism incident in the USA. This study analyses Ph.D. studies on 
terrorism in Turkey in order to comprehend the extent to which they contribute 
to the field and where Turkey is located in the theoretical paradigm of terrorism 
studies. To accomplish this task, we tracked the databases of the National Thesis 
Center of the Council of Higher Education, and found 67 Ph.D. theses with a 
title containing the word “terror,” and the theme of the dissertation related 
directly to terrorism.3 We analyzed 34 Ph.D. dissertations to which we were 
allowed access in the database. The rest had neither an electronic copy nor 
authorization for free access.4 

 One of the first Ph.D. dissertations on terrorism archived in the National 
Thesis Centre is “Terrorist Acts Committed against Foreign Government 
Officials and Problems Arising in Terms of International Law.” This work was 

3 See National Thesis Center of the Council of Higher Education, http://tez.yok.gov.tr/. 
4 A major limitation of this study is the lack of a database in which citation data for the studies 
published in Turkey can be obtained. For this reason, this study has not been able to conduct a 
comprehensive research, including books and articles on terrorism in Turkish, as originally 
planned. For an important research done in this context, see Reid and Chen, 2007. 



Rasim Özgür DÖNMEZ & Kasım TİMUR Alternatif Politika, 2017, 9 (1): 131-141 

133 
 

written in 1987 by Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren 5 , an Ankara University 
professor and former advisor to the Turkish Armed Forces. The theme of his 
dissertation covers terror attacks on foreign civil servants. Since this first study, 
only three more dissertations were written until the 1990s. From the 1990s to the 
2000s, the themes of the dissertations were overwhelmingly related to terrorist 
organizations and terror attacks that posed a threat to Turkey’s national security. 
This tendency essentially reflects a problem-solving effort towards the national 
security concerns. Because only a decade after the 1980 military 
coup, parliamentary politics have become unmanageable, and the whole country 
has experienced socio-political conflicts that turned into a threat to all sections of 
society and politics during the interlude between 1991 and 2002. This interlude 
begins with the emergence of coalition governments’ era following the October 
20, 1991 general election and ends with the political majority of the Justice and 
Development Party (AKP) in the general election held on 3 November 2002. 
There were only three general elections during this interlude but six different 
coalition governments were formed and political instability led to these years 
being a period of constant political crises. During these years, the Kurdish issue, 
the Alevi problem, political Islam, and a post-modern coup (February 28, 1997) 
have shaped the politics of violence in the face of uncertainty and incompetence 
in the parliamentary politics. Given the fact that political violence has gained 
quite a visibility throughout these years, it is understandable that issues such as 
terrorist attacks against foreign state representatives, separatist terrorism, left-
wing terrorism, terrorism-media links, and “external powers’ strategic objectives 
on Turkey” have been primarily researched. 

However, after the 9/11 terror attacks, in tandem with other terrorism 
studies6 all over the world, dissertations in Turkey have been written on the 
themes of “international terrorism” and “global terrorism,” which enlarged the 
geographical scope of the studies. The first dissertation written in this context is 
the one titled “The Relationship between the Mass Media & the State on 
Terrorism: A Case Study of Terrorist Attack to the World Trade Center” of 
Önder Aytaç.7 This thematic expansion occurring due to global developments in 
2000s led Turkish scholars to work on the issue of terrorism comprehensively, by 
taking into account the different aspects of the phenomenon. State sponsored 

                                                 
5 Prof. Başeren takes first place, supervising 10 out of 67 dissertations on terrorism studies. In 
addition, he served on the jury of five theses he was not supervising. The scholar in second place 
conducted just two supervisions. 
6 For a discussion of the impact of the 9/11 attacks on terrorism studies, see Silke, 2009: 34-48; 
Ranstorp, 2009: 13-33. Also, for an important scientometric analysis made in this regard, see 
Magnone, 2014. 
7 See Önder Aytaç “The Relationship between the mass media & the state on terrorism: A case 
study of terrorist attack to the World Trade Center” [Terör üzerinde medya ile devlet arasındaki 
ilişki: Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terörist saldırı örneklemesi], (PhD diss., Orta Doğu 
Teknik University, 2002). 
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terrorism, suicide bombing, ethnic separatist terrorism, globalization of 
terrorism, radical Islamist terrorism, biological terrorism, and weapons of mass 
destruction (WMD) terrorism are some of the topics studied in this context. 

 There are mainly three trends in terrorism studies in Turkey. The first 
trend is that doctoral theses, evaluated within the scope of terrorism studies, 
have emerged primarily to deal with left-wing terrorism and separatist terrorism 
problems that Turkey has faced. This mainly refers to the period from the date of 
the first doctoral dissertation in Turkey on terrorism to the time of the 
interruption in 2001 due to the global conditions. The political actions of the 
Kurdistan Workers’ Party (PKK) are the primary themes of this period, and it is 
evaluated under the topic of left-wing and separatist terrorism. Although not as 
much as the first one, the right-left conflicts of the '70s and ASALA (Armenian 
Secret Army for the Liberation of Armenia)’s attacks to Turkish diplomats have 
also been studied. The second trend is the legal dimension in evaluating 
terrorism and depicting security strategies in the struggle against terrorism. Thus, 
this category of dissertations comprises the interaction and balance between 
human rights, criminal law, and counter-terrorism policies. In other words, some 
themes come into prominence such as using counter force, the balance between 
human rights and the struggle against terrorism, and the role of international 
organizations and conventions in the struggle against terrorism. The last trend 
emerged strongly during the 2000s and groups such as Al Qaeda, Hamas, ETA, 
and PIRA gained visibility in Ph.D. dissertations. Different terrorist 
organizations around the world began to be analyzed in Ph.D. level studies and 
thus it was possible to make comparisons among the various experiences of 
terrorism and counterterrorism. However, the PKK remains the most studied 
case in the dissertations. Although the subjects differ among these studies, they 
have common essentials that should be criticized under three fundamental 
points. 

 The first point is that scholars use mainly secondary resources, and, 
unfortunately, they remain “armchair researchers.” This armchair approach has 
led many scholars to rely on government’s official statements and the news, 
which both possibly contain manipulative information. The government 
representatives are usually cautious in their proclamations to the press. They 
know that the press will scrutinize them.8 An important problem emphasized in 
this context is that, the dissertations do not give sufficient place to theoretical 
discussions, and they are very descriptive. This derives from the fact that there 
are only few academics in Turkey who try to develop a theoretical framework of 

                                                 
8 For a discussion on knowledge-power relations, see Burke, 2008, 37-49. 
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security studies 9, and, unfortunately, there is almost no one working on the 
development of the epistemological side of terrorism studies in Turkey requiring 
civility in this sphere. Therefore, we did not come across any coherent 
theoretical discussions in the dissertations.  For example, the theoretical 
framework of many dissertations is disconnected from the case part. Katman’s 
dissertation10 is a good example. The first section evaluates political violence and 
addresses some theories. However, the case study part is disconnected from the 
theoretical framework and analyzes the case from a historical perspective. They 
are more case oriented and far behind the current epistemological discussions in 
terrorism studies.11 

Although the studies use important international references, they are not 
able to locate the place of their dissertation appropriately in the literature. For 
example, while one of the dissertations uses a prominent name of Critical 
Terrorism Studies, Prof. Richard Jackson, as a reference, paradoxically, the 
author’s perspective is patterned mainly on mainstream terrorism 
studies.12 Therefore, many of the dissertations refrain from providing a definition 
of terrorism in that they cannot develop a coherent epistemological perspective 
in their theses. Although the scholars use core terrorism researchers13 (Chart1 
and Chart 2)14 as references in order to display a pluralistic perspective in their 

                                                 
9 Şatana and Özpek (2010), examining the development of security studies in Turkey, show that 
Turkish researchers predominantly tend to focus on area studies rather than theoretical studies. 
Similar to the findings of our research, Şatana and Özpek (2010) point out that although Turkish 
researchers have been engaged in critical studies especially after the 2000s, these researches have 
been carried out by a more problem-solving method. This trend largely reflects the general 
attitudes of the academic circle in Turkey. Aydın, Hisarlıoğlu and Yazgan (2016), based on the 
research they carried out in 2014, reveal that the International Relations academicians in Turkey 
primarily focus on Turkish Foreign Policy and area studies. The results of the research also 
indicate that Turkish academicians are largely unconcerned with the theory production and, 
unfortunately, remain in a position to provide local data and experience for theory-testing. 
10 See Filiz Katman, “Hamas: Bir Terörist Örgütün Siyasal Partileşmesi” [Hamas: Politicization 
of a Terrorist Organization], (PhD diss., Kara Harp Okulu, 2010). 
11 The epistemological challenge created by critical approaches to mainstream terrorism studies 
has not received much attention in the Turkish literature. This challenge is the subject of great 
debates within Terrorism Studies, but has not attracted much attention in Turkey. This fact is 
closely related to the Turkish researchers’ interest in avoiding theoretical debates. For an 
important study bearing this critical challenge, see Jackson, Breen Smyth and Gunning, 2009. 
For a critical review in Turkish, see Bodur Ün and Timur, 2016: 567-571. 
12  Scholars who received the most references are Paul Wilkinson, Walter Laqueur, Bruce 
Hoffman, Martha Crenshaw, Brian M. Jenkins, Alex P. Schmid, David C. Rapoport, Yonah 
Alexander, Ted Robert Gurr and Jerold M. Post. As seen, they are mainstream terrorism studies 
scholars. The only exception to this mainstream hegemony is the libertarian socialist Noam 
Chomsky. Except him, the visibility of key figures in Critical Terrorism Studies is relatively 
weak. 
13 These names to a great extend are similar with 42 names of Reid and Chen’s (2007) study.  
14 In the chart one, except Abdullah Öcalan the imprisoned leader of the PKK, a great majority 
of Turkish scholars are connected with either Turkish military academy or Turkish police 
academy. In the chart 2, except Emre Kongar, all scholars have directly or indirectly connections 
with state security institutions or think thanks closing to the state. 
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definitions of terrorism, they refrain from providing their own definitions and 
hesitate to locate their study in any of the definitions that core researchers locate 
in their studies. All the theoretical framework patterns of studies on mainstream 
terrorism are similar to each other in terms of their conceptualization. An 
exception is Zeynep Kaya’s dissertation 15 , which gives place to Critical 
Terrorism Studies, particularly Richard Jackson’s critique of mainstream 
terrorism studies. 16  However, she takes this part as a section and it is 
disconnected from the whole dissertation. Overall, she grounded her dissertation 
on mainstream terrorism studies through her perspective on Al Qaida. 

Chart.1: The First 20 Names Getting the Most Citations  

 
Author No. of publications Citations 

1 Abdullah Öcalan 60 76 

2 Paul Wilkinson 22 41 

3 Walter Laqueur 14 39 

4 Bruce Hoffman 14 36 

5 İhsan Bal 20 36 

6 Martha Crenshaw 15 32 

7 Sertaç Hami Başeren 10 32 

8 Noam Chomsky 22 29 

9 Brian M. Jenkins 16 27 

10 Sedat Laçiner 22 26 

11 Karl Marx 20 24 

12 Doğu Ergil 10 23 

13 Alex P. Schmid 10 22 

14 Ercan Çitlioğlu 9 23 

15 Necati Alkan 10 22 

16 Emin Demirel 8 21 

                                                 
15 See Zeynep Kaya, “Terörizmin Küreselleşmesi: El Kaide Örneği” [Globalization of Terrorism: 
The Al Qaeda], (PhD diss., Kara Harp Okulu, 2010). 
16  This is the only doctoral dissertation referring to Jackson’s criticism on the mainstream 
terrorism studies. The author, Zeynep Kaya, refers to Richard Jackson (2007)’s article titled “The 
Core Commitments of Critical Terrorism Studies” and devotes a separate sub-heading to Critical 
Terrorism Studies. However, it seems that these critics have not been taken into account in terms 
of the overall course of the study. 
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17 Sulhi Dönmezer 11 21 

18 Nihat Ali Özcan 8 20 

19 Vladimir İlyiç Lenin 18 20 

20 David C. Rapoport 9 19 

 

Chart.2: The Most Reference Given: First Ten Sources  

Citations Publications 

16 Hoffman, Bruce. Inside Terrorism. New York: Columbia University 
Press, 1998. 

12 Taşdemir, Fatma. Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete 
Başvurma Hakkı [Right to Use of Force By States Against 

     
9 Schmid, Alex P. and Albert J. Jongman. Political Terrorism: A 

Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literature. New 
    

9 Caşın, Mesut Hakkı. Uluslararası Terörizm [International 
Terrorism]. Ankara: Nobel, 2008. 

9 Kongar, Emre. Küresel Terör ve Türkiye [Global Terrorism and 
Turkey]. İstanbul: Remzi, 2002. 

8 Laqueur, Walter. Terrorism. US: Little, Brown and Company, 
1977. 

8 Demirel, Emin. Terör [Terror]. İstanbul: IQ, 2001 

8 Özcan, Nihat Ali. PKK (Kürdistan İşçi Partisi) Tarihi, İdeolojisi ve 
Yöntemi [PKK (Kurdistan Workers' Party): Its History, Ideology 

     
8 Wardlaw, Grand. Political Terrorism, Theory, Tactics and 

Countermeasures. London: Cambridge University Press, 1982. 

8 Beşe, Ertan. Terörizm, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları [Terrorism, the 
European Union and Human Rights]. Ankara: Seçkin, 2002. 

 

The second problem derives from the security sphere that monopolizes 
terrorism studies and prevents ordinary scholars from carrying out extensive 
research. We hardly came across any anthropological and sociological Ph.D. 
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dissertations analyzing the internal dynamics of the concept; i.e., social 
physiology or social movement studies that prevent scholars from looking at the 
subject from the inside. The exception is Necati Alkan’s dissertation “The 
Women in a Terrorist Organization in Turkey: A Sociological Perspective,” 
which is patterned on a sociological perspective and features semi-structured 
interviews with 20 PKK militants.17 However, the author, a scholar in a police 
academy, looks at the subject from a mainstream terrorism perspective, giving an 
inscription to the state in its struggle against terrorism. Therefore, the 
dissertations classify terrorism as a deviant act rather a subject that should be 
understood in terms of its psycho, sociological, and political dynamics.  

Thus, when we look at the literature, prominent dissertations are produced 
by scholars from the state security forces such as policemen, soldiers, etc. 
Seventeen of the dissertations were executed in the Turkish Military Academy 
and the Police Academy.18 Besides, many security officials have written their 
dissertations in civil universities.19 As seen in Charts 1 and 2, their studies also 
dominate the literature, and the Ph.D. dissertations we evaluate primarily 
address epistemological perspectives, mainly studies on the PKK. Although they 
use a wide range of datasets, their perspective is solely a positivistic one; in other 
words, their studies are classical terrorism studies with regard to the socialization 
process of these scholars. They generally perceive themselves as agents of the 
state rather than civil scholars. This also stems from the immaturity of security 
studies in Turkey, which have not merged profoundly with anthropology, 
philosophy, and sociology, and uses Western-oriented theoretical frameworks, 
rather than finding local theories peculiar to Turkey.  

The third point concerns academic freedom in Turkey: scholars cannot go 
beyond hegemonic discourses and ideas in an academy due to the anxiety of the 
state security apparatus. As a result, terrorism studies are engaged with statist 
and nationalist scholars who perceive themselves as agents of the state. For 
example, Engin Avcı’s dissertation, “Justification of Radical Islamist Terrorism: 
Turkish Hizbullah Case” is one of the good examples of this case. Although the 
author evaluates terrorism and Islamist terrorism profoundly, his dissertation 
falls short in specifically analyzing socio-economic and political conditions 

                                                 
17 See Necati Alkan, “Türkiye’de Bir Terör Örgütünde Sosyolojik Açıdan Kadınlar” [From the 
Sociological Perspective Women in A Terrorist Organization in Turkey], (PhD diss., Ankara 
University, 2010). 
18 The theses executed in these institutions, which are part of the security device in Turkey, are 
prepared either under the Defense Science or Security Science Institute. However, only 10 of the 
dissertations were held in the Department of International Relations. 
19 Among civil universities, it is seen that most of the doctoral theses on terrorism are prepared at 
Ankara University. After Ankara University which is ranked first with 14 doctoral theses, 
İstanbul University is the second with 10. Other universities are in the lower rank with 5 or less 
theses on terrorism. 
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specifically creating Islamist terrorism in general, and Turkish Hezbollah in 
particular. Rather, the dissertation focuses on the terrorism strategies of 
Hezbollah.20 

 Overall, terrorism studies in Turkey contribute to the literature in the 
context of the cases, particularly the PKK and Turkish Hezbollah subjects. From 
the theoretical point of view, the literature in Turkey has a strong deficiency in 
connecting theoretical discussion with the cases. This stems from the fact that 
there has been almost no effort in the production of theory and epistemology in 
terrorism studies. In other words, the researchers address Western-oriented 
theories and are often not able to link them with local cases. In this vein, the 
studies are patterned on mainstream terrorism studies, and none of the 
dissertations was executed from a critical perspective. This is roughly due to two 
reasons: limits on academic freedom in Turkey and the monopolization of 
terrorism studies by the state security apparatus. Limits on academic freedom, 
especially the factors such as privacy decisions, legal blocking and the difficulty 
of receiving official data, restrict “civil” scholars working on terrorism to carry 
out documentary and field research. In this regard, the structural advantage that 
scholars from state security apparatus (military or police staff writing a 
dissertation on terrorism) have in accessing official data and documents or the 
field itself offers the fundamental constituent to facilitating monopolization in 
this area. This prevents civil scholars from developing the field and making 
important contributions to it.  

These two problems cause another problem: scholars mainly use secondary 
resources. These lead many scholars to rely on media news covering the 
government’s official statements, and such news is often likely to contain 
manipulative information. As a result of all these factors restricting the 
possibility of critical thinking on terrorism studies, the Ph.D. dissertations on 
terrorism studies in Turkey, unfortunately, remained largely positivistic and 
mainstream. In our dataset, we came across only one sociological Ph.D. 
dissertation directly related to the concept of terrorism. However, this 
dissertation grounded its perspective on mainstream terrorism studies, which are 
very positivistic, narrating the dynamics of terrorism for the state, rather than 
deconstructing both the state’s and the PKK’s discourses and power relations in 
order to understand the dynamics that create separatist terrorism.  

 

 

                                                 
20 See Engin Avcı, “Radikal Islamci Terörizmin Meşru Gösterilmesi: Türkiye Hizbullahı Örneği” 
[Justification of the Radical Islamist Terrorism: Turkish Hizbullah Case], (PhD diss., Ankara 
University, 2011). 
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Yayın İlkeleri 
I. Genel Kurallar 

1.Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da 
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu 10.000 
sözcüğü geçmemelidir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde 
Alternatif Politika Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

2.Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri 
ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir. 

3.Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme 
yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek 
rapor doğrultusunda yazının basılmasına, rapor çerçevesinde 
düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da üçüncü bir hakeme 
gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede 
bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

4.Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay 
içerisinde yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir. 

5.Alternatif Politika Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce 
dilinde de yazılar yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde 
yazılmış olursa olsun ortalama 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce 
özetler de yazının başına eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi 
dilde yazılmış olursa olsun yazının başlığının Türkçe ve İngilizce olarak 
yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve İngilizce olarak 5 anahtar 
sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir. 

6.Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. 

7.Yazılar .doc ya da .docx halinde alternatifpolitika@gmail.com 
adresine gönderilmelidir. 

8.Yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu 
yazarlara ait olup bu konuda dergi editörlüğü sorumlu tutulamaz. 
  
 

 



II. Yazım Kuralları 

1.Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; 
dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf 
büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. 

2.Yazının giriş bölümüne numara verilmemelidir. İzleyen bölümler 
yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır. 

 
III. Referanslar, Dipnot ve Kaynakça 

Metinde dipnot uygulaması yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır, 
kaynakça metnin sonuna aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak 
eklenmelidir. 

Metin içinde yapılacak referanslar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça 
da bu referans sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı 
nitelikteki kaynakların metin içindeki referanslarda ve kaynakçadaki 
yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir: 

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Wendt, 2012: 85). 

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine referans yapılması 
durumunda: (Wendt, 2012a: 85); (Wendt, 2012b: 40). 

Kaynakçada: Wendt, Alexander (2012), Uluslararası Siyasetin Sosyal 
Teorisi (İstanbul: Küre Yayıncılık) (Çev. Helin Sarı Ertem, Suna Gülfer 
Ihlamur Öner). 

Metin içindeki referans (makale): (Waterbury, 1991: 15). 

Kaynakçada: Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie”, 
International Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17. 

 
b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Balibar ve Wallerstein, 2000: 67). 

Kaynakçada: Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk 
Ulus Sınıf (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten). 

Metin içindeki referans (makale): (Sına ve Soyer, 1998: 108). 

Kaynakçada: Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan 
Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi 
Dergisi, 31 (3): 103-117. 

 
 

 



c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Gönlübol vd., 1996: 45). 

Kaynakçada: Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, 
Cem Sar, Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), 
Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi). 

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer 
alacak ve referanslar da bu örneğe göre yapılacaktır. 

 
d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler: 

Metin içindeki referans: (Riddell, 1994: 53). 

Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, 
Dennis ve Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 
46-63. 

Metin içindeki referans: (Geray, 1992: 236). 

Kaynakçada: Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen 
(Der.), İnsan Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240. 

 
e) Kurum yayınları: 

Metin içindeki referans: (DPT, 1989: 145). 

Kaynakçada: DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 
(Ankara). 

 
f) İnternet kaynakları: 

Metin içindeki yollamada: (Çubukçu, 2009). 

Kaynakçada: Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?”, 
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010). 

Metin içindeki yollamada: (Dışişleri Bakanlığı, 2010). 

Kaynakçada: Dışişleri Bakanlığı (2010), 
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa (16.06.2010). 

 
g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da 
mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar 
kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi. 

 
h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır. 
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