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TANINMA SORUNU YAŞAYAN DEVLETLER 
AÇISINDAN EGEMENLİK VE TANINMA KONUSUNUN 

KAVRAMSAL ANALİZİ 

CONCEPTUAL ANALYSIS OF SOVEREIGNTY AND 
RECOGNITION IN COUNTRIES FACING 

RECOGNITION PROBLEM 

Ali Onur ÖZÇELİK* & Anzhela PATARAYA** 

ÖZ 

Son yıllarda, yasal olarak tanınmayan ancak fiili olarak 
alternatif siyasi haritalarda yerini alan bazı devletler 
mevcuttur. Uluslararası platformlarda varlıklarını 
sürdürdükleri için bu oluşumlar mevcut sisteme ciddi olarak 
meydan okumaktadırlar. Bu tarz siyasi oluşumların ya da 
varlıkların bazıları belirli bir uluslararası tanınma düzeyine 
sahipken bazıları hiç tanınmamıştır. Bu siyasi oluşumlarda 
faaliyet gösteren politikacılar kendi coğrafi sınırları içerisinde 
referandum düzenlemekte, bağımsızlıklarını ilan etmekte ve 
hatta dış politika yapma gayretindedirler. 1980’li yılların sonu 
ve 1990’lı yılların başındaki gelişmelerin ardından tanınmayan 
devletlerin konusu akademik çevrenin dikkatini çekmiştir. 
Birçok yazar, bu siyasi oluşumlar için yeni terimler bulmaya, 
uluslararası sistemdeki yerlerini tartışmaya veya bu oluşumları 
uluslararası hukukta farklı kategorilere koymaya devam 
etmektedirler. Bununla birlikte, klasik çerçeveye uymayan bu 
devlet benzeri varlıklar ya da oluşumlar, uluslararası sistemde 
büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu makale, 
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tanınma sorunu yaşayan devletlerin egemenlikleri konusunu 
ele alıp, bu devletlerin uluslararası sistemdeki egemenlikleri ve 
tanınma konusunu tartışmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Egemenlik, Tanınma, Kendi Kaderini 
Tayin, Sınırlı Tanınan Devletler, De Facto Devletler. 

ABSTRACT 

In recent years, there are some states that are not legally 
recognized but actively involved in alternative political 
mappings. These states are seriously challenging the existing 
system because they maintain their presence in international 
platforms. Some of these political formations or entities have 
a certain level of international recognition, while some of 
which have not been recognized yet. Politicians in these 
political formations organize referendums within their 
geographical boundaries, declare their independence and even 
make foreign policy efforts.  Following the developments in 
the late 1980s and early 1990s, the issue of unrecognized states 
has attracted many scholars. Many of those scholars continue 
to find new terms for these political formations, to discuss 
their place in the international system, or to put these 
formations in different categories in international law. 
However, these state-like entities or formations that do not 
conform to the classical framework appear to be a major 
problem in the international system. Taking the sovereignty 
issue of states facing with recognition, this article aims to 
discuss the problem of recognition of these states in the 
international system.  

Keywords: Sovereignty, Recognition, Self-determination 
Right, State with Limited Recognition, De Facto States. 

 
GİRİŞ 

Günümüzde siyasi haritaların çarpıcı bir şekilde değiştiğini ve alternatif 
siyasi haritalar üzerinde henüz resmi olarak tanınmayan birçok siyasi oluşumun 
yer aldığını görmekteyiz. Ortaya çıkan yeni devletlerin sadece günümüzün değil 
ilerleyen zamanlarda da uluslararası ilişkilerin gündeminde yer alacağı kesindir. 
Uluslararası ilişkilerde 20. yüzyılla beraber çok sayıda yeni devletin ortaya 
çıkmasına sebep olan iki ana bağlam bulunmaktadır. İlk olarak, I. Dünya 
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Savaşı’nın sona ermesinin ardından Wilson prensipleri bağlamında ortaya çıkan 
kendi kaderini tayin hakkı (self-determination right) ile beraber, sömürge sistemi 
tedricen ortadan kalkmış ve birçok devlet bağımsızlığını kazanmıştır. 1960’lı 
yıllarla beraber sömürge devletlere ve halklara bağımsızlık verilmesi konusundaki 
Birleşmiş Milletler (BM) bildirgesiyle, Avrupa’nın eski kolonilere yönelik 
bağımsızlaşma süreçlerine destek vermesi kendi kaderlerini tayin hakkından 
yararlanmalarına izin veren kurumsallaşmış bir kolektif çaba haline gelmiştir.  

Daha sonra, Soğuk Savaş döneminde, (1947-1991) Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ve Sovyetler Birliği aralarındaki ideolojik çatışmaya uygun 
olarak, Küba, Angola, Vietnam, Kongo, Sudan, Nikaragua ve diğer bazı ülkelerde 
eski kolonilerdeki sömürge karşıtı devrimleri ve ulusal kurtuluş hareketlerini 
cesaretlendirmiş ve desteklemiştir. Bu noktada kısaca belirtmekte fayda var ki; 
yeni kurulmuş, henüz istikrarlı bir siyasi sisteme sahip olmayan bazı devletlerin 
hızlı tanınması, daha sonra bölgesel siyasi istikrarsızlığın temel sebebi olmuştur. 
Sömürgelerden çekilme, mevcut uluslararası ilişkiler sisteminde önemli güç 
boşluklarının oluşmasına neden olmuş ve yeni devletlerin tanınması, 
egemenlikleri, kendi kaderini tayin etme hakkı ve siyasi statüleri gibi soruların 
ortaya çıkmasına sebep olarak modern uluslararası ilişkiler sistemini büyük ölçüde 
etkilemiştir. 

 İkinci olarak, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın 1990’ların başlarında 
parçalanmasının ardından bağımsız devletlerin ortaya çıkması politik haritalarda 
ciddi değişimlere ve önemli bölgesel güç boşluklarının doğmasına sebep olmuştur. 
Bağımsızlık kanunlarının1 yeni devletler tarafından hızlı bir şekilde benimsenmesi 
(bağımsızlıklarını 1991’de ilan etmişlerdir) ve bu devletlerin BM’ye hemen kabul 
edilmesi2, etkili bir planlama yapılmadan ve uluslararası hukuk ilkeleri ve 
koşulları dikkate alınmadan gerçekleştirilmiştir. Merkezci otoriteden modern 
demokratik sisteme geçiş, bölgedeki politik ve ekonomik istikrarsızlık sorununu 
ortaya çıkarmıştır. Daha önceki bazı Sovyet Cumhuriyetleri’nde (örneğin 
Çeçenistan) parçalanma süreci devam etmiş ve bu durum kendi ulus-devlet 
projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan daha çok devletin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur.  Bu tür ani siyasi ve ideolojik değişiklikler bölgesel krizlere yol açmış ve 
ebeveyn devletler (parent states) ile özerk devletler arasında büyük devletlerin ve 
komünist rejimlerin çöküşünün ardından Sovyet döneminde bastırılan toprak 
sorunları ve idari sorunlar ortaya çıkmıştır. Daha somut ifade etmek gerekirse; 
Kosova, Transdinyester, Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ’ın 

                                                           
1 Eski Sovyet Cumhuriyetleri Ermenistan (21 Eylül 1991), Azerbaycan (18 Ekim 1991) ve 
Gürcistan (4 Nisan 1991). 
2 Üç Güney Kafkasya cumhuriyeti BM’ye 1992’de kabul edilmiştir. Ermenistan ve Azerbaycan’ın 
kabulü 2 Mart’ta ve Gürcistan’ın ise 31 Temmuz’da gerçekleşmiştir.  
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kendilerini bağımsız ilan ederek ortaya çıkışına, askeri müdahaleler ve uzun süren 
çatışmalar eşlik etmiştir.  

Yeni devletler veya sınırlı tanınan devletlerin (states with limited recognition) 
artan sayısı, ebeveyn devletler ve de facto devletler arasındaki egemenlik problemi 
ve ilişkileri, kendi kaderini tayin etme, ayrılma ve tanınma hakları gibi soruların 
ciddi bir şekilde düşünülmesini sağlamıştır. Bu değişiklikler, akademisyenlerin 
fiili devletin modern uluslararası ilişkiler üzerindeki ve uluslararası hukuktaki 
varlığı, varoluşu ve etkileri konularına olan ilgisini arttırmıştır. Yeni ortaya çıkan 
devletler ve devlet olma mücadelesi içine giren birçok siyasi oluşum, uluslararası 
hukuk ya da uluslararası kamu hukuku alanında tartışılmış olsa da, tanınma 
sorunu yaşayan devletlerin kavramsallaştırılması konusunda uluslararası ilişkiler 
literatüründe derli toplu akademik bir çalışmanın olmayışı, bu alanda çalışma 
yapılmasını gerekli hale getirmiştir. Bu eksikliğe yönelik olarak yazılan bu makale, 
günümüzde tanınma sorunu yaşayan devletler açısından egemenlik, devlet olma 
ve tanınma sorunu yaşayan devletlerin kavramsallaştırılması konularını 
uluslararası ilişkiler alan yazınını dikkate alarak değerlendirmiştir. Makale 
öncelikli olarak egemenlik kavramını açıklayacak, ardından devlet özelliklerini ve 
türlerini inceleyecektir. Son olarak tanınma sorunu yaşayan devletlerin 
kavramsallaştırılması konusunu tartışarak bu kapsamdaki devletlerin diplomatik 
faaliyetlerini değerlendirecektir. 

1. EGEMENLİK KAVRAMI VE TANIMI 

Otuz Yıl Savaşları’nın (1618-1648) bitmesinden sonra ulus devletlerin ortaya 
çıkmasına eşlik eden, Vestfalyan uluslararası ilişkiler sistemi olarak bilinen 
uluslararası politik sistem kurulmuştur. Vestfalyan sisteminin temel özelliği, 
tarihte ilk defa, en azından teorik olarak, tüm üye devletlerin hem birbirlerine karşı 
hem de uluslararası toplumda egemen eşitlik ilkesine göre hareket etmesidir. Bu 
ilkeye göre, uluslararası toplum kendi yönetim biçimini bağımsız olarak belirleyen 
ve üzerinde herhangi bir otoriteyi tanımayan egemen devletlerden oluşur. 
Vestfalyan sistemde egemenlik kilit unsur olduğundan, egemenlik kavramının 
aydınlatılması önemlidir. 

Tarihsel olarak ilk egemenlik kavramı, monarşiyle, özelliklede mutlak 
monarşiyle ilişkilendirilmiştir. 1215’te Magna Carta (Büyük Şart), 1689’da İnsan 
Hakları Beyannamesi gibi belgelerin benimsenmesi, 19. yüzyılın ilk yarısında 
yapılan çeşitli anayasaların kabulü, Avrupa monarşilerinin çoğunluğunda egemen 
kralların güçlerini sınırlamış ve egemenlik ve monarşi fikirlerini farklılaştırmıştır. 
Günümüzde kullanılan yeni egemenlik kavramı (halk iradesi) devletin durumunu 
ve olağanüstü yapısının en önemli karakteristik özelliğini yansıtır. Aynı zamanda, 
egemenlik, zayıf devletler üzerine baskı kurabilen güçlü devletlerin bir işareti 
haline gelmiş ve onlara böyle bir üstün devlet modeli sunmuştur.  
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Genel kullanımında, egemenlik, “uluslararası hukuk tarafından bağımsız bir 
toprak parçasında ikamet eden halklara tanınan uluslararası hak ve 
yükümlülüklerin bütünlüğü” (Crawford, 2006: 32) olarak tanımlanmıştır. Bu çok 
yaygın tanımlama açık bir tanım olarak görülse de, egemenliğin özellikle de devlet 
kavramlarıyla ilişkili olduğu zaman, oldukça tartışmalı bir terim olduğunu 
söyleyen Hoffman (1998: 2-20) ile görüş birliği yapmak mümkündür. Genel 
anlamda, devlet egemenliği, belirli bir bölgede oluşması gereken yürütme ve yargı 
güçlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Devlet egemenliği kavramı, egemen 
devlet eşitliği, ulusal egemenliğe karşılıklı saygı, diğer devletlerin iç meselelerine 
karışmama gibi evrensel olarak kabul edilmiş uluslararası hukuk ilkelerinin 
zincirinde kilit bir unsurdur. Ancak, gerçekte, yukarıda belirtilen ilkelerin 
uygulanması, uluslararası hukuk hükümlerine değil devlet iradesine ve siyasi 
gündeme bağlıdır. Kavramların pratikte uygulanmasındaki bu farklılık, farklı 
egemenlik türlerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla egemenlik konusunda 
yapılan farklı tanımlamalar ve çeşitli egemenlik türlerini bu noktada açıklamakta 
fayda vardır.  

Egemenlik Türleri ve Şekilleri 

Hoffman (1998: 12), gerçek egemenlik, yasal egemenlik, siyasi egemenlik ve 
popüler egemenlik olmak üzere dört farklı egemenlik türünden bahsetmektedir. 
Gerçek egemenlik, devlette mutlak bir kanun yapma gücüne sahip olan 
hükümdarla ilişkilidir. Yasal egemenlik, parlamento gibi üst organlarla yasalar 
çıkarmak ve uygulamak anlamına gelir. Siyasi egemenlik, seçmenler veya siyasi 
partiler gibi yasal egemenliğin arkasındaki güçle ilişkilendirilir. Popüler 
egemenlik, devletin vatandaşlarıyla bağlantılıdır. Protesto veya gösterilere katılım 
yoluyla veya seçimlerde belirleyici oy kullanımıyla ifade edilebilir. Hoffman’ın 
yapmış olduğu ayrımın ötesinde iki önemli egemenlik türü olan de jure (yasal) ve 
de facto (fiili) egemenliklerden bahsetmek önemlidir.  De jure egemenliği, hükümet 
yetkisinin kanunlar tarafından tanınması anlamına gelmektedir. De facto 
egemenlik, otoritenin fiili gücü kullandığı ancak yasal olarak tanınmadığı 
anlamına gelmektedir (Grant ve Barker, 2009:  505). Dolayısıyla egemenliğin 
kullanımı herhangi bir hukuki kısıtlamaya tabi olmadığını söylemek bu noktada 
mümkündür. 

Yukarıda bahsedilen türlerin yanı sıra egemenliğin iç ve dış egemenlik 
olarak iki ayrımı vardır. İç egemenlik, bir devletin kendi topraklarını ve 
kaynaklarını kontrol etmesinin yanı sıra yasalar yapmasına ve uygulamasına izin 
vermektedir. Dış egemenlik, bağımsız bir politika izlemeyi, diğer devletlerle 
diplomatik ilişkiler kurmayı, savaş ilan etmeyi ve barışı sağlamayı mümkün 
kılmaktadır. Caspersen’in (2012: 103) belirttiği gibi devlet olma durumu (iç 
egemenlik), uluslararası tanınma (dış egemenlik) olmadan da gerçekleşebilir. 
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Benzer şekilde Çakmak (2014:74), “devlet olma koşulları ya da nitelikleri olarak 
belirleyeceğimiz özelliklerin varlığı, bir devletin bağımsızlığının diğer devletler 
tarafından tanınması gerektiği anlamına gelmemekte, öte taraftan bu özelliklerden 
bir kısmının yokluğu da diğer devletlerin onu tanımasının önünde bir engel de 
teşkil etmemektedir” diye belirtmiştir.  

Egemenlik konusunu detaylı olarak inceleyen Krasner (1999: 20), 
egemenliğin dört farklı kavramsallaştırmasını şu şekilde belirtmiştir: Vestfalyan 
egemenlik, uluslararası yasal egemenlik, yurt içi egemenlik ve karşılıklı bağımlı 
egemenlik. Vestfalyan egemenlik, devletin karar alma mekanizması kendi sınırları 
içinde tekele sahiptir ve başka bir devletin iç işlerine karışmaktan kaçınmalıdır 
şeklinde ifade edilmiştir. Uygulamada, Vestfalyan egemenlik ile uzlaşmaya 
varılabilir veya çeşitli müdahaleler yoluyla bu egemenlik ihlal edilebilir. Krasner’e 
(1999: 14) göre, uluslararası siyasete tam olarak katılabilmek için devletin 
“uluslararası sistemde siyasi bir varlığın statüsünü kurmak” ile ilgili uluslararası 
yasal egemenliğe sahip olması gerekir. Belirli topraklara sahip ve toprakları 
üzerinde hukuki kontrolü olan devletlerin veya yapıların tanınması uluslararası 
yasal egemenlik için temel kural olduğu anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, 
uluslararası yasal egemenlik Vestfalyan egemenliğini bazen garanti edemez, 
çünkü uluslararası yasal egemenlik ne iç egemenliği ne de karşılıklı bağımlılık 
egemenliğini sağlamaz. Aynı zamanda herhangi bir devletin toprak bütünlüğünü 
de garanti etmez (Krasner, 1999: 19). İç egemenlik, devlet sınırları içerisinde yerel 
yönetimin nasıl bir yapısı olduğu ve etkili bir denetim kurmadaki becerisiyle 
ilgilidir (Krasner, 2004: 88). Ayrıca, devlet yetkililerinin, hukukun üstünlüğü, 
adalet ve vatandaşların haklarını koruma ve refahlarını sağlama kabiliyeti, iç 
egemenliğin diğer başka temel açıklamasıdır. Son olarak, karşılıklı bağımlılık 
egemenliği, bir devlet otoritesinin malların, kişilerin hatta fikirlerin sınırlar 
arasında akışını kontrol etme yeteneğiyle ilgilidir. Küreselleşme ve teknolojik 
gelişim sonucunda, devletler sınırlardaki hareketleri düzenleyemez hale 
gelmektedir. Krasner (1999: 13) “bir devlet kendi sınırlarının dışına çıkan şeyleri 
düzenleyemezse, sınırlarının içinde ne olduğunu kontrol edemez” diye bir iddia 
ortaya atmıştır. Bu durumda, devletlerin uluslararası hukuki ve Vestfalyan 
egemenliklerini kullanmalarına engeller olduğunu belirtmekte fayda vardır.  

Şu ana kadar incelenen bazı egemenlik tanımları ve türleri dikkate 
alındığında, devletlerin ister istemez bütün bu egemenliklerin hepsine sahip 
olamadıklarını görebilirsiniz. Bazı egemenlik türleri karışık bir birleşime sahiptir 
ya da “karşılıklı destekleyici” olabilirler (Krasner, 2004: 88). Bu noktada somut 
bir örnek vermek gerekirse; tanınma sorunu yaşayan bir devlet olarak Abhazya, 
hem sınırını hem nüfusunu kontrol etme yeteneğine sahiptir ancak uluslararası 
hukuki egemenliğe veya tanınmaya sahip değildir. Dahası, Rusya’nın dış 
desteğinden dolayı, Abhazya’nın Vestfalyan egemenliği sınırlıdır ve bu desteğin 
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Abhazya’nın iç ve dış politikaları üzerinde belirli bir etkisi vardır. Bu da pratikte 
birçok devlet ilanının, devletleşmeden ziyade başka siyasi amaçlar için 
yapılabileceği anlamına gelmektedir. Abhazya ve Güney Osetya örneğinden 
hareketle, Çakmak (2014: 74) her iki siyasi oluşumun bağımsızlıklarını ilan 
etmelerini, tek taraflı bir karar olması hasebiyle uluslararası hukuka aykırı 
olmadığını ancak Gürcistan’ın egemenlik yetkilerini ihlal edici nitelikte olması 
nedeniyle uluslararası hukuka aykırılık teşkil edebileceğini iddia etmiştir. Bu 
kapsamda değerlendirildiğinde; Gürcistan’ın egemenlik yetkilerini ihlal ediyor 
olması, ne Abhazya’nın bağımsızlık ilanının önünde bir engel teşkil etmekte ve ne 
de diğer devletlerin bu bağımsızlık ilanını kabul etmemesi gerektiği anlamına 
gelmektedir.  

Jackson (1990) egemenlik kavramsallaştırmasında negatif ve pozitif olarak 
iki farklı tanım ortaya atmıştır. Negatif egemenlik anlayışı, devletin iç 
meselelerine “dış müdahaleden özgürlük” olarak tanımlanabilir (Jackson, 1990: 
27). Buna karşın pozitif egemenlik, devletlerin veya hükümetlerin “kendi 
efendileri” olma, bağımsızlıklarının avantajını kullanabilme, etkili iç ve dış 
politika sürdürebilme yetenekleri olarak ifade edilebilir (Jackson, 1990: 29).  
Pozitif ve negatif egemenlik arasındaki temel farklılık, pozitif egemenliğin 
teknolojik, bilimsel ve kültürel gelişmeler altında sürekli olarak değişmesi; negatif 
egemenliğin ise değişmeyen “mutlak bir koşul” olmasıdır.  Burada vurgulanması 
gereken bir unsur; devletler, hem pozitif hem de negatif egemenliğe sahip olmak 
zorunda değildirler. Bazı devletler, diğer devletler tarafından negatif egemenliğe 
sahip olmaları sebebiyle egemen olarak kabul edilebilirken, aynı zamanda pozitif 
egemenlikten yoksun oldukları için vatandaşlara fayda sağlamakta başarısız 
olmaktadırlar. Bu bağlamda devletlerin büyüklüğü ya da gücü hiçbir zaman 
mesele olmamıştır. Nitekim her zaman küçük ve büyük, zayıf ve güçlü devletler 
olmuştur. Mesele, belirli bir devletin büyüklüğü veya askeri gücünden ziyade 
vatandaşlarının yaşam kalitesi veya insanların sahip oldukları kişisel 
özgürlüklerin miktarıdır. Jackson (1990: 30) bu konuda Danimarka ve Almanya 
örneğini göstermektedir. Danimarka hükümeti, çok daha küçük bir yüzölçümüne 
sahip olmasına ve tarihsel olarak Almanya’dan zarar görmesine rağmen halkının 
zorunlu ihtiyaçların büyük devletlerin çoğundan daha iyi bir şekilde 
sağlamaktadır.  

1648’deki Vestfalya Antlaşmasından bugüne kadar, egemenlik kavramları 
dünya siyasetinde önemli değişimlere uğramıştır. Bağımsızlığını sömürge 
yönetimi oluşturan devletler altında kazanan devletler, mevcut sınırları içerisinde 
kutsal sayılmışlardır. Bu dönemde ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesi 
devrimci bir nitelik taşımış olsa da; devlet olma durumu hiçbir tecrübesi olmayan 
devletlerin eline geçmiştir. Jackson (1990: 17) “bugün egemen bir devlet olunması 
için, dün resmi bir koloni olunması gereklidir” ifadesini kullanmıştır. Aslında, 
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üstün güç ile eşdeğer bir varlık olarak görülen, egemenlik kavramı bugün oldukça 
belirsizdir ve genellikle geleneksel anlamından farklı yorumlanmaktadır. Çeşitli 
egemenlik türleri ile uluslararası sistemin işleyişine göre ilkeler arasında çelişkiler 
bulunmaktadır. Hem Krasner (1999) hem de Jackson (1990), egemenliğin hem iç 
hem de dış boyutlardan oluştuğunu ileri sürmektedir. Dış zorluklar, diğer 
devletlerle olan ilişkilere ve uluslararası ilişkiler sisteminin kendisine bağlı 
olmakla birlikte, iç sorunlar devletin topluma yönelik olan yeteneği ve 
sorumlulukları ile bağlantılıdır. Dış egemenlik, bir devletin diğer egemen devletler 
tarafından tanınmasına bağlıdır.  

Şu ana kadar egemenlik kavramı farklı açılardan incelendik. İlerleyen 
bölümlerde egemenlik ve devlet kavramlarının uluslararası ilişkilerde ve 
uluslararası hukuk uygulamalarında nasıl birbirine bağlandığı gösterilecektir. 
Egemenlik ve devlet birbirine geçmiş ve birbiri ile oldukça yoğun bir ilişki 
içindedir. Mutlak bir güç anlamındaki egemenlik, devletlerin ciddi zorluk 
yaşamalarına sebep olmaktadır. Devletler ve devlet olma durumu, varlıkları gereği 
egemenlik ve egemenlik için gereken temel unsurların ana kriterlerinden biridir. 
Egemenlik ve devlet kavramlarını birbirine bağlamak ve onların benzerlik ve 
farklılıklarını göstermek bu açıdan önem kazanmaktadır. 

2.  DEVLETLERİN ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ  

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan sömürgelerden çekilme süreci, 
Soğuk Savaş sonrasında Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve Yugoslavya’nın 
dağılması, çok sayıda yeni devletin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son yirmi 
beş yıldaki bir takım siyasi gelişmeler (örneğin: Kosova’nın Sırbistan’dan 
ayrılması, Abhazya’nın ve Güney Osetya’nın Gürcistan’dan ayrılmaları, Güney 
Sudan ve Doğu Timor’un tanınmaları, v.b. gibi) göz önüne alındığında, yeni 
devletlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Böylece, devlet olgusu, 
yalnızca uluslararası sistem için değil, aynı zamanda uluslararası hukukun değişen 
doğası için de belirli bir zorluk çıkarmaktadır (Crawford, 2006: 4).  

Devlet ve devlet olmayı tanımlayan genel kıstasların bazı önemli uluslararası 
hukuk belgeleri ile ana hatları belirlenmiştir. Örneğin 1933’te kabul edilen 
devletlerin haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin olarak, 1933 yılında imzalanan 
Montevideo Sözleşmesinin 1. maddesi, devletin uluslararası hukukun bir parçası 
olarak bazı niteliklere sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Bu hususlar kısaca 
şu şekilde ifade edilebilir: a) daimi nüfus; b) tanımlanmış bir bölge; c) hükümet ve 
d) diğer devletlerle ilişkilere girme kapasitesi (Montevideo Convention, 1933). 
1992 yılında, Badinter Komisyonu, 1 No’lu sözleşmenin (1) b fıkrasında; “devlet 
yaygın olarak, organize bir siyasi otoriteye tabi bir bölge ve bir nüfustan oluşan bir 
topluluk olarak tanımlanır; böyle bir devlet, egemenlikle vasıflandırılmıştır” 
şeklinde bir tanımlama yapmıştır (Pellet, 1992: 182; Shaw, 2014: 144). Bağcı’ya 
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(2003: 140) göre, uluslararası hukukta yerleşmiş tanım gereği, devlet en az üç 
temel öğrenin bir araya gelmesinden oluşmaktadır: i) insan topluluğu; ii) ülke; iii) 
kendi üstünde herhangi bir otorite olmayan bir siyasal yönetim. Bu 
tanımlamalardan görüldüğü üzere devlet, uluslararası hukukta benimsenen devlet 
olma koşulları için belirli kıstasları yerine getirerek varlığını kanıtlamak 
zorundadır. Ancak burada diğer devletlerle ilişkiye girme kapasitesi zorunlu bir 
unsur olmadığı görülmektedir.  Dolayısıyla egemen hükümet, belirlenmiş bir 
bölge (ülke) ve nüfusu etkili bir şekilde kontrol ederse bir devletin varlığından söz 
edilebilir (Jennings ve Watts, 1996: 121). Günümüzde bu kriter birçok uluslararası 
hukuk ve uluslararası ilişkiler akademisyeni ve uzmanları tarafından kabul 
görmektedir. Bununla birlikte, Brownlie’nin (2003: 71) hatırlattığı üzere, devlet 
olmak için bu nitelikler, yalnızca daha fazla gelişmenin temelidir. Ancak yukarıda 
belirtilen yasal belgelerin uluslararası hukukun mutlak kaynakları olmadığı ve 
devlet olmak için ‘ideal’ bir evrensel kriterin olmadığı belirtilmelidir.  

Kolsto (2006), devlet olmak için gerekli olduğunu düşündüğü temel listeye 
bağımsızlık kriterleri eklenmesini önermektedir. Lauterpacht (2013: 26-28) 
yukarıda belirtilen niteliklerin yanı sıra, devletteki iç istikrarı sağlayan etkili 
otoritenin büyük önemini vurgulamaktadır. Brownlie (2003: 76), kalıcılık 
derecesi, uluslararası hukuku gözlemleme isteği ve dış ilişkileri yönetme 
egemenliği gibi bazı özellikleri de eklemektedir. Nitekim her şeyin küreselleşme 
adı altında hızla değiştiği bir dünyada, 20. yüzyıl uluslararası hukukunun 
geleneksel standartlarına uymak garip görünmektedir. Devlet olma kriterleri 
tanımlanırken, özellikle demokratik gelişmelerin önemi, sosyal ve yasal 
sistemlerde zamanında yapılan reformlar ve güvenlik güçlerinin etkinliği gibi daha 
fazla nitelik dikkate alınmalıdır. Listelenenlere ek olarak BM Uluslararası Hukuk 
Komisyonunun Altıncı Raporu, özellikle sınırlar ve azınlık hakları göz önüne 
alınarak uluslararası istikrara saygı, demokratik ilkelere dayalı eğitim, BM İnsan 
Hakları Sözleşmesinin ve temel özgürlüklerin gözetimi gibi özellikler içermektedir 
(Cedeno, 2003). Burada eklenmesi gereken diğer bazı hususlar da önem arz 
etmektedir. Bu anlamda, modern uluslararası hukukun bir parçası olarak 
egemenliğe sahip bütün devletler kapasitelerine, askeri veya ekonomik güçlerine 
bakılmaksızın yasal olarak eşittir ve devletlerin egemen eşitliği ilkesiyle 
birbirleriyle ilişki kurabilirler (Shaw, 2014: 155). 

Bir devleti neyin oluşturduğuna ve devletin, devlet olma iddiası için sahip 
olması gereken özelliklere ilişkin çeşitli yorumlar, devlet olmak için evrensel 
ölçütlerin bugünkü uluslararası hukukta mevcut olmadığını veya evrensel ölçütleri 
uygulayacak kadar yeterli olmayan bir biçimde var olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu belirsizlik, uluslararası hukuku zayıflatmakta ve uluslararası ilişkilerde 
devletlerin siyasi çıkarlarının öne çıkmasına neden olmaktadır.  Devletler, 
uluslararası ilişkilerin uygulanması ile kanıtlandığı üzere, kriterler sorusunu 
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tamamen kendi takdirine bırakmayı tercih etmektedirler. Belli bir devlet 
tarafından ne tür bir kriter uygulanmış olursa olsun, egemenlik ve bağımsızlığın 
her zaman birbirinin yerine kullanılmadığı unutulmamalıdır.  

Daha önce ifade edildiği gibi, Jackson’ın pozitif ve negatif egemenlik 
anlayışı, egemenlik ve bağımsızlık arasındaki farkın iyi bir örneği olabilir. Mesela, 
bir devlet bağımsız olabilir ve yetkililer devletin toprakları üzerinde en üst düzeyde 
egemenlik gösterebilir, ancak bu devlet diğer devletler tarafından tanınmayabilir. 
Diğer taraftan, devlet yetkilileri devletin sınırları içinde kontrolü sağlayamayabilir 
ve halka hizmet etmede başarısız olabilirler, ancak bu devletin bağımsızlığı diğer 
devletler tarafından tanınmış olduğu için egemen bir devlet olarak kabul 
edilecektir. Krasner (2004), böyle bir durumu uluslararası ilişkilerde “örgütlü 
ikiyüzlülük” (organized hypocrisy) olarak nitelendirmiştir. Örgütlü ikiyüzlülük, 
yalnızca yukarıda belirtilen devlet ve devlet olma anlayışıyla değil, uluslararası 
ilişkilerde aktif olarak yer alan devletlerin ve diğer uluslararası hukuk öznelerinin 
tanınması veya tanınmamasına ilişkin sorularla da kendini göstermektedir. Bu 
nedenle, tanınma ve tanınmama durumları temel alınarak, bu makalede, 
uluslararası hukuk bağlamında devletlerin pozisyonları ve uluslararası ilişkiler 
içindeki tanınma uygulamaları üzerine odaklanılacaktır.  

3. ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİN TANINMASI  

Devletlerin uluslararası hukukta tanınma konusuna karşı sahip oldukları 
dayanılmaz istekleri, sıklıkla uluslararası ilişkiler üzerinde büyük bir etkiye sahip 
olmuştur. Uluslararası hukukta tanınma konusu çoğunlukla yeni devletlere ya da 
son dönemde bağımsızlık iddiasında bulunan devletlere uygulanmaktadır. 
Uluslararası hukukta tanıma (recognition) genel olarak şu şekilde ifade edilir: 
“Tanıma, belirli gerçek durumları kabul etme ve onlara yasal önem verme 
yöntemidir” (Shaw, 2014: 150; Jennings ve Watts, 1996: 127). Başka bir deyişle, 
gerçek bir durumun tanınması, (tek taraflı bir hukuki eylem olarak) ona 
uluslararası hukuki bir nitelik kazandırır ve verilen durumun uluslararası hukuki 
bir olguya dönüştürülmesine katkıda bulunur (ayrıca bkz. Bağcı, 2003; Çakmak, 
2014).  

Genel olarak, uluslararası tanınma ‘dar ve geniş’ anlamda yorumlanabilir. 
Dar anlamda, tanıma devletin tek taraflı bir hareketi olarak görülmekte ve bu da 
yeni bir uluslararası hukuk konusunun ortaya çıkışını belirlemektedir. Daha geniş 
anlamıyla devletlerin tanınması, hukuki açıdan önemli bir olgu veya durumun 
varlığını teyit eden bir eylem olarak anlaşılmalıdır. Her iki durumda da, tanınma, 
hem resmi hem de gayri resmî veya hem kalıcı hem de geçici olabilecek 
uluslararası hukukun yeni bir konusuyla belirli ilişkiler kurmayı sağlamaktadır.  
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Uluslararası hukukta tanınma ile bağlantılı olarak, BM üyesi olan ve tüm 
devletler tarafından tanınan; BM üyesi olmakla birlikte bazı üyeler tarafından 
tanınmayan (İsrail); BM’nin bir üyesi olan fakat daha sonra başka bir devletle adı 
değiştirilen (Çin Cumhuriyeti veya Tayvan); kilit güçler ve BM üye ülkelerinin 
birçoğu tarafından tanınan (Kosova Cumhuriyeti); bir veya birkaç BM üyesi 
devlet tarafından tanınan (Abhazya Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti); herhangi bir devlet tarafından tanınmayan (Somaliland, 
Transdinyester) gibi bazı farklı örneklere dikkat çekmiştir (Owtram, 2011: 129; 
Jennings ve Watts, 1996: 177).   

Tanınma konusu uluslararası hukukun önüne çıkan en önemli konulardan 
bir tanesi olmaya devam etmektedir. Her devletin farklı tarihsel ya da toplumsal 
süreçleri olması devletlerin yaşamış olduğu deneyimlerini farklılaştırmakta ve bu 
durum kuşkusuz tanınmanın da özelliğini etkilemektedir. Uzun süredir yasal 
geleneklere sahip olan devletler, tanınma konusunda ciddi sorunlarla 
karşılaşmazlar. Tarihte yeni bir devletin uluslararası tanınmasının ilk örneği, 
geleneksel olarak, 1648’de iki ülke arasında imzalanan sözleşmede kaydedilen 
egemen ve bağımsız bir devlet olarak Hollanda’nın İspanya tarafından tanınması 
olarak kabul edilir. Hollanda’nın 1581’de Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul 
etmesinden yarım yüzyılı aşkın bir süre sonra tanımanın yapılmış olması dikkate 
değerdir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, devletlerin tanınması uluslararası hukuki 
tanımanın en yaygın çeşididir. Uluslararası alanda yeni bir devlet ortaya 
çıktığında, eşzamanlı olarak uluslararası topluluk arasında o devletin tanınması 
(ya da tanınmaması) durumunu da beraberinde getirmiştir. Yeni devletlerin ortaya 
çıkması için farklı yollar bulunmaktadır (Crawford, 2006). Bazı durumlarda, yeni 
devletler, bir insan topluluğunun (ya da bir ulusun) kendi kaderini tayin (self-
determination) hakkının gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Diğer durumlarda, farklı küçük devletler ortak bir devlet ortaya 
çıkardığında, daha büyük bir devlet, iki veya daha fazla küçük devlete 
ayrıldığında, bir bölgenin bir kısmı var olan egemen devletten ayrıldığında ortaya 
çıkmaktadır. Uluslararası toplum ve BM dâhil olmak üzere diğer devletler, belirli 
bir devlet ya da devletlerin ortaya çıkmasını yasal ya da yasadışı olarak düşünebilir 
ve bu nedenle tanınmayı kabul edebilirler ya da etmeyebilirler. 

Uluslararası hukuk doktrini, yeni kurulan devletlerin tanınması konusunda 
bir dizi yaklaşım geliştirmiştir. Uluslararası hukukta devlet kurma ve tanıma 
konusunda, uluslararası içtihatlar ve birçok yazar, bir devletin tanınması işlemini 
kurucu (constitutive) değil, açıklayıcı (declaratory) işlem olarak değerlendirmektedir 
(Bağcı, 2003: 337). Teorik olarak her yeni devlet uluslararası topluluğun üyesi 
olduğunu ve aslında hukuki tanınmanın ancak bu gerçeğin bir kanıtı olduğunu 
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savunmaktadır (Jennings ve Watts, 1996: 129). Bununla birlikte, uygulamada her 
yeni devletin diğer devletlerle resmi ilişkilere girmesine izin vermek için tanımanın 
hâlâ gerekli olduğu inkâr edilmemektedir.  Kurucu görüşe göre, devletin basit bir 
şekilde yaratılması, o devletin uluslararası bir hukuk konusu olarak ortaya 
çıkmasına eşdeğer değildir. Kurucu görüş devletin uluslararası tüzel kişiliklerini, 
mevcut devletlerce tanınmasına doğrudan bağımlı kılmaktadır. Eğer bir tanıma 
yok ise, yeni devletin varlığı ve diğer devletlerle olan işbirliği, ciddi güçlüklerle 
karşı karşıya kalmaktadır. Henüz tanınmayan ya da az tanınan devletlerin 
örnekleri (Abhazya, Tayvan, KKTC, Transdinyester, v.d.), politik belirsizliğin 
tüm unsurlarını en iyi şekilde gösterebilir. Kurucu görüşün destekçilerinin 
devletleri bağlayıcı bir uluslararası tanımadan yana olmasının sebebi budur.  

Aslında, gerçek uygulamalar hiçbir devletin salt kurucu ya da açıklayıcı 
görüşe bağlı olmadığını göstermektedir. Shaw (2014: 323), ikisinin de bugünkü 
uluslararası ilişkilerin gerçeklerine karşılık gelmediğini düşünmektedir. 
Uluslararası hukukçuların çoğuna göre kurucu görüş, yeni devletin klasik 
biçiminde tanınması, o devletin BM’ye kabul edilmesiyle büyük ölçüde eşleştiğini 
düşünmektedir. Ancak burada belirtilmesi gereken bir husus BM‘in hiçbir devleti 
tanıma hakkı bulunmadığıdır. Bu gerçeğe rağmen, “uluslar kulübü” ya da “altın 
standart”3 arasında güvenli bir yer elde etmek için BM’ye kabul edilmek büyük 
önem taşımaktadır (Owtram, 2011: 130). 

Kurucu ve Açıklayıcı görüş, kavramsal yapılarda yerini ve rolünü bulurken, 
Bağcı (2003: 338) devletlerin tanınmasına yönelik olarak uygulamada iki farklı 
nitelikli tanıma biçimine yer vermektedir: i) de jure (yasal), de facto (fiili). De jure 
tanıma bir devleti tam olarak tanımanın sağladığı bütün hukuksal etkileri ile 
tanımayı belirtmektedir. Uygulamada, de jure tanımayı sağlamak için belirli yollar 
vardır ancak tanıma sağlayan ve tanınan taraflarla diplomatik ilişkiler ve diğer 
bağları kurma isteği yazılı bir belge ile ifade edilir. Buna karşılık, de facto tanıma 
geçici ve sınırlı nitelikli bir tanımayı belirtmektedir. De facto (fiili) tanıma farklı 
bir tanım biçimidir. Bir şekilde tamamlanmamış ve belirsizlik ifadesine benzeyen 
de facto tanımanın devlet veya hükümete uzun vadede uygulanabilirliği ya da 
dayanıklılığı sebebiyle mi verildiği belirsizdir.  

De facto tanımada dikkat edilmesi gereken en önemli husus: “tanıyan 
devletin tanınan devletin bağımsızlığı, ülke üzerindeki otoritesi ve ülkedeki 
istikrara ilişkin olarak kuşkuları bulunduğu ve bu nedenle tam bir tanımaya 
gitmediğini göstermektedir” (Bağcı, 2003: 338). De facto tanıma, ticaret ve 
konsolosluk ilişkilerinin kurulmasına neden olabilir ancak genellikle diplomatik 
ilişkiler düzeyine ulaşmaz. Gerçek uluslararası politika parametreleri ile 

                                                           
3 Burada ifade edilmek istenen, BM tarafından bir devletin kabul edilmesinin esasında bir altın 
standardı teşkil edeceğine yönelik bir algılayışın olduğu kanaatidir. 
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değerlendirildiğinde de facto tanıma içinde yer alan ad hoc (geçici) tanımayı ayrı 
değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim ad hoc (geçici) tanıma diğer tanıma 
biçimlerinden ayırt edilmelidir. Ad hoc tanıma, hükümet ve sivil toplum 
düzeyinde, gerektiğinde, devletlerarasında düzenli veya ara sıra yapılan temaslar 
şeklinde gerçekleştirilmektedir.  

Uluslararası toplum belirli bir devletin fiili varlığını tanımasa bile, bu devlet 
hala uluslararası ilişkilerin bir öznesidir. Daha önce belirtildiği üzere, devlet olma 
iddiası tek taraflı bir eylemdir. Buna karşın, devlet ilanı ile otomatik olarak 
uluslararası hukukta tüzel kişi olunmaz ve bu nedenle uluslararası alanda 
tanınmadan faydalanamaz. Diğer bir ifade ile, “devlet olarak ilan edilmiş olma, 
diğer devletlere devletlik iddiasının tanınması gerektiği anlamına gelmediği gibi, 
bir devletin devlet olarak başarısı, bu iddiasını sürdürmesine, yani gerçek kişiye 
benzetecek olursak, hayatta kalabilmesine bağlıdır” (Çakmak, 2014: 74). Bu 
durumun, “bekle ve gör” tutumdan (Shaw, 2014: 332) değişen gerçeklik kabulüne 
doğru değişmesi ve bunu takiben uluslararası toplum tarafından resmiyet 
kazanması için yeni devletin zaman ve çaba harcaması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, de facto tanıma genel olarak de jure tanımanın bir ön adımı gibi 
düşünülmektedir 

Bir devletin de facto veya de jure olarak kalması dış egemenlik miktarına da 
bağlıdır. İkisi arasındaki fark, taraflar için sorumlulukların ve sonuçların 
büyüklüğündedir. Birleşik Karalık’ın Sovyetler Birliği’ni tanıması bunun pratikte 
nasıl çalıştığına iyi bir örnek olabilir. İlk olarak İngiltere, 1921’de Sovyetler 
Birliği’ni de facto olarak tanıdı. Üç yıl sonra 1924’te de jure olarak tanınması için 
devlet onayı verildi (Shaw, 2014: 333). Ancak belirtmekte fayda olan bir husus; bu 
ve bunun gibi tanıma biçimlerinin kullanılmasının nedenlerini belirleyen kesin 
düzenlemeler veya normların olmadığıdır. 

Bununla birlikte, devlet tanıma kriterleri konusu özel bir ilgi alanına 
girmektedir. Devletlerin tanınma prosedürünü açıklayan ve düzenleyen 
uluslararası hukuki bir belgenin yokluğunda, bu konuda fikir birliğine varıldığını 
ileri sürmek şimdilik güçtür. Uygulamada, gerekliliklerin siyasi değerlendirmelere 
ve karşılıklı ilişkilerinde tanıyan ve tanınan taraflar için yasal sonuçlara 
dayandığını göstermektedir. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın çökmesinden 
sonra birçok yeni egemen devlet resmi olarak tanındı.  Bu devletlerin tanınması, 
Aralık 1991’de AB bakanları tarafından kabul edilen ve “Doğu Avrupa ve Eski 
Sovyetler Birliği’nde yeni devletlerin tanınması için rehber” (Grant ve Barker, 
2009: 504) başlıklı özel bir belgeyi temel alıyordu. Yeni devletlerin tanınması için 
kriterler bu belgede formüle edilmiştir. BM Sözleşmesi’nin hükümleri ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (günümüzde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı/AGİT) 1975 Nihai Senedi ve 1990 Paris Antlaşması’nda yer alan 
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demokrasi ve insan hakları yükümlülüklerine uyumluluk; AGİT çerçevesindeki 
yükümlülüklere uygun olarak etnik ve ulusal azınlıkların haklarına saygı 
gösterme; sadece karşılıklı rıza ile barışçı yollarla değiştirilebilen devlet 
sınırlarının dokunulmazlığının sağlanması; tüm taahhütlerini silahsızlanma ve 
nükleer silahların yayılmasını önleme alanında tasarruf etmek; birbirini takip eden 
veya diğer bölgesel anlaşmazlıklar ile ilgili tüm anlaşmazlıkların çözülmesinde 
yalnızca barışçıl yöntemlere bağlılık, bahsi geçen belgede belirtilen kriterleri 
göstermektedir.  

Uluslararası hukukta, yeni hükümetlerin tanınması sorunu, anayasaya 
aykırı eylemler ciddi sistem değişikliklerine yol açtığında ortaya çıkabilir. 
Örneğin, Birliğin çöküşünden sonra eski Sovyetler Birliği ülkelerinin BM’ye kabul 
edilmesi, Gürcistan, Ermenistan ve Moldova’daki iç istikrarsızlıklar ve çatışmalar 
akılda tutularak ön tanıma bağlamında da değerlendirilebilir.  

Uygulamada, yukarıda belirtilen tüm tanıma türleri arasında net bir ayrım 
yapmak oldukça zordur. Bu ayrımın çoğunlukla somut siyasi konjonktür, tanıyan 
devlet yaklaşımı ve diğer koşullar tarafından belirlendiği söylenebilir. 
Günümüzde, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, tanınma (ya da tanınmama), 
belirli bir politik çıkar alanına ait olmaya bağlıdır.  Tüm bunlara rağmen, ilginçtir 
ki; tanıma devletlere tanımamadan daha fazla avantaj sağlar. Aşağıdaki bölümde 
bu konu daha detaylı olarak tartışılmaktadır.  

Devlet Olarak Tanınmanın Faydaları 

Henüz uluslararası ilişkilerin bir öznesi olmayan ancak uluslararası devletler 
kulübüne katılmak isteyen her kurum için, tanınma ulaşılması gereken en büyük 
istektir. Peki, tanınmanın faydaları nelerdir? İlk olarak, tanınma, devletlere 
Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası gibi kurumlarca verilen çeşitli 
kalkınma yardımlarına ulaşma imkânı verir (Mihalkanin, 2004: 157). Onlara 
turizm pazarına ulaşma, altyapıyı güçlendirme, yabancı yatırımları çekme ve 
bölgesel işbirliğinden yararlanma fırsatları sunar (Bahçeli vd., 2004: 29). İkincisi, 
diğer devletlerle hukuki eşitliği sağlar ve uluslararası mahkemelerde ve çeşitli 
uluslararası örgütlerde statüsünü güvence altına alır. Bunun doğrudan bir sonucu 
olarak uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar yapma hakkı verir. Üçüncüsü, 
uluslararası tanınma dış müdahaleyi engeller ve yeni devlete diğer devletlerle 
diplomatik ilişki geliştirme şansı tanır (Krasner, 1999: 17). Bu nedenle, tanınma, 
uluslararası sistemin sunabileceği tüm avantajlardan (Jennings ve Watts, 1996: 
133) ortaya yeni çıkan bir devletin etkin bir şekilde yararlanmaya başlamasının 
işaretidir.  

Bazı uluslararası hukukçulara göre (Brownlie, 2003; Lauterpacht, 2013; 
Jennings ve Watts, 1996) tanınma bir devlete uluslararası tüzel kişiliğe sahip olma 
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unvanını kazandırmakla kalmaz, devletin hukuki kişiliğini de teyit eder. Daha 
önce de rastgele bir eylem veya siyasi imtiyaz olmadığı belirtilen tanıma, 
uluslararası ilişkiler sistemine yeni bir devletin girmesine katkıda bulunur. 
Hakların tesis edilmesinin yanı sıra, tanınma, devlet sorumluluklarının ve 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini de gerektirir. 

Yeni devlet, çoğunlukla ebeveyn devletten askeri mücadele sonucu ve barış 
içinde ayrılma vesilesiyle kendisini kurmaya çalışırken tanınma özellikle 
önemlidir. Ebeveyn devlet (örneğin Gürcistan), de facto (fiili) devletin (örneğin 
Abhazya) kaçmaya çalıştığı uluslararası alanda tanınmış bir devlettir (Blakkisrud 
ve Kolsto, 2012: 282). Bu konuda, Abhazya tanınma arayışı içerisindeyken, 
Gürcistan ebeveyn devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınan bir devlet 
konumundadır. Yeni bir devletin tanınıp tanınmadığı sorusu ile tuzağa düşmekten 
kaçınmak için, bu devletin gerçekten uluslararası toplumun istikrarlı ve güvenilir 
bir üyesi olduğunu kanıtlaması veya yalnızca bu yönde çaba gösteriyor olduğunun 
açıklığa kavuşturulması gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu; 
yeni ortaya çıkan devletin tanınmaya hazır olduğunun net bir şekilde 
söylenebileceği kesin zamana karar vermenin imkânsız olduğudur. Ebeveyn 
devletin tanıması, yeni devletin bağımsızlığının kabul edildiğinin ve diğer 
ülkelerin de tanınmayı ertelemesine hiçbir sebep bulunmadığının kesin kanıtıdır 
(Jennings ve Watts, 1996: 145).  

Kosova vakasında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Türkiye gibi 
dünyanın önde gelen ülkeleri de dâhil olmak üzere yüzü aşkın ülke Kosova’nın 
bağımsızlığını hemen desteklemiştir; buna karşılık, Abhazya sadece Rusya, 
Venezuela, Nikaragua ve bazı pasifik adaları gibi birkaç ülke tarafından 
tanınmıştır. Uluslararası hukuktaki bariz belirsizlikler uluslararası ilişkilere 
yansımakta ve yeni devletlerin ortaya çıkması için uygun koşullar yaratmaktadır. 
Tanınmayı sağlamak için ayrıcalıklı olan özel uluslararası bir kurum ve tanıma 
kriterlerini içeren evrensel olarak kabul edilmiş bir belgenin yokluğunda; kavram, 
yorumlama ve fiili tanıma hareketi sadece belli devletlerin çıkarları ve 
politikalarına bağlı olacaktır. Kısaca burada uluslararası sistemdeki güç 
politikasının çoğu zaman uluslararası hukukun önüne geçtiği iddiasında 
bulunmak, abartılı bir iddia değildir.  

Tanınmayan Ülkelerin Kavramsallaştırması   

Alternatif dünya siyasi haritaları, devletten haklarını talep eden siyasi 
oluşumların sayısının son yirmi yılda arttığını göstermektedir. Bugün, tartışılan 
siyasi statüye sahip yaklaşık on bu oluşumlar, dünya haritasında yer almaktadır4. 

                                                           
4 Uluslararası ilişkilerde ciddi bir tanım ve tartışma konusu olan tanınma sorunu yaşayan ülkelere 
ilişkin net bir açıklama olmadığı için siyasi oluşum terimi kullanılmıştır (Bkz Çakmak, 2014: 71-
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Bu tarz siyasi oluşumlar mevcut sisteme ciddi olarak meydan okumaktadırlar 
çünkü büyük oranda yasal çerçeve dışında varlıklarını sürdürmektedirler (Berg ve 
Toomla, 2009: 27). Bu oluşumların bazıları belirli bir uluslararası tanınma 
düzeyine sahipken bazıları hiç tanınmamıştır. Bu siyasi oluşumlarda faaliyet 
gösteren politikacılar kendi coğrafi sınırları içerisinde referandum düzenlemekte, 
bağımsızlıklarını ilan etmekte ve dış politika yapma gayreti içine girmektedirler.  

1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başındaki gelişmelerin ardından 
tanınmayan devletler konusu akademik çevrenin dikkatini çekmiştir. Günümüzde 
tanınmayan devletler hala, uluslararası sistemin alışılmadık ve tartışmalı bir 
konusu olarak görülmektedirler (Harvey ve Stansfield, 2011; Caspersen ve 
Stansfield, 2011). Akademisyenler ve uzmanlar, bu siyasi oluşumlar için yeni 
terimler bulmaya, uluslararası sistemdeki yerlerini tartışmaya veya bu oluşumları 
uluslararası hukukta farklı kategorilere koymaya devam etmektedirler. Bununla 
birlikte, klasik çerçeveye uymayan bu devlet benzeri varlıklar ya da oluşumlar, 
uluslararası sistemde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Sonuç 
olarak, modern uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde bu gibi 
devletler için doğru bir kavramsal tanım bulmak oldukça zordur.  

Literatürde kullanılan terimler, “devlet benzeri/sözde devlet” (quasi state) 
(Kolsto, 2006), “tanınmayan devletler” (unrecognized states) (Caspersen, 2012), 
“tartışmalı devletler” (contested states) (Geldenhuys, 2009), “devletler içindeki 
devletler” (states within states) (Kingston ve Spears 2004), “sahte devletler” (pseudo-
states) (Kolossov ve O’Loughlin, 1999), “de facto devletler” (de facto states) (Pegg, 
1998), “kısmen tanınan devletler” (partially recognized states) (Markedonov, (2012) 
“ayrılıkçı devletler” (separatist states) (Lynch, 2004) olarak belirtilebilir. Bu 
kavramların çoğu, bu oluşumların ya da varlıkların siyasi statüsünü tanımlamak 
için birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak yapılan farklı tanımlamaların arasında 
Scott Pegg (1998) tarafından Eritre, Somaliland, KKTC, Tayvan, Çeçenya, Sırp 
Cumhuriyeti, Krayina Sırp Cumhuriyeti ve Tamil İlam’ın kapsamlı analizinde 
kullanılan “de facto devlet” tanımlaması yaygın bir kullanım olarak karşımıza 
çıkmıştır. Pegg’e (1998: 1) göre: 

“De facto devlet, bir dereceye kadar doğal yeteneği sayesinde 
iktidara yükselen, halk desteğini alan örgütlü bir siyasi liderliğin 
var olduğu yerde bulunur. Etkili bir kontrolün belirli bir süre 
boyunca sürdürüleceği belli bir bölgedeki belirli bir nüfusa devlet 
hizmetleri sunmak için yeterli kapasiteye ulaşmıştır. De facto 
devlet, kendisini diğer devletlerle ilişkiye girebilecek durumda 
görür. Tam anayasal bağımsızlığı ve egemen bir devlet olarak 
uluslararası alanda tanınmayı talep eder. Eğer sürekli tanınmayı 

                                                           
82). Hali hazırda tartışmalı bulunan bazı siyasi oluşumlara örnek olarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Tayvan, Transdinyester, Abhazya, Güney Osetya, Dağlık Karabağ, Somaliland, 
Filistin, Krayina Sırp Cumhuriyeti gösterilebilir.  
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başaramaz ise uluslararası toplumun gözünde gayrimeşru olarak 
kalır”. 

 

Bu yüzden Pegg, de facto devletin, uluslararası tanınırlığın dışında devlet 
için gereken her şeye sahip bir varlık olduğuna inanmaktadır. Diğer taraftan 
Caspersen (2012: 11), Pegg’in de facto devlet anlayışıyla benzer şekilde, 
tanınmayan devletler ve de facto devletler terimini kullanır ve tanınmayan 
devletlerin beş noktadan oluşan bir tanımını sunar. İlk etapta, tanınmayan varlığın 
fiilen bağımsız olması ve kendi topraklarından en az üçte ikisini kontrol 
edebilmesi gerekmektedir. İkinci olarak, devletin kurulması, demokratikleşmesi 
ve hükümetin meşrulaştırılması süreçleri ile devam edilir. Üçüncüsü, bağımsızlık 
referandumu, bağımsızlık ilanı ya da bağımsızlık isteklerini açıkça ortaya koyan 
eylemler olmalıdır. Dördüncü nokta, tanınmanın kendisidir. Tanınma, hami 
devletten (patron state) alınabilirken diğerlerinin tanıması veya tanımaması önemli 
değildir. Hami devlet, de facto devlete güvenlik garantileri, siyasi ve ekonomik 
destek sağlar (Kolsto ve Blackkisrud, 2012: 282). Hami devlet konusunda bir örnek 
vermek gerekirse Rusya’nın Abhazya üzerindeki konumu ya da Türkiye’nin 
KKTC üzerindeki konumu örnek olarak gösterilebilir. Caspersen (2012: 24), 
muhtemelen tanınmayan devletlerdeki iç dinamiklerin önemini göstermeye 
çalışan az sayıdaki akademisyenden bir tanesi olarak şu şekilde bir iddiada 
bulunmuştur: de facto devletlerin iç ve dış politikalarında yaşanan gelişmeler, 
büyük ölçüde uluslararası sistemin normlarına ve uygulamalarına yönelik 
yaklaşımı etkilemektedir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 
yeni devletlerin ortaya çıkışı ve bunların izledikleri süreç birçok akademisyenin 
ilgisini çekmiş ve bu yazarlar literatüre farklı yaklaşımlar getirmiştir. Bu yazarlara 
örnek olarak Lynch (2001), bahsi geçen siyasi oluşumlar için ayrılıkçı ve de facto 
devlet terimlerini beraber kullanmıştır. Lynch (2001: 32), tanınmayan devletlerin 
ortaya çıkışının ana sorunlarını araştırdıktan sonra, de facto devletlerin 
tanınmamasının ve statükonun korunmasının, bu devletlerin kendi büyük 
bağımsızlık arzularını durdurmayacağına dikkat çekmiştir. Dahası, Lynch (2001: 
1-2), tanınmayan tüm devletlerin içinde yaşadığı yasal belirsizlikler yüzünden 
derin iç sorunlarla ve dış tehditlerle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda 
bulunmuştur. Lynch, Pegg’in tanımına katılmış ancak Sovyet sonrası de facto 
devletlerin (Abhazya gibi yeni fiili devletler) Montevideo Sözleşmesinin üç 
kriterini (1) daimi nüfus; 2) tanımlanmış bir bölge; 3) hükümet) yerine 
getirmelerine rağmen, bu devletlerin bazı niteliklerinin onları uluslararası camiada 
meşru kılamayacağına dikkat çekmiştir (Lynch, 2001: 4). Lynch ayrıca, de facto 
devletlerin hem iç hem de dış egemenliğe sahip olduklarını iddia ederek; 
egemenlik kavramı arasında ayrım yapmış fakat tanınmış olmadıklarından 
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yalnızca bir tanesine (yani iç egemenliğe) sahip olabildiklerini ifade etmiştir. Bu 
bağlamda Lynch, tanınmanın iç ve dış egemenlik için anahtar fark olduğunu ima 
etmiştir. 

King (2001: 550), de facto devletleri, “bilgilendirici kara delikler” 
(informational black holes) olarak adlandırmaktadır. King’e (2001: 525) göre, 
“bağımsız devlet benzeri varlıklar olarak adlandıran bu devletler, Sovyetler Birliği 
coğrafyasında birbirini takip eden savaşlarının bir sonucu olarak Dağlık Karabağ, 
Transdinyester, Abhazya ve Güney Osetya’da ortaya çıktılarını belirtmiş ve bu 
devletleri, savaş yaparak devlet kurmaya örnek olarak göstermiştir”. Bu vakalar 
özellikle ilginçtir çünkü hepsinde yerel ayrılıkçılar ebeveyn devletlerinin ordularını 
savaşlarda yenmişler ve bazı kültürel meşruiyet, dış destek ve uluslararası 
arabulucuların yardımı olmaksızın kendilerini nispeten başarıyla yönetme 
yeteneği kazanmışlardır (King, 2001: 526-529). 

Florea (2014: 791) de facto devletleri, “belirli bir bölgede şiddetin kullanımı 
konusunda tekele sahip olan ancak evrensel olarak tanınmayan ayrılıkçı yapılar” 
olarak görmektedir. Florea, de facto devletlerin tanımlanmasında Pegg ile sadece 
birkaç farklılık ile hemen hemen aynı kriterleri kullanmıştır. Florea, de facto 
devletlerin fiili varlığının mevcut siyasi düzenin yanı sıra egemen devlet 
durumunun klasik anlayışına meydan okuduğuna inanmaktadır. Ayrıca de facto 
devletlerin devlet olmayan birimler olarak ele alınmasını önermiştir. 

Tanınmayan devletlerin çelişkili devlet olması durumunun altını çizmek için 
Geldenhuys (2009: 26-27) tartışmalı devletler terimini öne sürmüştür. Bu tanım 
kapsamında değerlendirilebilmeleri için en az üç yıl bağımsız devletler halinde var 
olmaları gerekmektedir. “İçlerinde olanlar tarafından uzaklaştırılmış bazı istekli 
küçük devletler grubu, kendilerini uluslararası toplumun kenar boşluklarında bir 
alacakaranlık varlığına mahkûm ettiler”, diye belirten Geldenhuys (2009:7), 
tartışmalı devletlerin ebeveyn devletleri ve daha geniş uluslararası toplum içinde 
karşılaştıkları zorluklar ve “tanınma eksikliği” konusunda nasıl “hissettiklerini” 
gösteren mükemmel bir tanım yapmıştır. Geldenhuys (2009), Caspersen (2012) ve 
Lynch (2004) gibi bu tartışmalı devletlerin tanınmayan statüsünün geçici 
olduğunu ve BM üyeliliğinin bu ülkeler için nihai olarak tanınmaları anlamına 
geldiğine inanmaktadır.  Voller (2012), Geldenhuys’un de facto devlet teriminin 
kullanılması hususunda tereddüt ettiğini yazmıştır çünkü o terimin 
kullanılmasının de jure (hukuki) tanımanın yokluğunu ima ettiği için “sorunlu” 
olduğuna inanmıştır. Gerçekte Kosova, Tayvan, Abhazya, Güney Osetya ve 
KKTC’nin de bulunduğu bazı devletler belli derecelerde tanınmışlardır (Voller, 
2012: 11). 

Tanınmayan devletlerle ilgili alan yazınını biraz araştırdıktan sonra, 
terminoloji konusunda birçok kişinin kafasının kolayca karışabileceğini ifade 
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etmek mümkündür. Muhtemelen bu tür karışıklıkların en canlı örneği, Jackson’un 
(1990), “quasi-devletler insan haklarını koruyamaz, toplumsal hizmet sunamaz ve 
nüfuslarına ekonomik refah sağlayamaz” iddiasında kendisini göstermiştir. 
Üstelik bu devletlerin, hayatta kalabilmek için sürekli bir dış insani yardıma ya da 
maddi desteğe ihtiyacı vardır. Bu bağlamda, Jackson, “bir zamanlar 
egemenliklerini sömürgeci yönetimlerden elde eden” quasi-devletlere yönelik 
olarak olumsuz egemenlik haklarını tanımayan uluslararası hukuku sorumlu 
tutmaktadır. Kolsto, Jackson’ın aksine, tanınmayan ya da de facto devletler için 
quasi-devlet teriminin kullanılmasını önermektedir. Quasi-devletleri tanımlarken 
Kolsto (2006) üç özellik belirtmektedir: 

• Uluslararası hukuki tanınma için uğraşılmış ancak halen tanınmamış olmalı; 
• egemenlik iddia ettiği topraklarda kontrol sahibi olmalı; 
• en az iki yıldır bu tanımama düzeyinde kalmalıdır. 

Kolsto, analizlerinde, Transdinyester, Dağlık Karabağ, Abhazya, Doğu 
Osetya, Kuzey Kıbrıs, Somaliland, Tamil İlam ve Eritre’yi (tanınmadan önce), 
Biafra ve Katanga’yı (ikisini de 1960’lı yıllarda), Sırp Cumhuriyeti ve Krayina Sırp 
Cumhuriyeti (sırasıyla ikisi de 1990’larda), Batı Sahra, Kosova, Irak Kürdistan 
Devleti ve Tayvan’ı da ekleyerek quasi-devletler olarak sınıflandırmıştır.  

Bazı akademisyenlerin (örneğin Kolsto, 2006; Turovsky, 1999; Popov 2011), 
quasi-devletler hakkındaki bakış açıları değerlendirildiğinde, parçalanma 
eğilimlerinin nedeninin, var olan devletlerden yasal olarak ayrılmayı amaçlayan 
fakat bu zamana kadar sadece fiziki şekilde ayrılmayı başarabilmiş quasi-
devletlerin ortaya çıkması olduğu sonucuna varılabilir. Kolsto (2006), herhangi bir 
tanınma kazanmamış quasi-devletin tanınmaya başlanması halinde bile normal 
bir devlet olamayacağını, daha çok Jackson’ın bahsettiği anlamda bir quasi-devlet 
formatına dönüşeceğini öngörmüştür. Kolsto’ya göre quasi-devlet terimi, 
“başarısız devletler” (failed states) terimiyle değiştirilmelidir.   

Diğer taraftan belirtilmesi gereken önemli bir konu; quasi-devlet ve başarısız 
devlet terimleri arasında önemli bir fark olduğudur. Bölgelerinde etkili kontrol 
yürütemeyen, vatandaşlarına karşı yasal ve sosyal sorumlulukları yerine 
getiremeyen devletler quasi-devlet olarak adlandırılmıştır. Güvenlik, düzen ve 
barış gibi minimum düzeydeki iç gereklilikleri sağlayamayan devletler ise 
başarısız devlet (failed state) olarak etiketlenmişlerdir (Potter, 2004).  

De facto devletlerin diğer popüler kavramsal yaklaşımları arasında Kolossov 
ve O’Loughlin (1999) tarafından ortaya atılmış “sahte devlet” (pseudo-state) adında 
sıklıkla kullanılan bir terim vardır. Kolossov ve O’Loughlin (1999) sahte devletleri, 
kurumsallaşmış ve kurumsallaşmamış sahte devletler olarak iki kategori şeklinde 
sınıflandırmıştır. Kurumsallaşmış sahte devletler tanınma dışında bütün gerekli 
niteliklere sahip olanlardır. Bu devletlere örnek olarak Transdinyester Moldova 
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Cumhuriyeti, Çeçenistan, Abhazya, Dağlık Karabağ, Kosova, Somaliland ve 
KKTC gösterilmiştir. Onların iddia ettiklerine göre bu devletler daha çok 
imparatorluk ve medeniyetlerin çarpıştığı bölgelerde yer almaktadırlar. Yazarlar, 
bu açıdan tarihte Rus ve Osmanlı İmparatorluğu arasında kurulmuş olan 
Transdinyester örneğini incelemişlerdir (Kolossov ve O’Loughlin, 1999: 6-7). 

Kingston ve Spears (2004) yaptıkları kapsamlı çalışmalarında bir diğer terim 
olan “devlet içinde devlet”i (state-within-state) kullanmışlardır. Kingston ve 
Spears’ın (2004: 40) başlıca farkı, diğer bazı yazarlardaki gibi, devletler içindeki 
devletlerin bir dereceye kadar etkin ancak uluslararası toplum tarafından 
tanınmamaları olduğunu ifade etmesidir.  

Bazı akademisyenler, de facto devletleri, çağdaş dünya siyasetinde önemli 
bir aktör olan “devlet dışı aktörler” (non-state actors) veya “devlet dışı siyasi 
oluşumlar” (non-state political entities) olarak kavramlaştırmaktadır. Özpek (2010: 
37) de facto devletleri, “etkili ve meşru bir iç emir verebilme yeteneği olan, devlet 
olma işlevlerini yerine getiren ve dış ilişkileri için gündem belirleyebilen ve belirli 
bir bölgedeki siyasi otorite” şeklinde tanımlar. Bununla birlikte, de facto 
devletlerin devlet dışı aktörler olarak sınıflandırılmasının, onların ‘devletliliğinin’ 
inkârı anlamına geldiği için uygunsuz olduğu düşünülebilir. Devlet dışı aktörler 
kategorisine giren hükümetler arası ve hükümet dışı aktörlerin aksine, de facto 
devletlerin tanınmış ve BM üyesi olan birçok devletle daha fazla ortak noktası 
vardır. 

Son olarak Markedonov (2012: 43-44), “kısmen tanınmış devletler” (partially 
recognized states) terimini BM üyesi olmayan veya BM üye ülkelerinin çoğunluğu 
tarafından tanınmayan ama yine de uluslararası alanda da kabul görmüş devletler 
için kullanmıştır. Bu devletler uluslararası meşruiyet için, yıllardır iç istikrarı 
korumaya ve “tartışmalı devlet olma durumunu” aşmaya çalışmaktadırlar. Şu ana 
kadar devlet olarak tanımlanmayan bazı siyasi oluşumlar ve varlıklara ilişkin en 
uygun tanımlamayı seçmek amacıyla çeşitli kavramsal tanımlar ve farklı alternatif 
yaklaşımlar sunulmuştur. Yukarıda bahsedilen varlıklarla bağlantı kurmak için 
sınırlı tanınan devlet (state with limited recognition) terimini kullanmak daha doğru 
olacaktır. Bu kategorinin sadece tartışmalı statüdeki varlıklar olarak kabul edilen 
devletleri değil aynı zamanda devlet statüsüne karşı çıkılmayan ancak tüm 
uluslararası topluluk tarafından tanınmayan BM üyelerini de içerdiğini belirtmek 
gerekmektedir. Örneğin, İsrail’in Arap ülkelerinin çoğunluğu tarafından 
tanınmadığını, Ermenistan’ın, Pakistan tarafından tanınmadığını ve Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Güney Kore’nin birbirlerini resmi olarak tanımadığını belirtmekte 
fayda vardır. 
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Özetle belirtmek gerekirse, Caspersen (2013), başarılı devlet yapılarının ve 
devlet olma durumunun tamamıyla uluslararası tanınmaya bağlı olmadığını 
savunmaktadır. Caspersen’e (2013: 121) göre, tanınmanın olmaması devleti 
imkânsız veya anlamsız kılmaz ancak sonuçta ortaya çıkan devlet hali, tanınmış 
devlet olma durumu ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar mevcuttur. Tayvan, 
Abhazya, Karabağ ve diğer tanınmayan devletlerin örneklerinde de görüldüğü gibi 
tanınmama durumu, kurumları oluşturma sürecini zorlaştırmakta ancak imkânsız 
kılmamaktadır. Oppenheim’s International Law kitabında, yeni bir devletin 
uluslararası toplumun bir parçası haline gelmesinin tek yolunun tanınma ya da 
tanınmama olduğu henüz net değildir diye açıklanmıştır (akt. Jennings ve Watts, 
1996: 128). 

De Facto Devletlerin Ortaya Çıkışı   

Yeni devletlerin ortaya çıkması, Kuzey ve Güney Yemen, Alman 
Demokratik Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti (Shaw, 2014: 151) 
gibi, tek bir uluslararası hukuk süjesi olmak için gönüllü bir birlik oluşturmak 
suretiyle birleşmeleridir. Ya da SSCB ve Sovyet Cumhuriyetlerinin uluslararası 
hukuksal egemenlikleri için herhangi bir sorun oluşturmadan ayrılmalarıdır. 
Bununla birlikte, modern de facto devletlerin ortaya çıkışı söz konusu olduğunda, 
barışçıl bir ayrılma siyasi tarihte çok defa rastlanan bir örnek değildir.  Aksine, 
halen mevcut veya kaybolmuş de facto devletlerin bulunduğu alan yazınında 
incelenen tüm vakalar tamamen farklı bir sonuç ortaya koymaktadır. Harvey ve 
Stansfield (2011), tanınmayan devletlerin ayrılıkçı hareketler sonucunda ortaya 
çıkmasının yaygın olduğunu yazmaktadır. Ayrılma, ulusal hareketin ebeveyn 
devletle ilişkilerdeki statükoyu milliyetçi söylem kullanarak değiştirmenin aracı 
olarak algılanmaktadır (Caspersen ve Stansfield, 2011: 17-19). De facto devletler, 
devlet olma taleplerini haklı kılmak amacıyla yasal, tarihsel ve ahlaki meşruiyet 
kaynaklarına yaslanmaktadır (Lynch, 2004: 5-7).  

Günümüzdeki tanınmayan devletlerin geçmiş dönemlerde var olan diğer 
tanınmayan devletlerden nasıl farklı olduklarını görmek için, uluslararası 
ilişkilerin tarihine kısaca göz atmak gerekir. I. Dünya Savaşı’ndan önce devlet 
egemenliği, üstünlük ve güç kullanma becerisinden gelmiştir. Bununla birlikte, 
yenidünya düzeni kurulduktan (1919) sonra devlet meşruiyeti kavramı, azınlık 
haklarına farklı bir anlam ve saygınlık kazandırmıştır. II. Dünya Savaşı, 
uluslararası sistemi yeniden önemli ölçüde değiştirmiş ve dünya üzerindeki 
Avrupa kolonilerinin sömürge olmaktan kurtulmalarına (1960-1980 arası) yol 
açmıştır.  

Eski sömürge devletlerin tanınması, özellikle yeni egemen devletler için 
verilen kendi kaderini tayin hakkını ifade eden sömürgesizleştirme ilkesine 
dayanmaktadır. Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra imzalanan belgeler, kendi 
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kaderini tayin hakkının kullanımının, sömürgecilikten insan haklarına 
odaklanmaya doğru nasıl bir geçiş olduğunu göstermektedir. Sovyetler Birliği ve 
Yugoslavya’nın dağılması bazı yeni ülkeleri ortaya çıkarmış ve kendi kaderini 
tayin hakkı, komünizm sonrası yeni ülkelerde demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
bağlamında yorumlanmıştır. Son dönemlerde Bangladeş, Eritre, Doğu Timor, 
Güney Sudan ve eski Yugoslav Cumhuriyetleri gibi sadece birkaç başarılı ayrılma 
vakası vardır. Başarısız girişim sayısı daha fazladır. Çeçenya, Krayna Sırp 
Cumhuriyeti, Bougainville, Biafra ve Keşmir bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
Abhazya, Güney Osetya, Dağlık Karabağ, Transdinyester ve Somaliland’ı da 
içeren, uluslararası alanda devlet olma durumu tartışmalı olan bazı devletler halen 
mevcuttur (Geldenuys, 2009: 38). 

Çoğunlukla, azınlık grubu ile ebeveyn devlet arasındaki sorunların bastırma, 
görmezden gelme veya askeri eylem yoluyla çözüldüğü durumlarda, ayrı bir 
devlet oluşturmak için belirli bir liderlik altında harekete geçen azınlık gruplarının 
ayrılması kaçınılmaz olmaktadır (Özpek, 2010: 53). Çoğu durumda ebeveyn 
devletlerinden gelen saldırgan yanıt kan dökülmesine ve uzun süren çatışmalara 
neden olmaktadır. Abhazya, Güney Osetya, Kosova, Kuzey Kıbrıs, Filistin ve 
diğer vakalarda askeri çatışmalar nüfus kaybına ve göçe neden olmuştur (Bahçeli 
vd., 2004: 5). Aslında devletler kendi kaderini tayin hakkını şu yollarla ifade 
edebilir: 

• Egemen ve bağımsız bir devletin kurulması; 

• bağımsız bir devlet ile serbest ilişki; 

• halk tarafından özgürce belirlenen herhangi bir siyasi statü (UN, 1970).   

Bununla birlikte, uluslararası hukuk, kendi kaderlerini tayin etme hakkı 
kullanımına, sömürge kolonilerinden çekilme durumu haricinde pek izin 
vermemektedir. Toprak bütünlüğü, ilkeler hiyerarşisinde kendi kaderini tayin 
etme ilkesinden daha yüksek bir yer tutması genel bir kabul olarak 
değerlendirilmektedir. Voller’a göre (2012: 41), sömürge kolonilerinden çekilme, 
toprak bütünlüğünün korunması normunu ortaya çıkarmıştır. Bugün, devletin 
toprak bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesi modern uluslararası hukukun temel 
taşı haline gelmiştir. Caspersen (2008), haklı olarak “toprak bütünlüğünün olduğu 
bir dönemde, tanınma için yalnızca ulusun kendi kaderini tayin etme hakkına 
dayanan argümanların kaybedilen bir savaşa benzediğini” ifade ederek önemli bir 
konuya dikkat çekmektedir. Ayrıca, uluslararası hukukun evrenselliği ilkesi, 
Kosova ve Abhazya vakalarında olduğu gibi, küresel güçlerin (Rusya ve ABD) bu 
temel ilkenin kısıtlaması nedeniyle ciddi şekilde zayıflatmıştır. Bu küresel güçler, 
tanınmayı kendi imtiyazlarında tuttukları bir araç haline getirmişler ve sadece 
kendilerine göre imtiyazlı olan devletleri tanımayı seçmişlerdir (Jackson, 1990: 
42).   
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Geleneksel olarak, uluslararası toplum de facto devletleri ve diğer ayrılıkçı 
birimleri son derece olumsuz terimlerle ele almıştır. Üstelik mevcut devletlerin 
toprak bütünlüğüne karşı çatışmaların ve zorlukların kaynağı olarak 
değerlendirmişlerdir. Günümüzde de facto devletleri etkisiz hale getirmek için 
uluslararası toplum onların varlığını aktif bir şekilde göz ardı etmeyi tercih 
etmektedir. Genellikle uluslararası toplum, de facto devletlere ekonomik 
ambargo, siyasi yaptırım veya çeşitli kısıtlamalar getirmektedir. Uluslararası 
toplumda, bir devletten ayrılma durumunun tanınmasının domino etkisine neden 
olabileceğine dair belli bir korku vardır. Siyasi ve hukuki zorluklara rağmen 
uluslararası toplum için en iyi seçenek, en azından de facto devletlerin fiili varlığını 
kabul etmektir. Bu, bölgesel güvenliğin sağlanması ve yeni bir savaş durumunu 
engellemek açısından önemlidir. Ancak burada de jure tanıma konusunu daha 
sonraya bırakmak uygun bir seçenek olarak düşünülebilir.   

Uluslararası toplumun algısını yansıttıktan sonra de facto devletlerin dış 
dünyadaki algılara ve yaklaşımlara verdikleri cevapları öğrenmek de gereklidir. 
Uluslararası tanınmışlığın olmaması, de facto devletlerdeki halklarda kuşatılmış 
olma hissini oluşturmakta ve bu devletlerin demokratik süreçlerden daha fazla 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Yeni ortaya çıkmış devletlerle ilgili uluslararası 
uygulamaları dikkate alarak, de facto devletler ayaklanma ya da ulusal kurtuluş 
mücadelesinden devlet kurma sürecine kadar bir geçiş biçimi olarak görülebilir 
(Voller, 2012: 30). Geçiş dönemindeki gelişmeler, de facto devletin uluslararası 
toplumla etkileşime girdiği zaman kimliğini ve taktiğini etkilemektedir. Yerel 
meşruiyet kazanıldıktan sonra, de facto devlet çoğunlukla varlığını garanti altına 
almak için uluslararası meşruiyet elde etmekle ilgilenmektedir. Herhangi bir de 
facto devlet için, ‘tanınan devletler kulübüne eşit bir ortak olmak’ ve diğer 
uluslararası toplum ile küresel ve bölgesel süreçlere katılmak önemlidir. Bu 
nedenle tanınma, bu devletler için küresel sürecin bir parçası olmasına izin veren 
hayati bir araçtır. 

Geldenhuys (2009: 25) resmi tanınmayı bir devlet olmanın en belirgin 
bileşeni olarak bir kenara koyarak, tanınmayan devletler için tanınma biçimleri 
üzerinde durur. Birincisi, devletlerin devlete ait olma hakkının Kosova, Filistin ve 
Batı Sahra gibi geniş anlamda resmikabul görmesi anlamına gelen “itibari” 
tanımayı geliştirir. Daha sonra Geldenhuys kısmi tanımayı da eklemiş ve siyasi 
varlığın Tayvan’da olduğu gibi az sayıda mevcut devlet tarafından de jure olarak 
tanıması anlamına geldiğini belirtmiştir. Bir başka tanınma biçimi ise sadece hami 
devlet tarafından tanınmadır. Bu konuda en bilinen örnek hami bir devlet olarak 
sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.  

Esasında er ya da geç daha önceden görmezden gelinen ve tanınmayan de 
facto devletlerin nihayetinde uluslararası meşruiyetlerini kazandığı 
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görülmektedir. Birçok devlet, tanınmama durumundan de facto devlete ve de jure 
tanımaya kadar uzun bir yol kat etmiştir. Yasal durum, her dönem bir zaman 
meselesi olmuştur. Bu nedenle tanınmayan devletler, örneğin seçimler, hukukun 
üstünlüğü, reformlar, sivil toplum ve diğer tüm nitelikler aracılığıyla demokratik 
kurumlar geliştirdiklerini ve istikrar sağladıklarını uluslararası topluma göstermek 
istemektedirler. 

De Facto Devletlerin Hayatta Kalması 

Bilindiği üzere, devlet olma yolundaki ilk adım bağımsızlığın ilan 
edilmesidir. Kolsto’ya (2006) ve Caspersen’e (2012: 131) göre bağımsızlık ilanı 
önemli bir tanımlayıcı meseledir. Kolsto (2006: 735-737) bağımsızlık ilanına ek 
olarak de facto devletler için bir takım olası sonuçlardan bahsetmiştir. Bu 
sonuçlar, hami devlete dâhil olma, tam bağımsızlık, tekrar ebeveyn devletin içine 
çekilmek ve ayrı bir varlık olarak (federal yerleşim) veya özerk olarak ebeveyn 
devlete dâhil edilmek şeklinde sıralanabilir.  

Kolsto’da ifadesini bulan bu sonuçların yanında Florea (2014: 796-797) de 
facto devletlerin yok olma durumlarını göz önüne alarak muhtemel üç senaryoyu 
şu şekilde tanımlamıştır: 

• herhangi bir özerklik kazanmadan ebeveyn devletleriyle zor kullanılarak yeniden 
bütünleştirilebilirler; 

• barış içinde ebeveyn devletlerine, örneğin özerklik veya federasyon gibi bir 
düzenleme biçiminde yeniden bütünleşebilirler; 

• tanınabilirler ve uluslararası devletler toplumuna katılabilirler. 

Ebeveyn devletinden ayrılmada ilk başarıdan sonra, de facto devletler 
bağımsız dış politikalarını oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, de facto devletlerin 
bağımsız dış politika gündemleri, ebeveynleri ve hami ülkeleri de dâhil olmak 
üzere onların diğer uluslararası aktörlerle olan ilişkilerini etkilemektedir. Özpek 
(2010: 47-48), de facto devlet ile hami devlet arasındaki pozitif ilişki senaryosunu 
ele almaktadır. Bu durum ebeveyn devleti rahatsız etmekte ve hami devlet ile 
ebeveyn devlet arasında bir çatışmaya neden olabilmektedir. Bu konuya güncel 
olarak verilecek örneklerden bir tanesi Abhazya meselesi üzerinden Rusya ve 
Gürcistan arasında yaşanan çatışma gösterilebilir.  

Kolsto (2006), ebeveyn devletin diğer devletleri de facto devletlerin, bölge ve 
bütün uluslararası toplum için bir istikrarsızlık ve tehdit kaynağı oluşturduğuna 
ikna etmeyi amaçladığını ve kaybettiği bölgeleri kazanmanın bunlar için en 
öncelikli konu olduğunu vurgulamıştır. Caspersen ve Stansfield (2011: 124-125), 
güvenlikle ilgili genel söylemlerde, genel suçluluk (yasadışı ekonomik faaliyet), 
ağırlaştırılmış suçluluk (uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı), terörizm (devlet 
destekli terörizm) ve silahlı çatışma (askeri tehdit, savaş) gibi dört kategoriden söz 
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etmektedir. Böylece, “ebeveyn devlet”, de facto devleti diğer uluslararası 
aktörlerin katılımından soyutlamak amacıyla güvenlik konusunu uluslararası bir 
mesele haline getirebilmek için çalışır. Uluslararası toplum için olduğu kadar, 
ebeveyn devlet için kendisinden ayrılan siyasi oluşumların herhangi bir şiddet 
içermeden uzlaşmacı bir şekilde geri dönüşü sağlayabilmek uygun senaryondur. 
Çünkü iç sorunlarından dolayı diğer federal devletler için ayrılma örneğini 
oluşturma ve domino etkisi yaratma riski azalır.  

Caspersen (2012), tanınma sorunu yaşayan devletlerin de uluslararası 
sistemdeki diğer egemen devletler gibi normal bir siyasi oluşum olarak işlev 
görmeleri için daha yaygın tanınmaya ihtiyaçları olduğuna inanmaktadır. Kısmen 
tanınma, uluslararası pazarlara, uluslararası fonlara erişmeyi veya kendisine karşı 
müdahale edilmemesine ilişkin normlar tarafından sağlanan korumaya 
kavuşmayı sağlamamaktadır. Tanınmayan bu devletler, tanınma hedefini daha da 
ilerletmek için kendilerini yasadışılık, şiddet ve etno-ulusal radikalizm 
imgelerinden koparmaya ve bunun yerine uluslararası topluluğun kabul 
edebileceği demokratik ve etkin bir imaj görüntüsünü sunmaya çalışmaktadırlar 
ve bu nedenle tanınmaya layık olduklarına inanmaktadırlar. Caspersen (2008; 
2012) demokrasi seviyesinin bir de facto devletteki önemini vurgulamakta ve 
demokratikleşmenin devlet kurma süreci gibi iç dinamikleri etkilediğini 
savunmaktadır. De facto devletlerin hâlen devlet kurma sürecinde olduklarını ve 
demokratikleşmenin de facto devletlerin yetkilileri tarafından uluslararası 
tanınma taleplerini meşrulaştırmak için kullanıldığını belirtmektedir (Caspersen, 
2008; 2012). Ayrıca, Özpek (2010: 62) haklı bir şekilde “de facto devletlerin daha 
demokratik bir hâle geldiğinde uluslararası tanınma şansını arttıracağını; aynı 
zamanda ebeveyn devletin demokrasi seviyesi arttığında ise krizlerin çözümünün 
daha kolaylaşacağını” vurgulamıştır.  

Makalenin başlarında belirtildiği gibi, modern egemenlik ve devlet olma, 
Vestfalyan uluslararası ilişkiler sistemi ile bağlantılı olup bugün bile resmi olarak 
uygulanmaktadır. Ne var ki, II. Dünya Savaşı’ndan sonra tasarlanan devletlerin 
ve siyasal haritaların sınırları kesinlikle belirlenmiş olmasına rağmen, daha fazla 
siyasal gelişme bugünkü siyasi haritanın görünümünü büyük ölçüde 
değiştirmiştir. Sömürge karşıtı hareketlerin ortaya çıkışı, kendi kaderini tayin 
hakkının gerçekleştirilmesi için mücadele veren ülkelerin artması, Yugoslavya’nın 
parçalanması ve Sovyetler Birliği’nin dağılması yeni devletlerin ortaya çıkmasına 
ve dünya düzeninin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Devlet olma, 
egemenlik, tanınma ve tanınmama, kendi kaderini tayin hakkı ve toprak 
bütünlüğü gibi uluslararası hukuktaki temel kavramlar ve ilkeler tartışılmaya ve 
farklı yorumlanmaya başlanmıştır. Farklı yorumların fazlalığı ve bazı kavramlar 
üzerinde henüz üzerinde mutabakat sağlanamıyor oluşu, tanınma ve egemenlik 
gibi kavramların uluslararası uygulamalarda benzersiz bir şekilde anlaşılmasının 
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ve uygulanmasının sağlanamamasına ve böylece belirli güçlerin siyasi 
tercihlerinin ve çıkarlarının hâkim olduğu ve bugünkü uluslararası hukukun 
kararlarını etkilediği durumlara yol açmıştır. De facto devletlerin ortaya çıkışı ve 
bunlarla başa çıkma isteksizliği mevcut uluslararası ilişkiler sisteminin en önemli 
sorunsal alanı olarak dikkat çekmesine neden olmuştur.  

De Facto Devletlerin Dış Politikaları 

Hills (2003), Frear (2014) ve Hille’nin (2010) eserleri haricinde, tanınmayan 
devletlerin dış politikaları üzerine pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Dış 
politika, diplomasi var olduğundan beri bir inceleme konusu olmuştur. Dış 
politika, bağımsız aktörler tarafından uluslararası ilişkilerde yürütülen tüm resmi 
dış ilişkiler olarak tanımlanabilir. Dış politika, yurtiçinde ve yurtdışında devletin 
etkinliği ile belirlenir ve yasadan çok siyasi sosyoloji meselesidir (Caspersen ve 
Stansfield, 2011: 134). Bu tanım, yalnızca geleneksel devletleri değil, AB veya BM 
gibi uluslararası örgütleri ve tanınmayan devletleri de kapsamaktadır. Aynı 
zamanda, Hills (2003: 2, 100-109), daha etkin hale getirmek ve popüler meşruiyet 
sağlamak için dış politika oluşumuna demokratik bir bileşen eklenmesi yönünde 
çağrıda bulunmuştur. Dahası, dış aktörlerden gelen talepler ve dış güçlerden gelen 
tehditler göz önüne alındığında, dış politikanın yürütülmesinde; devletin 
bağımsızlık derecesinin, devletin sürdürülebilirliği ve meşruiyeti açısından kayda 
değer bir önemi vardır.  

Tanınmayan devletlerin uyguladığı dış politika amaçları nelerdir? Her 
şeyden önce, politik, ekonomik, kültürel ve askeri açıdan hayatta kalma 
arzusudur. İkinci olarak, yabancı yatırım, yardım ve ticaret şeklinde maddi 
kaynaklar elde etmektir. Üçüncüsü, tanınmayan devlet ya da devletlerin, diğer 
devletlerle ilişki kurabilme yeteneğini gösterme ve diğer devletler tarafından 
tanınma derecesini artırma konusunda isteklerini göstermesidir. Dış politika 
uygulamalarında tanınmış ve tanınmayan devletler arasındaki temel farklılık, 
tanınmayan devletlerin çeşitli anlaşmalar yoluyla tanınmasını ve gücünü artırma 
arzusudur. 

Tanınmayan devletler, dış politikalarını yürütmek için, tanınan devletler gibi 
özel önem taşıdığı düşünülen ülkelerde Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler ve 
Konsolosluklar, temsilcilikler ve yurt dışı misyonlarını yürüten özel devlet 
kurumları kurmaktadırlar. Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Bildirgesi 
hükümleri uyarınca, yurtdışında yer alan bu kurulların resmi diplomatik statüsü 
yoktur ve çoğunlukla sivil toplum kuruluşu olarak kayıtlıdır (United Nations, 18 
Nisan 1961). Owtram (2011: 136), dış politika için dört hedefi şöyle 
anlatmaktadır: Hayatta kalma, yabancı kaynakların edinilmesi, devlet aygıtının 
yeteneklerinin gösterilmesi ve tanınma. Ancak uluslararası ilişkiler pratiğinde 
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hayatta kalabilmek için, de facto devletin bir hami devlete ihtiyacı vardır, örneğin 
Tayvan (ABD), KKTC (Türkiye) ve Abhazya (Rusya). 

4. SONUÇ 

20. yüzyıldaki dünya savaşları dünya siyasi haritasının görünüşünü büyük 
oranda değiştirmiştir. İlk olarak anti-kolonyal hareketler, ardından Yugoslavya ve 
Sovyetler Birliği’nin parçalanması çok sayıda yeni devletin ortaya çıkmasına 
neden olmuş ve mevcut dünya düzenini ve uluslararası sistemi tekrardan 
şekillendirmiştir. Dünya siyaseti içerisinde kendilerine yer bulmaya çalışan birçok 
siyasi oluşum ya da varlık bölgesel anlamda şiddetli çatışmaların yaşanmasına yol 
açmıştır. Bu çatışmaların çoğu dondurulmuş ihtilaf (frozen conflict) durumdadır ve 
bölgesel güvenlik ve istikrar için sürekli tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca bazı özerk 
cumhuriyetlerdeki (örneğin Abhazya, Güney Osetya ve Dağlık Karabağ) kurtuluş 
hareketleri, ebeveyn devletlerinden ayrılmalarına yol açmış ve her ne kadar 
uluslararası toplum tarafından tanınmamış olsalar da, yeni siyasi oluşumların 
ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Bu makale, günümüzün hızla değişen gerçekliğinde çatışma sonrası ulus 
inşası, devlet kurma, demokratikleşme ve dış politika faaliyetleri açısından 
tanınma sorunu yaşayan ülkelerin hayatta kalma konusundaki çabalarını 
incelemiştir. Bu bağlamda, sınırlı tanınmışlık koşullarında olan bu ülkelerin 
ortaya çıkışı ve hayatta kalmasını açıklayan kavramsal bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Aynı kavramsal çerçevede, Vestfalyan uluslararası ilişkiler 
sistemi ve uluslararası hukuk sisteminin devlet, egemenlik, tanınma, kendi 
kaderini tayin ilkeleri ve toprak bütünlüğü gibi temel kavramları ve ilkeleri 
incelenmiştir. Uluslararası hukukta ve siyaset biliminde kabul edilen bir takım 
genel tanımlamalar ve tanınma için gerekli bazı ölçütler detaylı bir şekilde analiz 
etmiştir. Makale, yukarıda anılan kilit kavramların farklı yorumları olduğunu, 
ortak bir anlayışın yokluğunun ve belirli güçlerin siyasi tercihlerinin ve 
çıkarlarının uluslararası hukukun kararını etkilediği uluslararası uygulamalara yol 
açtığını göstermiştir.  

Uluslararası toplum, tanınma sorunu yaşayan ülkelerin durumunu uzun 
zamandır büyük güçlerin siyasi çıkarlarına bağlı geçici bir konu olarak 
görmektedir. Bununla birlikte, bir devletin uluslararası alanda tanınmaması, 
devletin iç meşruiyetten yoksun olduğu anlamına gelmemektedir. Bağımsızlık 
fikrinin ve daha geniş bir tanınmanın peşinde koşulması, dışardan eleştirel olarak 
algılanmaktadır ancak aslında orada yaşayan nüfusun kitlesel desteğinden bu 
gücünü aldığı görülmektedir. Tanınma sorunu yaşayan ülkelerin çoğu, iç 
meşruiyet elde ettikten sonra varlığını güvence altına almak için uluslararası 
meşruiyet elde etmekle ilgilenmektedir. Tanıma arayışı ulus ve devlet inşa etme 
çabaları ile birleşmektedir. Demokratik kurumların ve aktif sivil toplumun varlığı, 
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rekabetçi başkanlık ve parlamento seçimlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, 
özgür medyanın faaliyet göstermesi, kamusal malların halka dağıtılması, bu tarz 
siyasi oluşumların uluslararası toplumun istikrarlı ve güvenilir bir üyesi olduğunu 
göstermek için önemli çabalardır.  

Modern uluslararası sistemde tanınma sorunu yaşayan ülkelerin rolü ve yeri 
oldukça tartışmalı bir konudur. Bir taraftan bu tarz siyasi oluşumlar 
(Katalanya/İspanya; İskoçya/İngiltere; Quebec/Kanada; Abhazya/Gürcistan 
örneğinde olduğu gibi), kendi kaderini tayin etme mücadelesinin simgeleri olarak 
kendi topraklarında yaşama ve kendi dillerini konuşma hakkına sahip olarak 
görülmektedir. Öte yandan, bu tip siyasi oluşumların uluslararası sisteme meydan 
okuduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki siyasi oluşumların 
durumlarının anlaşılması için daha etkin ve objektif bir şekilde yeni bir yaklaşımın 
getirilmesi gerekmektedir. Uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alan 
yazınında, uluslararası toplum tarafından tanınmayan ülkeleri tanımlamak için 
kullanılan çeşitli terimler vardır. Bu bağlamda, yarı-devletler/devlet 
benzeri/sözde devlet, tanınmayan devletler, devlet içi devlet, de facto devlet ve 
ayrılıkçı devlet gibi kavramların doğru bir şekilde kullanılmasına dikkat 
edilmelidir. Bazı kuramsal tartışmalardan da görülebileceği gibi, birtakım risklere 
rağmen, de facto devlet ya da sınırlı tanınan devlet modern politikada yaygın bir 
kullanımdır. Ancak de facto ya da sınırlı tanınan devletlerin dış politikaları pek 
araştırılmamıştır. Sonuç olarak, bundan sonra yapılacak akademik çalışmalarda 
tanınma sorunu yaşayan ülkelerin uygun bir kavramsallaştırmasının yapılması ile 
bu kapsamdaki siyasi varlıkların ya da oluşumların örnek vakalar seçilerek dış 
politikalarını nasıl planladıklarının ve yürüttüklerinin incelenmesi gerekmektedir.  
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ÖZ 

Mevcut çalışmada, dış politika davranışının incelenmesinde 
sisteme, birim düzeyli ve bilişsel faktörlere önem atfetmesiyle 
ve bir devletin zaman içindeki dış politikalarının veya çeşitli 
devletlerin benzer/farklı dış politikalarının araştırılmasına 
yönelik içeriğiyle Neoklasik Realizm’in, özellikle ülke 
incelemeleri bağlamında açıklayıcı potansiyeli yüksek bir dış 
politika teorisi olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
bu çalışmada, anılan teori kapsamında değinilmiş ancak fazla 
veya hiç araştırılmamış olan, rejim tipi, liderlik, gruplar, 
otonomi, milliyetçilik ve küçük devletten müteşekkil iç 
faktörler ile küçük devletlerin büyük stratejisinin, 
Türkmenistan dış politikası özelinde rolü, etkileri ve 
yansımalarının analizine yer verilmektedir.  
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inquiry of foreign policy behavior, and with a content 
oriented towards examining the foreign policies of a 
particular state or similar/different foreign policies of various 
states in time; Neoclassical Realism stands as a foreign policy 
theory with a remarkable explanatory potential, particularly 
in view of country analyses. Accordingly, in the context of 
Turkmenistan’s foreign policy, this paper provides an 
analysis of the roles, impact and reflections of the domestic 
factors composed of regime type, leadership, groups, 
autonomy, nationalism, small states as well as the grand 
strategies of small states, respectively; which have been 
mentioned in the theory concerned but have been left 
inadequately researched or not searched at all.  

Keywords: Neoclassical Realism, International Relations, 
Turkmenistan, foreign policy, domestic factors. 

 

GİRİŞ 

Realizm, Uluslararası İlişkiler’de kökleri oldukça eskiye dayanan ve 
yerleşik bir teorik çerçeve olarak, küresel siyasi ilişkileri açıklamada klasik ve 
neo türevleriyle disiplinde ağırlığı olduğu varsayılan bir teoridir. Klasik Realizm 
(KR) birim/birey, Neorealizm (NR) ise sistem düzeyinde uluslararası siyaseti 
açıklamaya odaklanmış; NR sistemin devlet davranışını belirlediği temel savı 
üzerine şekillenmiştir. Ancak sistemin tek başına devlet davranışını açıklamada 
yetersiz olduğunun tartışılmaya başlandığı 1991 sonrasında, sistemin bu 
bağlamda tek faktör olmadığı; sistemik faktörlerin ara değişken kabul edilen 
karar alıcıların filtresinden geçerek ve iç faktörlerle birleşerek bağımlı değişken 
olan dış politika davranışını oluşturduğunu öne süren Neoklasik Realizm 
(NKR), disiplinde yerini almıştır. Salt sistem veya birime odaklanmayan 
NKR’de; NR’de olduğunun aksine, devlet davranışına evrensel ve makro 
açıklamalar getirmeye yönelik değil, sistemik ve iç faktörlerle birim düzeyinde 
dış politika davranışına açıklama getirmeye yönelik bir kapsam bulunmaktadır. 

Mevcut çalışmada, bu yaklaşımdan hareketle bir ülke incelemesi olarak 
Türkmen dış politikasının NKR çerçevesinde değinilmiş olsa da henüz 
incelenmemiş bazı iç faktörlerin ele alınmasıyla değerlendirilmesine 
çalışılacaktır. Bu bağlamda, ilk bakışta sadece tarafsızlıkla karakterize olduğu 
bilinen Türkmen dış politikasının, henüz NKR çerçevesinde veya bir ülke 
incelemesi kapsamında ele alınmamış olan rejim tipi, liderlik, gruplar, otonomi, 
milliyetçilik, küçük devletten müteşekkil iç faktörlerinin ve iç faktörlerin 
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şekillendirdiği bir dış politika çıktısı olan büyük stratejinin etki düzeyinin yüksek 
olduğu ve iç faktörlere diğer faktörler kadar önem atfeden NKR zemininde ele 
alınmasının, ülkenin dış politikasının anlaşılmasında katkı sağlayabileceği 
tartışılmaktadır. Çalışmada, temel olarak izleyen sorulara yanıtlar aranacaktır: 
Bir iç faktör olarak rejim tipi ve liderlik, bu konuya fazla değinmemiş olan NKR 
bağlamında nasıl yorumlanabilir ve rejim tipi ile liderlik türünün Türkmen dış 
politikası üzerindeki rolü ne düzeydedir? NKR’de yine fazla araştırılmamış olan 
bir devlet içindeki farklı grupların, Türkmen dış politikasında yansımalarından 
bahsetmek mümkün müdür? Türkmen devletinin otonomi düzeyi ile dış 
politikası arasında NKR zemininde ne gibi bir alakadan bahsedilebilir? NKR 
bakış açısıyla, bir iç faktör olarak milliyetçiliğin Türkmen dış politikasındaki yeri 
nedir? Çalışmadaki tanım çerçevesinde, küçük devlet niteliğiyle 
Türkmenistan’ın, NKR çerçevesinde bu özelliğinin dış politikasındaki yeri ne 
olabilir? Son olarak, büyük strateji olarak tarafsızlık, NKR kapsamında Türkmen 
dış politikası özelinde nasıl anlamlandırılabilir? Bu bağlamda çalışmanın temel 
argümanlarında; ülkedeki otoriter rejimin ve liderliğin, dış politika yapımında 
baskı ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamasından dolayı, bireysel karar veren 
lider merkezli otoriter devletlerle işbirliğine meyyal olduğu; lider dış politikada 
yegâne başat figür olduğundan, gözlemlenen klan düzeninde kendisinin mensup 
olduğu klanın dış politika yapımında otomatik olarak ön planda olduğu ileri 
sürülmektedir. Ayrıca, otoriter devlette baskı ve çıkar gruplarından 
bahsedilemediğinden, dış politika otonomisinin üst düzeyde olduğu; bağıl gücü 
şekillendiren faktörlerden olan milliyetçiliğin üst düzeyde ve kişi kültü ile 
işlenmesinin, dış politika yapımına yansıdığı savunulmaktadır. Öte yandan, 
ülkenin küçük devlet niteliği sebebiyle, ikili ve bölgesel ilişkiler yürüttüğü, dış 
ilişkilerde tepki veren konumunda olduğu; ayrıca gelişmemiş küçük devlet 
olmasıyla bağlı olarak olumsuz yönetişim göstergeleri sergilediği öne 
sürülmektedir. Son olarak, ağırlıklı olarak iç faktörlerin bir çıktısı olan 
tarafsızlıktan ibaret büyük stratejinin, uzun erimli olmakla beraber zaman zaman 
farklı uygulamalar da yansıttığı vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, ilk olarak 
NKR’ye ilişkin betimleyici özetin ardından, NKR zemininde iç faktörler olan 
rejim tipi, liderlik, gruplar, otonomi, milliyetçilik ve küçük devletin; ayrıca 
ağırlıklı olarak iç faktörler temelinde şekillenmiş dış politika çıktısı olan büyük 
stratejinin Türkmenistan’ın dış politika davranışındaki rolüne ve yansımalarına 
yer verilmektedir. Son tahlilde, söz konusu faktörlerin şekillendirdiği dış 
politikanın, bölgesel düzeyde Türkmenistan’ın konumunu ne yönlerde 
etkilediğine değinilmektedir. 

1. NEOKLASİK REALİZM 

1990’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortaya çıkan ve Realist 
teorilerin bir türevi olan NKR, NR’in sistem düzeyli analiziyle, Klasik 
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Realizmin birim/birey düzeyli analizini sentezleyen bir dış politika teorisidir. 
Neoklasik Realistler, Neorealistler gibi hem sistemin devlet davranışı üzerindeki 
etkisini kabul etmektedir hem de Klasik Realistler gibi devlet düzeyindeki 
değişkenleri dikkate alarak bir devletin zaman içindeki dış politikalarını veya 
çeşitli devletlerin benzer/farklı dış politikalarını incelemektedir (Taliaferro vd., 
2009: 19-21). Teoriyi adlandırdığı kabul edilen Rose’un sık atıf yapılan 
değerlendirmesine göre: 

“[Neoklasik Realizm], klasik realist düşünceye ait belli başlı 
bilgileri güncellemek ve sistematize etmek suretiyle, dış ve iç 
değişkenleri açık bir biçimde bünyesinde toplamaktadır. 
Teorinin taraftarları, bir devletin dış politikasının kapsamı ve 
amacının öncelikle ve özellikle o devletin uluslararası 
sistemdeki konumuyla ve bilhassa materyal güç kabiliyetiyle 
hâsıl olduğunu ileri sürmektedirler. Bu nedenle realisttirler. 
Ancak, sistemik baskıların birim düzeyinde ara değişkenlerin 
filtresinden geçmesi gerektiğinden, söz konusu güç 
kabiliyetlerinin dış politikadaki etkisinin dolaylı ve karmaşık 
olduğunu da ifade etmektedirler. Bu nedenle de 
neoklasiklerdir” (1998: 146). 

Neoklasik Realistler, Klasik Realistlere kıyasla daha metodolojik bir 
yaklaşımı benimsemeleriyle, diğer taraftan da Neorealistler gibi siyasetin 
çatışmacı doğasını, çatışan grupların (devletlerin) uluslararası sistemde merkezde 
konumlandığını ve bağıl güç dağılımının önemini vurgulamalarıyla 
bilinmektedirler (Lobell vd., 2009: 19). NKR; diğer Realizm türevleri gibi, 
sistemin anarşik olmasını ve sistemin yarattığı rekabet ortamında bağıl gücün 
önemini vurgulamaktadır. NKR’e göre, bağıl materyal güç kapasitesi, bir 
aktörün dış politikasının parametrelerinin temelini oluşturmakta ve uzun erimde 
aktörün dış politikası uluslararası ortamın sunduğu fırsat ve kısıtlamalara 
mutlaka maruz kalmaktadır (Rose, 1998: 146-147, 151).  

Neoklasik Realistler, dış politikanın oluşum ve uygulanmasında; sistemi 
bağımsız değişken, devletin bağıl gücünü ara değişken (intervening variable) ve dış 
politika kararını bağımlı değişken olarak nitelendirmektedir (Taliaferro, 2006: 
486, 2009: 21, Chengqiu, 2011: 324). Onlara göre, (NR’in iddia ettiğinin aksine) 
sistemle devlet arasında dış politika davranışını doğrudan belirleyen mekanik bir 
aktarım bandı (transmission belt) bulunmamakta; sistemin etkisi karar alıcılar ve iç 
faktörlerin filtresinden geçtikten sonra dış politika davranışı ortaya çıkmaktadır 
(Rose, 1998: 158, Dyson, 2010: 120, Dueck, 2009: 138-150). NKR, bağıl gücü 
düşük olan bir devletin daha kısıtlı ve temkinli dış politika benimseyebileceğini 
öngörmektedir (Rose, 1998: 144-72, Zakaria, 1998). Ayrıca, 

“… Neoklasik Realistlere göre, bir devletin dış tehditlere 
tepkisi, dış ortamla birim düzeyindeki kısıtlar arasındaki 
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etkileşim tarafından belirlenmektedir. … [Neoklasik Realistler] 
diğer koşullar sabitken, devletlerin (dış politika karar 
alıcılarının - foreign policy executives) yetersiz dengeleme ya da 
peşine takılmadan ziyade dengelemeyi tercih edeceğini 
varsaymaktadırlar. … Ancak, dış ortamın niteliğine dair 
anlaşma sağlayamamalarından, bunu her zaman 
yapamamaktadırlar. Dahası, devlet-toplum ilişkisi, ulusal 
kurumlar ve stratejik kültür nedeniyle, tercih ettikleri dengeleme 
stratejisini uygulamada gerekli kaynakları seferber 
edemeyebilirler (Ripsman vd., 2016: 146).” 

Öte yandan, tüm Realizm türevleri, uluslararası siyasette gücün önem arz 
ettiğini ve daha güçlü olan devletlerin uluslararası düzeyde ağırlığı olan 
oyuncular olduğunu kabul etmekle birlikte; bu husus, Neoklasik Realizmin 
yalnızca büyük güçlere odaklı bir teori olduğu ve bunun uzantısı olarak 
sistemdeki diğer devletlerin dış politika davranışını açıklamada alakasının 
bulunmadığı anlamına gelmemektedir (Ripsman vd., 2016: 182). Bilakis, dış 
politika davranışını belirleyen bağımsız ve ara değişkenlerin, büyük güçler kadar 
küçük ve orta güçlerin gerek güncel gerekse geçmişteki dış politika davranışlarını 
da şekillendirdiği bilinmektedir (Ripsman vd., 2016: 183).  

Neoklasik Realistler, bir tarafta devletin dış politikasının şekillenmesinde 
etkili sistemik faktörlere yeterince önem atfetmeyen Liberalizm ile diğer tarafta 
ideoloji, milliyetçilik gibi iç dinamikler ve (lider algılamaları, niyetleri, yanlış 
hesaplamalar, normlar gibi) bilişsel faktörlere önem atfetmeyen NR’e karşı; 
NR’de kara kutu olarak tabir edilen temel aktör olan devletin iç yapısı ile sistemi 
bir arada inceleyerek, dış politika teorisi olarak önemli bir alternatif sunmaktadır 
(Reichwein, 2012: 32-35, Schweller, 2018: 29). NKR’in temel odağı, NR’de 
olduğunun aksine, devlet davranışına evrensel ve makro açıklamalar getirmek 
değil, birim düzeyinde dış politika davranışına açıklama getirebilmektir. (Lobell, 
2009: 43). Temel olarak anılan savlar üzerine tesis edilmiş olan NKR’in devlet 
davranışına NR’in yaptığı gibi makro açıklama getirmeye çalışmanın aksine 
sistemik ve iç faktörleri birlikte dikkate alması ve bir devletin zaman içindeki dış 
politika davranışının anlaşılıp yorumlanmasına yönelik kapsamı; teorinin 
seçilmiş ülke dış politikalarının analiz edilmesinde açıklayıcı potansiyeli yüksek 
bir çerçeve sunmasını sağlamaktadır. Son birkaç yıldır teorideki güncellemelerle, 
devletlerin kısa erimli kriz davranışlarından, dış ve savunma politikalarına, 
yakın/orta erimli büyük strateji kalıplarını ayarlamalarına ve dahi daha uzun 
erimli sistemik sonuçlara kadar uzanan olguları açıklayabilen bir kapsam 
kazanmış olduğundan (Ripsman vd., 2016: 187-188), teorinin söz konusu 
potansiyeli daha da zenginleşmiştir. Bu anlayışla, izleyen bölümlerde NKR 
bakış açısıyla Türkmen dış politikası, anılan iç faktörler bağlamında 
incelenmektedir. 
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2. NEOKLASİK REALİZM, TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI VE İÇ 
FAKTÖRLER 

Rejim Tipi ve Liderlik 

NKR’de rejim tipinin dış politika yapımında bir iç faktör olarak doğrudan 
etkili olduğu kabul edilmekte, ancak teoride bu unsura odaklanan araştırma 
eksikliği eleştirilmektedir (Kunz ve Saltzman, 2012: 102, 109). Bu bağlamda 
öncelikle, NKR çerçevesinde otoriter rejimle yönetilen bir devletin dış politika 
yapımında liberal demokratik bir devlete kıyasla daha az iç kısıtlamayla 
karşılaşacağı ifade edilmelidir (Dosch, 2006: 67). Zira bu tür devlet yapılarında, 
yürütme; yasama ve yargı erklerinden üstün olup, bazen hepsi bir liderin 
kontrolündedir (Lee, 2010: 43-44). Liderin yasa zemininde geniş ve/veya sınırsız 
yetkiyle donatıldığı otoriter rejimlerde bu durum daha belirgin görülebilir. Lider 
değişse de, otoriter rejim sabit kaldıkça radikal dış politika değişikliklerinin 
gerçekleşmesi olasılığı düşük olduğundan, otoriter rejimin o devletin dış 
politikasında devamlılık yaratması söz konusudur. Bu bağlamda, devletin bağıl 
gücünü oluşturan öğelerden karar alıcılar -ki bu durumda lider- dış politika 
yapımında iç faktör olarak önemli role sahiptir, zira otoriter rejimlerde lider 
karar sürecini güçlü bir biçimde yönlendirebilmekte (Kunz ve Saltzman, 2012: 
109-110) ve çoğu zaman bireysel karar alabilmektedir. Bu tür devletlerin, dış 
politika ilişkilerini otoriterliği pekiştirmede kullanabileceği ve aynı rejimi 
benimsemiş aktörlerden destek alabileceği savları (Obydenkova vd., 2014: 349, 
358) da NKR kapsamında yer bulan savlardır.  

Orta Asya’daki diğer devletler gibi Türkmenistan’da da 1991 sonrasında 
Sovyet dönemi liderlerinin yönetimde kalması, otoriter rejimin devamının ön 
habercisi olmuştur (Duncan, 2004: 247-248). Dış politikayı etkileyen iç 
faktörlerin öneminin, otoriter yönetimlerde daha belirgin olduğu; 
Türkmenistan’da liderin dış politika yapımı üzerinde tam kontrol sahibi 
olmasında görülmektedir. 1992 Anayasası’yla devlet başkanına dış politikada 
sınırsız yetki verilmesi, bu yetkinin 2008 Anayasası’nda da muhafaza edilmesi 
bu bakımdan en önemli göstergedir. Eski dışişleri bakanları Avdi Kuliev’in 
1992’de, Boris Şıhmuradov’un 2000’de Saparmurat Niyazov (1991-2006) 
tarafından görevden alınması, uzun süre görevde kalan Raşid Meretov’un ise 
yönetime yakınlığının bilinmesi ve dış politikada alt kademelerde de lider 
kararıyla görevden alınmalar, liderin ve otoriter rejimin etkisini pekiştirici etki 
yapmıştır (Anceschi, 2010: 146).  

Gengeş olarak bilinen demokratik yerel konseylerin resmiyette mevcut 
olması ancak üst mercilerin kontrolüne tabi olmaları, iç reform baskısının 
olmaması, iddia edilen insan hakları ihlallerini kınamayan Çin ve İran gibi 
aktörlerle ilişkiler; otoriterliğin diğer yansımalarıdır (Helling, 2012: 134). Öte 
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yandan, 1999’da Halk Maslahatı’nın Niyazov’a yaşam boyu başkan unvanını 
vermesi; otoriter rejimin, liderle –dış politika karar alıcılarını da kapsayan- 
kadrolar arasındaki ilişkilerdeki hamilik temelinde devam edeceğini ve dış 
politikada Niyazov’un etkisinin süreceğini teyit eden bir gelişme olmuştur 
(Sullivan, 2016: 36, 40).  

Otoriterliğin dış politikaya yoğun olarak yansıdığı alanlardan biri, tek 
zenginlik kaynağı olan enerji sektörüdür. Türkmenistan, zengin doğal gaz 
kaynaklarına sahip olduğundan, 1990’ların başında Rusya tarafından potansiyel 
rakip olarak görülmüştür. Konumu bakımından Türkmenistan’ın doğal gazını 
nakletmesinde Rusya en önemli aktör olmuş; İran, Çin, Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Pakistan ve Afganistan’la bu alanda ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. 
Ancak, otoriter yönetimin sahip olduğu tek zenginlik kaynağı olan doğal gaz 
sektörüne yabancı paydaşların uzun süre girişine izin vermemesi nedeniyle bu 
sektörde anlamlı bir gelişme uzun süre mümkün olamamıştır (Horak, 2012: 20).  

Bu kısıtlama kadar, nihayetinde iç pazara kabul edilen Çin’le bu 
işbirliğinin yapılması, otoriter devletlerin işbirliği yapma olasılığının yüksek 
olduğu savını, en azından bu örnek zemininde, desteklemektedir. 2005’te 
Niyazov, enerji yönetim yapısında değişiklik sağlayacak olan, petrol ve doğal 
gaza dair bir yasa çıkararak, kaynaklara ilişkin ortak girişim, arama ve kullanım 
izin yetkisini kendi elinde toplamıştır. Böylece, Petrol ve Doğal Gaz Sanayi ile 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın etkisi kalmamıştır (Peyrouse, 2012: 173).  

Ayrıca, Rusya’ya ulaşan Devletabad-Darialık boru hattında 2009’da 
meydana gelen patlamada iki tarafın birbirini suçlaması ve Türkmenistan’ın 
ekonomik açıdan zarara uğramasından sonra, Devlet Başkanı Gurbangulu 
Berdimuhammedov (2006-…) ek rota tesis edebilmek için Afganistan, Pakistan 
ve Hindistan’la TAPI Boru Hattı Projesi anlaşmasını imzalamıştır. Hattın 
Afganistan kesitinde güvenlik zafiyeti olması, TAPI lojistiğiyle ilgili 
belirsizlikler, yabancılar paydaş olamadığından TAPI’nin uzun süre 
sürüncemede kalması, projede sık personel değişiminin olması, TAPI’nin sanal 
bir proje olduğu, hatta otoriter rejim propagandası için araç olarak kullanıldığı 
tartışmalarını beraberinde getirmiştir (Anceschi, 2017: 417-422).  

Ancak, Gazprom’un TAPI’ye tepki olarak 2016’da Türkmengaz’dan doğal 
gaz almayacağını açıklaması, Manat’ın 2015’de devalüe edilmiş olması ve yakın 
tarihte devletin artık halka ücretsiz enerji kaynağı temin etmeyeceğini açıklaması 
gibi gelişmeler (Anceschi, 2017: 421), devletin dış siyasi ve ekonomik ilişkilerde 
tek önemli varlığı olan enerji kaynaklarının iyi yönetilmemesinin devamı 
halinde, otoriter rejimin hem iç hem de dış politikada yeni zorluklarla 
karşılaşabileceği anlamına gelmektedir.  
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Mevcut bölüm özelinde anlaşıldığı üzere, NKR bakış açısıyla ele 
alındığında, dış politikayı etkileyen iç faktörlerden olan otoriter lider ve rejim 
tipi; ülkede olduğu iddia edilen insan hakları ihlallerini kınamayan Çin, Rusya 
ve İran gibi otoriter aktörlerle ilişkiler tesis edilmesi ve yürütülmesi, yabancı 
paydaşların Türkmenistan doğal gaz sektörüne girişine uzun süre izin 
verilmemesi, nihayetinde ise yine otoriter bir aktör olan Çin’e bu olanağın 
tanınması sonuçlarını doğurmuştur.  

Gruplar 

Diğer taraftan, NKR’de, bir iç faktör olarak devletin barındırdığı belli grup 
veya sınıfların, dış politika yapım ve uygulanmasında farklı düzeylerde etki 
sahibi olabileceği belirtilmektedir (Ripsman, 2009: 190-191). David’in (1991: 
239-243) değindiği gibi, batılı olmayan pek çok devlet, geçmişte modern 
anlamda hükümetten ziyade; etnik, dini ya da bölgesel gruplaşmalar temelinde 
ortaya çıkmış ve liderlere bağlılık gösteren klan kültürünü barındırmıştır. Bu tür 
yönetimlerde; devletin, bulunduğu alanın merkezinde gücü elinde tutan, varlık 
ve etki sahibi olma imkânından feragat etmek istemeyen bir grubun temsilinden 
ibaret bir yapı olduğu bilinmektedir. Söz konusu klan geleneğiyle otoriterleşerek 
evirilmiş ve genellikle batılı olmayan bu devlet türlerinde rejimin devamına 
yönelik başat tehdidin diğer klanlardan gelmesi olasılığının yüksek olmasının, 
otoriter rejim liderlerinin devlet kademelerine kendi klan mensuplarını 
yerleştirme uygulamalarıyla otoriter rejimin varlığını koruma refleksini 
güçlendirdiği ifade edilmelidir.  

NKR çerçevesinde iç politika bağlamlı bu davranışın dış politika yapımı ve 
uygulanması üzerindeki etkisine gelince, klan geleneği bulunan otoriter 
devletlerin liderleri açısından, klanın otoritesini muhafaza etmekle, (otoriter) 
rejimi muhafaza etmenin aynı anlama geldiği ve klan mensuplarının, liderin dış 
politika kararlarına onay vermek işlevini yürüttüğü, ülkede çekişmeli (adversarial) 
olmayan bir karar süreci olduğu sonucu doğmaktadır. Buradan hareketle, 
Christensen’ın (1996: 245) ifade ettiği gibi, klan kültürlü otoriter rejimlerde, 
liderlerin iktidar değiştiren/belirleyen etki sahibi kişi ve gruplara (kingmakers) 
karşı temkinli olmalarının, klan yapısının ve dolayısıyla rejimin devamı 
açısından gerekli olduğuna işaret edilmektedir (Ripsman, 2009: 182-183).  

Türkmenistan toplumunun, klan yapısı yansıttığı bilinmektedir. Sovyet 
döneminden önce göçebe klanlar barındıran Türkmen coğrafyası, 1917 
Devrimi’nin ardından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) dâhil 
edilerek sınırları belirlenmiştir. SSCB öncesinde var olan Türkmenlik olgusu ve 
kimliği, 1920 ve 1930’larda farklı etnik grupları Moskova’ya yakınlaştırmak 
amacı taşıyan Sovyet kök(en)leştirme (korenizatsiya) politikalarında devlet 
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tarafından araç olarak ve asimilasyon için kullanılmış (Edgar, 2004: 7-8, Lewis, 
2008: 78), 1991 sonrasında ise klan kültürünün yeni devlet aygıtında mevcudiyeti 
gözlemlenmiştir (Nissman, 1994: 183). Klan anlayışının Sovyet siyaset 
geleneğiyle tek lidere itaat açısından benzerlik göstermesinin yansımaları, Sovyet 
döneminin son lideri Niyazov’un liderliğinin 1991 sonrasında devam etmesinde, 
kendisini tüm Türkmenlerin başı ilan etmesinde ve yaşamın çeşitli alanlarına 
kişi kültü ile sirayet etmesinde gözlemlenebilmektedir (Freitag-Wirminghaus, 
1998: 158-159).  

Niyazov’un otoriter yönetim anlayışı, klanların kendisine kişisel bağlılık 
göstermelerini beraberinde getirmiş; Niyazov devlette farklı klanlar arasında 
denge tesis etmeyi planlamışsa da, kendisinin mensup olduğu Teke klanına 
mensup olmayan pek çok etkili kişi 1990’ların ikinci yarısından itibaren 
görevlerinden alınmış, Teke içindeki Ahal grubundan pek çok kişi fazla sayıda 
önemli konuma getirilmiştir (Peyrouse, 2012: 80-81). Collins’in (2004: 228) ifade 
ettiği gibi, Orta Asya devletlerinde 1991 sonrasında istikrarı sağlayan unsur 
olarak yorumlanan klanlar arası gayrı resmi mutabakatların bir örneğinin 
Türkmenistan’da gözlemlendiği, ancak belirtildiği gibi Niyazov’un klanlar arası 
dengeyi devam ettirmek yerine Teke’yi ön plana çıkarmasının, 2004’te siyasi 
sistemin nisbi istikrar kaybetmesine neden olduğu da bu bağlamda not 
edilmelidir.  

Öte yandan, Teke içinde Ahal, Mary, Kızıl Arvat’ın; yanı sıra Chardzou 
gibi klanların da rekabet ettiği devlet yapısında; hidrokarbon kaynakların 
bulunduğu alanlardaki Yomut ve Balkan gibi klanlar, bu kaynakların 
gelirlerinden fayda sağlamak ve söz sahibi olmak istemişlerdir. 2006’daki 
başkanlık değişiminden sonra klan yapısının siyasetteki yeri daim kaldığından; 
klanların müstakil siyasi yapılar olmayışı, dış politika sürecinde lidere bağlı 
hareket etmeleri durumu da daim kalmıştır. NKR bağlamında, iç faktör olan 
grup olarak klan yapılarının dış politikadaki etkileri; gücün tek liderde 
toplanması; enerji kaynakları başta olmak üzere, diğer dış politika konularında 
da liderin tek karar verici olması ve enerji sektörünün Yomut’tan alınıp 2009’da 
Ahal’a verilmesi, bu klan mensuplarının enerji sektöründe ilgili mevkilere 
yerleştirilmesi (Peyrouse, 2012: 111-112) ile gözlemlenebilmektedir. Böyle bir 
siyasi yapıda, dış politika karar yapım ve uygulanmasının, gelecekte radikal 
değişikliklerle karakterize olması ihtimali düşüktür. 

NKR çerçevesinde dış politikayı etkileyebilen bir iç faktör olan devlet 
içindeki belli grupların dış politikaya yansımasının; dış politikanın ve özellikle 
kalkınma yönünden kritik olan enerji politikasının baskın grup olan Teke klanına 
mensup devlet başkanı (ve söz konusu klanın mensupları) tarafından yönetilmesi 
olduğu anlaşılmaktadır.  
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Otonomi 

Dış politika yapımında bir diğer iç faktör olan otonominin güçlü olduğu 
devletlerde; sivil toplum kuruluşları, medya, vb. grupların, yönetimin dış politika 
yapım ve uygulamasını etkileme kabiliyetinin düşük olacağı, NKR’in öngörüleri 
arasında yer almaktadır (Ripsman, 2009: 189). Otonomi; kabaca, bir devlet 
yönetiminin, yukarıda anılan türden sosyal grupların talep ve baskılarına karşı 
durabilme, karar alabilme ve uygulayabilme kapasitesini ifade etmektedir (Götz, 
2017: 6-7). Gerek demokratik, gerekse olmayan devletlerin farklı otonomi 
düzeyleri sergileyecekleri kabul edilmekle birlikte; tüm yetkilerin tek lidere 
devredildiği otoriter bir rejimde; kamuoyu, medya, çıkar grupları vb. grupların 
etkisi düşük olduğundan veya hiç bulunmadığından, yüksek düzeyde 
otonomiden söz edilmesi mümkün olmaktadır (Ripsman, 2009: 190). Bu sayede, 
klan kültürlü ve otoriter devletlerde, karar sürecine müdahale edebilecek bu tür 
gruplardan yalıtılmış bir ortamda dış politika yapılabileceği öngörülebilir.  

 Türkmenistan’da ise otonomi düzeyinin bağımsızlığın hemen sonrasında 
hâlihazırda yüksek olduğunun ilk göstergelerinden biri, başkanlığının ilk 
dönemlerinde Niyazov’un devlet dışı aktörlere ek olarak, devlet içinde ve 
çoğunlukla milliyetçi Agzybirlik ile bağlantılı demokratik ve milliyetçi 
muhaliflerle karşı karşıya kalması sonucunda bu grubun 1993’te neredeyse 
tamamen etkisini kırmış olmasıdır (Lewis, 2008: 78-79). Bunun devlet 
otonomisini pekiştirici doğal uzantıları arasında, herhangi bir muhalefet 
partisinin olmaması; Türkmenistan Demokratik Partisi’nin tek yasal parti olarak 
varlığını sürdürmesi, internete erişimin kısıtlanması, sivil toplum kuruluşları ile 
medyanın katı kontrol altında olması bulunmaktadır (Sullivan, 2016: 41). İlk 
bakışta Niyazov döneminde otoriterlik uygulamaları olarak yorumlanabilen, 
Bilimler Akademisi’nin ve biri hariç tüm kütüphanelerin kapatılması (Lewis, 
2008: 90-92); muhalif görüşlerin teşekkül etmemesi doğrultusunda, aynı 
zamanda devletin otonomisini güçlendirici hamlelerdir.  

Öte yandan, otonominin düzeyini belirleyen öğelerden olan –ülkede 
“kamu dernekleri” olarak tanımlanan- sivil toplum oluşumlarının, kurulması ve 
faaliyet göstermesinin oldukça zor ve sayıca az olması, ayrıca sadece siyasi 
olmayan alanlarda faaliyet göstermeleri, göze çarpan koşullardır. 2003 yılında 
sivil toplum kuruluşlarının devlet mercilerine kayıt yaptırıp faaliyete 
başlamalarını ve kayıt yaptırmamış sivil toplum kurumlarına cezaları 
düzenleyen bir yasa yürürlüğe konulmuştur (Lewis, 2008: 107-108). İlgili yasa, 
sivil toplum faaliyetlerini belirgin olarak kısıtlamış ve uluslararası donörlerin 
ülkedeki faaliyetleri düşüş sergilemiştir (Lewis, 2008: 108).  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP/UNDP) tarafından 
oluşturulmuş olan NGO Turkmenistan adlı birim, ülkede kayıtlı 13 sivil toplum 
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kuruluşu olduğunu belirtmektedir. Bunlar; çevrenin korunması, müzik, 
muhasebecilik, aile-sosyal düzen, gelenekler, gençlik, dağcılık, sosyal güvenlik, 
eğitim, toplumdaki dezavantajlı kişilere yardım konularında faaliyet gösteren 
kuruluşlardır (Clement, 2009: 5). Mevcut haliyle, Türkmenistan’daki sivil 
toplum kuruluşlarının, eleştirel nitelik taşımadıkları; varlıkları ve faaliyetleri ile 
devleti ve otonomisini tamamlayıcı bir niteliğe sahip oldukları bilinmektedir. Bu 
sivil toplum kuruluşları, siyaset dışındaki konularda faaliyet göstermelerinden 
ötürü, devletin karar verme süreçlerinde etkili olmaları söz konusu olmadığı için, 
doğal olarak otoriter bir rejimde görülmesi beklenebilecek bir otonomi düzeyi 
bulunmaktadır. Yine de, Clement’in (2009: 23) belirttiği gibi, katı kontrol altında 
faaliyet gösteren, az sayıda sivil toplum kuruluşu bulunmasına karşın, 
Türkmenistan’da kısıtlı da olsa sivil toplum bilincinin var olması kayda değer 
görünmektedir. 

Diğer taraftan, tamamen devlet kontrolü altında olduğundan, 
Türkmenistan’da medyanın siyasi süreçleri etkileyebilecek bir sektör olmadığı 
bilinmektedir. Devlete ait yedi televizyon, dört radyo istasyonu, 28 ulusal ve 
yerel gazete ve dergi bulunmakta; özel medya unsurları da otoriter devlet 
yapısını yansıtan biçimde, resmi görüşleri ve Türkmen Dowlet Habarlary’nın 
(devlet haber ajansı) haber içeriğini servis etmektedir (Freedom House, 2018). 
2012 Basın Yasası uyarınca medya kuruluşlarının baş editörlerinin medya 
kuruluşlarının kurucuları tarafından göreve getirilip, görevden alınabilecekleri 
düzenlenmişken, devlet başkanının bu yetkiyi kullandığı (CIVICUS, 2017: 6) 
belirtilmektedir. Bağımsızlığın ilan edildiği ilk dönemlerde dahi ülkede (1985 
sonrası yumuşama ve yeniden yapılanma politikalarının da etkisiyle) en az bir 
dergiyle (Dayanç), bir gazete (Türkmen İli) olması ise (IREX, 2017), bu dönemin, 
mevcut duruma kıyasla, medyada çeşitlilik barındırmış olması olarak 
yorumlanabilir. Sivil toplum kuruluşları hususunda olduğu gibi, medyanın 
devlet kontrolünde olması hususunda bir değişiklik düşük olasılık olduğundan, 
medya devletin otonomisini güçlendirme yönünde etki yapmaya devam 
edecektir. 

NKR bağlamında, bir iç faktör olan otonominin güçlü olduğu devletlerde, 
sivil toplum kuruluşları, medya vb. grupların dış politika yapım ve 
uygulanmasında etkilerinin düşük olması veya hiç olmaması, Türkmenistan 
özelinde önceden bahsedilmiş olan otoriter rejim tipi ve liderlik gerçekliğiyle 
paralel bir durum yansıtmaktadır. Diğer bir ifadeyle, otoriter rejim ve liderle 
karakterize olan iç politikada, dış politika yapımında paydaş olabilecek devlet 
dışı aktörler bulunmamakta; bu da yüksek otonomi sonucunu doğurmaktadır. 
Öte yandan, bu iç faktörle ilgili olarak sistemdeki diğer devletlerden veya devlet 
dışı aktörlerden gelebilecek eleştirilerin; Türkmenistan’daki devlet dışı aktörlerin 



AP F. Didem EKİNCİ 

43 
 

dış politika yapımını etkilemeye varacak düzeyde otonomide herhangi bir 
değişiklik yaratması olasılığı düşüktür. 

Milliyetçilik 

Taliaferro’nun (2006: 491) değerlendirmesinde dış politika yapım sürecinde 
ara değişken olan devletin bağıl gücü kapsamında devreye giren milliyetçilik ise 
sosyal kohezyonu ve bireylerin kendilerini devletle özdeşleştirme temayülünü 
artıran bir iç faktördür. Genel itibarıyla, milliyetçilik; ulusun, siyasi 
örgütlenmenin merkezi ilkesi olduğuna ilişkin inanç olarak tanımlanabilirken 
(Heywood, 2015: 338), bir devlette yaşayan bireylerin kişisel çıkarlarını, ortak bir 
kültür ve tarih temelinde, bir grupla özdeşleşerek tanımlamaya ve varlığını 
devam ettirebilmek için bir devletlerinin olması gerektiği inancını taşımaya 
temayülleri olarak ifade edildiğinde belki daha iyi anlaşılabilir (Taliaferro, 2006: 
491). NKR çerçevesinde ele alındığında milliyetçilik, devletin dış olduğu kadar, 
iç rekabetinde de yer alan önemli bir unsur olarak, dış politika kararları üzerinde 
etki sahibi olabilmektedir (Sterling-Folker, 2009: 103). Bu varsayımda; 
milliyetçiliğin liderler tarafından dış tehditlere karşı sosyal kohezyon sağlayıcı 
bir faktör olarak aşılandığı ve iç tehditlere karşı bireylerin devlete olan 
bağlılığının, devlet içindeki farklı gruplara bağlılıklarının ötesinde olması için 
önemli bir unsur olarak görüldüğü belirtilmelidir (Taliaferro, 2006: 491-492). Pek 
çok otoriter rejimde –hatta olmayanlarda da- milliyetçiliğin dış politika yapım ve 
uygulanmasındaki etkisi, değişken olmakla birlikte, önemlidir. Öyle ki, iç 
kohezyonun sağlanamamasının hem iç ve hem dış zafiyet yaratması mutlak 
olduğundan; otoriter bir rejimin milliyetçiliğe, NKR’de ara değişken kabul edilen 
devletin bağıl gücünü oluşturan bir unsur olarak dış politika yapımında ve 
uygulamasında yer vermesi yüksek olasılıktır. 

Anderson (2006: 86, De Leonardis’den, 2018: 67), Avrupa 
imparatorluklarının, milliyetçi hareketlerin sonrasında veya bu hareketlere karşı, 
hanedan devletlerinin içinden bir ulus yaratma çabalarını açıklamaya çalışmıştır. 
Bu bağlamda, ortaya çıkmakta olan bir ulusal-tahayyül edilmiş topluluk dışında 
kalmak veya o toplulukta tecrit edilmek tehdidiyle karşı karşıya olan baskın 
grupların ileriye yönelik stratejisi olarak resmi milliyetçilikten (official nationalism) 
bahsetmektedir.  Türkmenistan’ın bağımsızlık döneminin başında tecrübe ettiği 
ulusal uyanış hareketinin ise, bu kavram ile büyük ölçüde örtüştüğü 
gözlemlenmektedir.  

Öyle ki, 1985’te SSCB lideri Mihail Gorbaçev’in Türkmenistan’ın başına 
getirdiği Niyazov’un, daha önce anılan milliyetçi, -glasnost ve perestroika 
döneminde kurulmuş- Agzybirlik grubunun 1990’ların başlarında etkisini kırması 
ve otoriterleşecek iktidarının devamını sağlaması, kendi anlayışıyla milliyetçilik 
programının başlangıcını teşkil etmektedir. Akabinde, Skobolev katliamı olarak 
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bilinen, yaklaşık 150.000 Türkmen’ın Rus güçleri tarafından öldürüldüğü 1881 
Gök Tepe katliamı, Niyazov tarafından Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak 
adlandırılmış; hatta bu çatışmada savaşanların Niyazov’un mensup olduğu Ahal 
Teke klanından geldiği ve Niyazov’un bu savaştaki bir komutanın soyundan 
geldiği açıklanmıştır (Kadyrov, 2003: 110, De Leonardis’den, 2018: 67).  

Ülkede milliyetçiliğin ideoloğu olarak Niyazov’un ulusal tarih, sosyal 
yaşam, adetler, din, ahlak, felsefe vb. konuları ele aldığı, Sovyet sonrası ulusal 
kültür zemininde yaşamın nasıl olması gerektiğini anlatan Ruhname adlı eser, 
toplumun her kesimine sirayet ettirilmiş; bu eser Niyazov’un kişi kültünü 
kullanarak kendi milliyetçilik anlayışını işlemesinde oldukça işlevsel olmuştur. 
Öte yandan, Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi, Rusça sözcüklere 
karşılık yeni sözcük üretimi ve Rusça yayınlara kısıtlama getirilmesi, ulusal 
uyanış hareketinin merkezinde yer almıştır. Resmi söylemde, Türkmen olarak 
tanımlanabilmek için, etnik Türkmen olmanın yanı sıra Türkmen dilini ana dil 
düzeyinde bilmek önemsenmiştir (Clement, 2014: 552-553).  

Ayrıca, diğer Orta Asya devletlerine kıyasla, yaklaşık yüzde 77 oranında 
Türkmen çoğunlukla, Türkmenistan daha homojen yapıya sahip bir otoriter 
devlet olduğundan, azınlıklarla ilgili ciddi bir sorun olduğundan 
bahsedilmemektedir (Fedorenko, 2012: 19). Bu homojen yapıdan dolayı etnik 
çatışma olasılığının oldukça düşük olmasına rağmen, 1990’larda Tacikistan ve 
Özbekistan’daki etnik çatışmalara binaen, Niyazov’un halkın gözünde, ülkede 
bu tür çatışmalara mahal vermediğinden, kurtarıcı olduğu ifade edilmiştir 
(Clement, 2014: 557). Berdimuhammedov yönetiminin ise sadece ilk 
safhalarında görece yumuşama gözlemlenmişse de, milliyetçiliğin merkezde bir 
ideoloji olmaya devam ettiği kaydedilmelidir. Türkmenistan’da milliyetçiliğin; 
bir taraftan, ulusal uyanış kapsamında Rus karşıtlığıyla önemli bir dış tehdide 
karşı; diğer taraftan da etnik ve/veya klanlar arası olası ayrışma ve ihtilaf 
tehdidine karşı; ideolojinin otoriter bir rejimde sosyal kohezyonun sağlanması 
için nasıl kullanılabildiğine dair örnek teşkil ettiği böylece görülmektedir.  

NKR çerçevesinde, dış politika üzerinde etki sahibi bir iç faktör olarak 
milliyetçiliğin ülkenin dış politikasına yansıması, ulusal uyanış süreciyle 
Türkmenistan’ın sistem düzeyinde Rus karşıtlığı ile karakterize olmaktadır. 
Ayrıca bağımsızlığın ilk dönemlerinde bölgesel aktörler Tacikistan ve 
Özbekistan’daki çatışmaların da ilgili iç faktörün etkisini güçlendirici bir araç 
olduğu da kabul edilmelidir. 

Küçük Devlet 

Ağırlıklı olarak büyük güçlerin dış politika davranışını inceleyen NKR’de 
küçük devletlerin dış politika davranışına, rejim tipinde olduğu gibi, fazla yer 
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verilmediği bilinmektedir. Bir devletin; coğrafya, nüfus, ekonomi, ticaret, 
askeriye, kültür, sanat gibi uluslararası ilişkileri etkileyebilme ve otonomi 
bakımından, büyük ve orta güçlere kıyasla sahip olduğu nisbi düşük kapasite 
açısından küçük devlet olarak tanımlanabileceği (Hey, 2003: 2, Rickli ve 
Almezaini, 2017: 9-10) kabul edilirse, bu tür devletlerin çoğunlukla uluslararası 
ilişkilerde aktif olmaktan ziyade, edilgen ve tepki veren aktörler oldukları 
belirtilmektedir (Hey, 2003: 6, Sutton, 1987: 20, Pace, 2000: 107-119).  

Küçük devletlerin küresel düzeyde ilişkileri yönlendirme kapasiteleri düşük 
olduğundan, sıklıkla ikili ve/veya bölgesel düzeyde ilişkilerini yürütmeye 
çalışacakları ve otoriter küçük devletlerdeki liderlerin kalkınmış ve demokratik 
küçük devlet liderlerine kıyasla dış politikada daha fazla kontrol sahibi 
olabileceğine dair savlar (Braveboy-Wagner, 2008: 10-11, 2010: 414, Zahariadis, 
1994: 648, 653, Chou, 2014: 149); 1991 sonrasında yeni küçük devletlerin 
doğmasının beraberinde getirdiği empirik durumlarla örtüştüğü kadar, NKR’le 
de bağdaşan varsayımlardır. Yine konuyla alakalı olarak, küçük bir devletin 
bağıl gücünde önemli bir iç faktör olan fakat henüz NKR’de araştırılmamış olan 
yönetişim kalitesi unsuru, özellikle ülke incelemelerinde NKR’in açıklayıcı 
kapasitesini zenginleştirme potansiyeli taşımaktadır. Söz hakkı ve hesap 
verebilirlik, siyasi istikrarın mevcudiyeti ve şiddet/terörizmin bulunmaması, 
yönetimin etkinliği, mevzuat kalitesi, hukukun üstünlüğü, rüşvetin denetlenmesi 
ölçütlerinden oluşan bir iç faktör olarak yönetişim kapasitesi, küçük devletlerin 
dış politikalarını doğrudan etkilemede önemli role sahiptir (Chou, 2014: 150, 
156, ayrıca, bağıl güçle ilgili olarak kaynak elde eden devlet kavramı için bkz. 
Taliaferro, 2006: 464-495, Taliaferro, 2009: 194-226, Schweller, 2006, Zakaria, 
1998, Christensen, 1996, Lobell, 2005).  

Belirtilen çerçevedeki küçük devlet tanımından hareketle, Türkmenistan’ın 
küçük devlet olarak edilgen ve tepki veren bir aktör olduğunun en belirgin 
gözlemlendiği alanın enerji ilişkileri olduğu ifade edilmelidir. Öyle ki, zengin 
doğal gaz rezervlerine sahip olmasına rağmen, bu rezervlerden optimum gelir 
sağlayacak altyapı ülkede özel sektöre yer verilmediğinden tesis edilememiştir. 
Ayrıca, sadece Çin pazarına anlamlı ve çok gecikmeli bir ihracat erişimi 
bulunmaktadır ve doğal gaz ihracattaki tek baskın kalemdir. Bu olumsuzluklar, 
ülkenin ekonomisinin küresel enerji fiyatlarındaki olumsuz dalgalanmalardan 
doğrudan etkilenmesi ve bu durum üzerinde kontrol sahibi olamaması 
sonuçlarını doğurabilmektedir (The World Bank, 2017: 1-4). Rusya’nın aksine 
Türkmenistan’ın doğal gazına miktar olarak fazla ve doğrudan muhtaç olan 
devletlerin bulunmaması ve ülkenin transit aktörler ve son kullanıcılara erişim 
açısından elverişsiz bir coğrafyada bulunması da (Horak, 2012: 19); benzer 
sonuçlar yaratmaktadır.   
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Ayrıca, Türkmenistan’ın 1992’de doğal gaz fiyatını on katına çıkarmak 
hedefiyle Ukrayna’ya gaz sevkiyatını kesmesi, Rusya’nın ödemelerini 
yapmaması ve Türkmen gazını Avrupa’ya değil, yalnızca eski SSCB ülkelerine 
sevk edeceğini bildirmesi (Hancock, 2009: 156), Türkmenistan’ın bölgesinde 
“oyun kurucu” değil, tepki veren konumunda olduğu izlenimini yaratmaktadır. 
2008 küresel finans krizinden dolayı 2009’da devletin üretim kapasitesinin 
düşmesi, ülkenin önce kendi koşullarını dayatmadan pazarlara erişim imkânı 
sunmayan Rusya ve İran gibi iki zorlayıcı aktörle çevrelenmiş olması, 2006’da 
fiyat artışı istedikten üç yıl sonra Rusya’ya bağlanan hatta patlama meydana 
gelmesi ve sevkiyatının % 90 azalması gibi gelişmeler de (Peyrouse, 2012: 171, 
177); bu izlenimi güçlendirmektedir. Edilgenlik düzeyini azaltabilecek faktör ise, 
2009’da Çin’le boru hattının devreye sokulmasıyla önemli bir sevkiyat rotası ve 
gelir kaynağı kazanılmış olmasıdır.  

NKR zemininde değerlendirildiğinde, Türkmenistan’ın bir küçük devlet 
olarak, kapasitesi paralelinde esasen ikili ilişkilere yöneldiği ve tercihlerini 
şekillendiren faktörün çoğunlukla yine enerji ilişkileri olduğu 
gözlemlenmektedir. İniş ve çıkışlar olsa da, sırasıyla 1990’ların başında bu 
alanda Rusya’yla, 1997’de İran’la, 2006’da Çin’le enerji bağları kurması kadar; 
Afganistan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ile aynı alanda 
ilişkisini geliştirmeye çalıştığı, Ukrayna ile enerji ve askeri ilişkileri olduğu 
bilinmektedir. Ancak, Özbekistan ve Azerbaycan’la anlaşmazlıkları nedeniyle 
anlamlı bir işbirliği zemini oluşmamış; Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve 
Türkmenistan’ı kapsayan Trans-Hazar Boru Hattı sürecinden anlaşmazlıklar 
nedeniyle 2000’de çekilmiştir. Rusya’nın ağırlığı olan Kolektif Güvenlik 
Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye olmamıştır.  

Ek olarak, Braveboy-Wagner’in (2008: 10-11) devletin kalkınma düzeyinin 
liderin rolü üzerinde etki sahibi olacağı; örneğin, gelişmiş devlet düzeyinde 
olmayan küçük devletlerde liderlerin, gelişmiş devletteki muadillerine kıyasla dış 
politikada daha fazla kişisel kontrolünün olacağı savı, bir iç faktörün dış 
politikayı şekillendirmesi bağlamında, yine NKR çerçevesinde yer bulmaktadır. 
Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) üzerinden 2018’de IMF’nin raporunda 37.926 
milyar dolar ile 94. sırada yer alan Türkmenistan’ın (IMF, 2018), haliyle 
gelişmiş küçük devlet kategorisinde olmadığı, otoriter rejimle yönetildiği dikkate 
alınırsa; liderinin, rejim tipi ve liderlikle ilintili bölümde belirtildiği gibi, dış 
politikada kontrol sahibi olduğunun tekrar ifade edilmesi, yeterli olacaktır. 

Ayrıca, küçük bir devletin dış politikasını şekillendirmede bir iç faktörler 
bütünü olan yönetişim kapasitesi, önem arz etmektedir. Dünya Bankası’nın 
yönetişim kapasitesi göstergeleri, NKR’in önemsediği devletin bağıl gücüyle 
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alakalı olduğundan ve dolayısıyla dış politikayı şekillendiren faktörlere dair 
göstergeler olduklarından, konu bağlamında anlam kazanmaktadır. 
Türkmenistan’da 20 yılı kapsayan 1996-2016 dönemine ilişkin Dünya Bankası 
yönetişim göstergeleri verilerinde, söz hakkı ve hesap verebilirlik oranı 1996’da 
% 6.50, 2016’da % 0.49 olarak kaydedilmiş, en yüksek oranın 1996’daki oran 
olduğu belirtilmiştir. Siyasi istikrarın mevcudiyeti ve şiddetin/terörün 
bulunmaması oranları aynı başlangıç yılı ve son yıl için sırasıyla % 61.17 ve % 
34.76 olmuş; en yüksek oranın 2008’de % 63.94 olduğu gözlemlenmiştir. 
Hükümetin etkinliği oranı, 1996 için % 12.02, 2016 için % 11.54 olarak 
gerçekleşirken, en yüksek oran 2015’te % 19.15 olarak kaydedilmiştir. Mevzuat 
kalitesi oranının 1996’da 8.15, 2016’da 1.92 olduğu görülmüş, en yüksek oranın 
1996’daki oran olduğu ifade edilmiştir. Son olarak, rüşvetin denetlenmesi oranı, 
1996 için % 15.59, 2016 için % 4.33 olarak gerçekleşmiş, en yüksek oranın 1996 
yılına ait değer olduğu belirtilmiştir (The World Bank, 2018).  

Küçük devlet olarak tanımlanan bir devlette, otoriter rejim yapısını 
yansıttığı anlaşılan, devletin bağıl gücünün bileşenlerinden olan bu göstergelerin 
olumsuz seyretmesinin, bu tür bir devletin dış politikasını nasıl etkileyebileceğini 
öngörmek güç olmamalıdır: NKR’de öne sürüldüğü gibi, bağıl gücü yüksek 
olmayan veya bağıl güçte düşüş yaşayan devletlerin daha kısıtlı ve temkinli bir 
dış politika benimseyeceği varsayımından (Rose, 1998: 144-72) hareketle; 
Türkmenistan’ın büyük ittifak yapıları, Rusya, geniş çaplı uluslararası 
anlaşmalar gibi küresel oluşum ve taahhütlere mesafeli duruşu bu bakış açısıyla 
anlamlandırılmaktadır.  

Nihai itibarıyla, NKR bağlamında bir iç faktör olarak (gelişmemiş) küçük 
devlet niteliğinin, Türkmenistan’ın sistem düzeyinde bağıl gücünün düşük 
olmasıyla, temkinli ve kısıtlı dış ilişkiler sürdürmesiyle ve geniş çaplı ittifak 
yapılarına, Rusya’ya ve genel olarak uluslararası anlaşmalara uzak durmasıyla 
somutlaşan bir etki yaptığı anlaşılmaktadır.  

3. BÜYÜK STRATEJİ       

Tek başına iç faktör olmamakla birlikte; büyük strateji ağırlıklı olarak iç 
faktörler temelinde şekillenmiş bir dış politika çıktısı olarak NKR kapsamında 
Türkmenistan örneğindeki yansıması belirgin olan bir kavram ve uygulamadır. 
Bu sebeple, incelenen iç faktörler yanı sıra, ağırlıklı olarak iç faktörlerle 
şekillenmiş bir dış politika kararı olan büyük stratejiye yer verilmesi gereği hâsıl 
olmaktadır.  Büyük strateji, NKR bağlamında bir devletin dış ilişkilerini 
canlandıran, düzenleyici ilke veya kavramsal kılavuz olarak ve bir devletin dış 
tehditlere, fırsatlara, belli maddi, siyasi ve ideolojik hedeflerine dair 
değerlendirmelerini kapsayan, geleceğe yönelik girişim olarak tanımlanmaktadır 
(Ripsman vd., 2016: 84). Her ne kadar NR bakış açısından ancak büyük güçlerin 
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büyük stratejileri olacağı görüşü baskın olmuşsa da; 1991 sonrası dönemde 
küçük devletlerin de büyük strateji bileşenleri olarak değerlendirilen; büyük 
planlar, düzenleyici ilkeler ve davranış kalıplarını haiz olabilecekleri varsayımı 
dikkate değerdir (Silove, 2018: 51). Ek olarak, gelişmekte olan küçük devletlerin 
büyük stratejiye gelişme safhalarında daha az ihtiyaç duyabileceği 
savunulmaktadır (Strachan, 2011: 1282-1983). Ayrıca, NKR’de, büyük 
stratejilerin, başka devletlerin büyük stratejileriyle etkileşimlerine göre başarılı 
veya başarısız oldukları kanısı mevcuttur (Brawley, 2010: 12). 

Bu bağlamda, Niyazov’un 1995’te ilan ettiği tarafsızlığın, devletin dış 
ilişkilerini belirleyici genel ilke olması açısından, büyük strateji olduğu 
anlaşılmaktadır. NKR çerçevesinde değerlendirildiğinde kimi faktörler, 
Türkmenistan’ın tarafsızlığı benimsemesinde belirleyici role sahip olmuştur. 
Birçok sebepten bahsedilebilse de, temelde; bir küçük devlet olarak güvenlik 
açısından selim ve istikrarlı bir coğrafyada bulunmamak (Bailes, 2008: 6), rakip 
bir büyük güce yakın konumda olmak (Braveboy-Wagner, 2010: 410) ve yeni 
doğmuş ve kendini yönetme geleneği olmayan bir aktör olarak ulusal enerji 
kaynakları üzerinde otonomi sahibi olma isteği, bu büyük stratejinin 
benimsenmesi sonucunu doğurmuştur. Etnik, ekonomik, askeri, vb. boyutlarda 
güvenlik sorununun bulunduğu ve büyük güç Rusya’ya yakın bir konumda 
bulunmak, kendini yönetme geleneğinin olmadığı yeni siyasi ortamda otoriter 
rejim tesis edilmesiyle bu rejimin enerji kaynak zenginliğinin geliştirilmesi 
üzerinde dış müdahaleleri bertaraf edebilecek tarafsızlık zemininde tam kontrol 
sahibi olunabileceği öngörüsü gibi veriler; Niyazov’un bu ilkeyi tercih etmesinin 
ana hatlarıyla anlaşılmasını sağlamaktadır. 1995’ten itibaren bu büyük strateji; 
bir plan, düzenleyici ilke ve davranış kalıbı olarak işlev sahibi olmuştur.  

Öte yandan, büyük güç olarak tanımlanmayan devletlerin, doğuş/oluşum 
süreçlerinde büyük stratejiye daha az ihtiyaç duyabileceği (Strachan, 2011: 1282-
1283) ve hatta ihtiyaç duymak bir tarafa, bağıl güç bakımından zayıf 
olduklarından büyük stratejiye temayüllerinin olmayabileceği; bu süreçlerde 
devletin çeşitli boyutlarda güç kapasitesinin en düşük düzeylerde olması söz 
konusu olduğundan, konunun NKR çerçevesinde anlamlandırılmasını 
sağlamaktadır. Türkmenistan’ın yeni bir devlet olarak doğduktan hemen sonra 
değil de, yaklaşık beş yıllık bir sürecin ardından tarafsızlık ilan etmesi bu savı 
teyit etmektedir. Bu zaman dilimi içinde Rusya’nın Türkmenistan üzerinde 
enerji, askeriye, ekonomi vb. alanlarında nüfuz tesis etmeye çalıştığı başat karar 
alıcı Niyazov tarafından net olarak anlaşılmıştır. Özellikle, 1994’te Rusya’nın 
Türkmen doğal gaz akışını engellemesinin doğurduğu krizin Türkmenistan’ın 
doğal gaz ihracatına büyük zarar vermesi (Freitag-Wirminghaus, 1998: 164), 
tarafsızlık ilanından hemen önce etkili bir kırılma noktası olarak 
nitelendirilmelidir.  
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Ayrıca, NKR’de bir devletin büyük stratejisinin başarılı olup olmadığının 
başka devletlerin büyük stratejileriyle olan etkileşimiyle anlaşılabileceği dikkate 
alındığında; Türkmenistan’ın tarafsızlığına resmi söylemde Rusya dâhil muhalif 
bir aktör bulunmamasına rağmen, Türkmenistan’ın Rus Yakın Çevre stratejisiyle 
uyumlu olmayan bazı girişimleri gözlemlenmektedir. İki örnek vermek gerekirse 
(Çin, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi) farklı aktörlerle 2009 ve 2016’daki 
enerji işbirliği girişimleri ve Berdimuhammedov’un enerji nakil hatlarını 
çeşitlendirmesi konusunda Moskova’nın yaklaşımı; tarafsızlık ilkesinin temel 
rakip olan aktörle ihtilaf yaşanması olasılığını halen bertaraf etmediğini ortaya 
koymaktadır. Türkmenistan’ın Rusya’yla bağı olmayan enerji işbirliği girişimleri 
olduğu ölçüde, gelecekte iki aktörün büyük stratejilerinin çatışması ve 
Türkmenistan’ın büyük stratejisinin sınanması olasıdır.  

Öte yandan, tarafsız olan bir küçük devletin öngörülemeyen faktörler 
nedeniyle tarafsızlık yerine; peşine takılma ve dengeleme davranışları arasındaki 
uzamda, riski dağıtma (hedging) olarak tabir edilen (Leng, 2017: 329, 332, 342), 
kısmen iki davranıştan birine yaklaşan politikalar uygulaması da mümkündür. 
Örneğin, tarafsızlığı benimsemiş olmasına rağmen 2001’den sonra Türkmenistan 
kendi topraklarında Amerikan savaş uçaklarına yakıt ikmali ve tedarik izni 
vermiştir (Tynan, 2009). 2001’de Ukrayna’yla askeri işbirliği yapmış, 2007 
sonrasında Çin’le aynı alanda işbirliği anlaşması imzalamış ve NATO’nun Barış 
için Ortaklık (BİO) programına üye olmuştur (Peyrouse, 2012: 135, 137, 143). 
Bu dış politika eylemlerinin riski dağıtma bağlamında değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği, tartışmaya açıktır. Son olarak, her siyasi kavram ve 
olgunun gerçek gelişme ve durumlardan ortaya çıkıp evirildiği hatırlandığında, 
tarafsızlığın da bir kavram ve uygulama olarak gelecekte değişime maruz 
kalması muhtemeldir. Zira Hyde-Price’ın (2017: 127) belirttiği üzere tarafsızlık 
da; esnek, adapte edilebilen ve bağlam bağımlı bir dış politika davranışıdır.  

Yer verilen iç faktörler, ülke dış politikası üzerinde etkili olan, her biri 
tamamlayıcı parçalar ve birbiriyle doğrudan bağlantılı faktörler olduklarından, 
dış politikada da eş düzeyde etki ve önemi haiz oldukları ifade edilmelidir. 
1991’den bu yana ülkede radikal sapmalar arz etmeyen bir dış politika 
olduğundan, anılan faktörlerin etki ve öneminde herhangi bir değişiklik olmadığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca, Türkmenistan’daki gibi bir devlet ve toplum yönetimi 
için, ağırlıklı olarak iç faktörler temelinde şekillenmiş tarafsızlık; dış aktörlerin 
Türkmen yönetiminin politikalarına müdahale etmesini ve böylelikle onları 
istikrarsızlaştırma etkisini önlediği için sürdürülebilmiş olup, en az onu ortaya 
çıkaran iç faktörler kadar önemlidir. Zamansal açıdan sürdürülebilirlik 
gözlemlenmesine karşın, söz konusu iç faktörlerin ve ağırlıklı olarak onların 
çıktısı olan tarafsız dış politikanın, ülke için olumlu gelişmelere yol vereceği, 
diğer bir ifadeyle tüm önemli aktörlerle dostane ilişkileri beraberinde getireceği 
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ve yeni hasmane ilişkiler yaratmayacağı varsayımı ise Çin haricinde, henüz 
gerçekleşmemiştir. Son olarak, eşit önemi ve etkiyi haiz söz konusu iç faktörlerin 
ve büyük strateji olan tarafsızlığın diğer bir sonucunun, Türkmenistan dış 
politikası ile ilgili olumsuz gelişmelerin Türkmenistan kamuoyuna 
duyurulmaması; yalnızca olumlu gelişmelere dair haberlerin servis edilmesi 
olduğu da son not olarak eklenmelidir. 

4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME  

NKR, bağımsız değişken olan sistemin etkisinin, ara değişken olan iç 
faktörler ve karar alıcıların filtresinden geçerek, bağımlı değişken dış politika 
davranışını oluşturduğu savıyla; Uluslararası İlişkiler’de salt sisteme, birime 
veya bilişsel unsurlara odaklanan yaklaşımlara oranla daha geniş bir içerik ile 
açıklama kapasitesi sunmasından dolayı, bilhassa dış politika analizinde ülke 
incelemelerinde disipline katkı sağlayan bir çerçeve teşkil etmektedir. Bu 
çalışmada ise, ilk bakışta dış politika yaklaşımı zemininde yalnızca tarafsızlığı 
benimsemiş olmakla göze çarpan, ancak NKR’de değinilmiş olmasına karşın 
henüz fazla araştırılmamış olan rejim tipi, liderlik, gruplar, otonomi, küçük 
devlet iç faktörlerinden ve çoğunlukla iç faktörlerle şekillenmiş bir dış politika 
kararı olan büyük stratejiden müteşekkil faktörlerin, Türkmen dış politikasını 
şekillendirdiği, başlangıçta yer verilen araştırma sorularının bulguları vasıtasıyla 
gözlemlenmektedir.  

Otoriter rejimin ve liderliğin, demokratik liberal bir devlete oranla dış 
politika yapımında iç baskı ve kısıtlamalarla karşılaşmamasından dolayı 
Türkmenistan dış politikasının lider merkezinde evirildiği, liderin bireysel karar 
aldığı, zaman zaman aynı rejimi benimsemiş aktörlerle işbirliği yapmaya 
temayülü olduğu ve rejimin değişmesi olası görünmediğinden dış politikada da 
radikal değişiklikler görülmesinin söz konusu olmadığı beklenmelidir. Öte 
yandan, NKR’de dış politikada etkili bir iç faktör olduğu varsayılan ülke içindeki 
farklı grupların etkisi, Türkmenistan’daki klan anlayışının 1991 sonrasında 
devlet aygıtına sirayet etmesi ve liderin mensup olduğu klanın devlet 
yönetiminde ve dolayısıyla dış politikada kontrol sahibi olmasıyla açıkça teyit 
edilebilmektedir. Klan kültürünü ve otoriterliği birlikte barındıran 
Türkmenistan’da; klan yapısının devamı, devletin ve rejimin devamı anlamına 
gelmekte ve bu durum, liderin mensup olduğu klanın mensuplarına dış politika 
kadrolarında yer verilmesi ve liderin dış politika kararlarına onay verme rolüne 
sahip olduğu sonuçlarıyla karakterize olmaktadır. Ayrıca, tüm yetkilerin liderde 
yoğunlaştığı devlette, baskı ve çıkar gruplarının etkisi bulunmadığından, yüksek 
düzeyde otonomiden bahsetmek mümkün olup, karar sürecini etkileyebilecek bu 
tür gruplardan yalıtılmış bir ortamda dış politika yapıldığı; medya ve sivil 
toplum kuruluşlarının konumunun incelenmesiyle anlaşılabilmektedir. Diğer 
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taraftan, devletin bağıl gücünü şekillendiren bir ideoloji ve iç faktör olarak 
NKR’de değinilmiş olan milliyetçiliğin, Türkmenistan’da üst düzeyde ve kişi 
kültüyle işlenmesi ile lider tarafından olası iç tehditlere (diğer klanlara) karşı 
olduğu kadar dış tehditlere (esasen Rusya’ya) karşı sosyal kohezyon sağlayıcı bir 
araç olarak görülmesi oranında, dış politika süreçlerinde ön planda olan bir diğer 
iç faktör olduğu görülmektedir. Küçük devlet niteliği ise; çalışmada yer verildiği 
tanım temelinde Türkmenistan’la ilişkilendirildiğinde, devlet kapasitesiyle 
orantılı olarak ikili ve bölgesel ilişkileri tercih eden, çoğunlukla dış gelişmelere 
karşı edilgen/tepki veren, “oyun kurucu” olmayan, otoriter olmaları halinde 
liderlerinin dış politikada kontrol sahibi olduğu ve belirtilen düzeyde yönetişim 
kapasitesi göstergeleri sergilemeleri halinde temkinli dış politika 
benimseyebilecekleri savlarıyla, konu bağlamında anlamlandırılmaktadır. 
Ayrıca, küçük devletlerin de büyük güçler gibi, büyük stratejilerinin 
olabileceğinin ele alındığı yakın tarihli ve alıntılanmış çalışmalardan hareketle, 
Türkmenistan’ın 1995’te ilan ettiği tarafsızlığın uzun erimli olduğu gözlemlenen 
ve dış politikayı şekillendiren ilke olarak anlaşılması ve yorumlanması, NKR 
bağlamında karşılık bulmaktadır.  

Söz konusu iç faktörlerle ve çoğunlukla onları sonucu olan tarafsızlıkla 
şekillenen Türkmenistan dış politikasının, ülkenin bölgesel konumunu somut 
olarak çeşitli yönlerde etkilediği görülmektedir. Öyle ki, Türkmenistan’ın 
ağırlıklı olarak yer verilen iç faktörlerin çıktısı olan tarafsız dış politikası, ülkenin 
bölgesel (ve dahi küresel) ölçekte, Çin’le mevcut ilişkileri haricinde, izole bir 
aktör konumunda olması sonucunu doğurmuştur. Her iki lider döneminde de 
ülke; bölgesel trend olan Rusya, Çin ve Batı’yı dengelemeye odaklı çok yönlü dış 
politika benimsememiştir. Ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeyde tek 
potansiyel yaptırım ve etki aracı, doğal gaz satışı olmakla birlikte; elverişli enerji 
sevkiyat hatlarına sahip olmaması ve fiyat konusunda uzlaşma sağlanamaması, 
güçlü bir enerji tedarikçisi konumunun kazanılmasını engellemektedir. 
Türkmenistan yakın tarihte fiyat anlaşmazlığı nedeniyle İran’a doğal gaz 
sevkiyatını durdurana değin, İran Türkmenistan’ın Rusya’dan sonra diğer 
önemli ihracat partneri rolünü oynamıştır. Ancak, İran zengin doğal gaz 
rezervleri ve altyapı kapasitesine sahip bir devlet olduğundan, bu ihtilaftan 
İran’dan ziyade Türkmenistan olumsuz etkilenmekte ve tek güçlü yaptırım ve 
ticaret kalemini, bölgesel konumunu güçlendirmek doğrultusunda 
kullanamamaktadır. Diğer taraftan, devleti dış etkilere kapalı tutma politikasının 
bir uzantısı olarak komşularıyla zayıf ticari ilişkileri olmasına rağmen, son 
zamanlarda Türkmenistan’ın gelecekte bir bölgesel ticaret merkezi haline gelme 
doğrultusundaki söylemleri, gerçeklikten uzak görünmektedir. Öte yandan, 
tarafsızlığın dostane ilişkiler ağı sunacağına ilişkin beklenti, Hazar Denizi’nin 
statüsüne ilişkin olarak kıyıdaş komşularla, özellikle Azerbaycan’la, sorunlar 
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bulunmasından anlaşılacağı üzere, 1991 sonrasında uzun süre bir mutabakat 
zemini sağlamamış; Ağustos 2018’de kıyıdaş aktörler arasında Hazar Denizi’nin 
paylaşılmasına ilişkin ilke anlaşması imzalanmış olsa da, İran lideri Hasan 
Ruhani’nin belirttiği gibi, söz konusu anlaşma nihai çözüm sağlamamakta, daha 
fazla düzenleme ve ayrı anlaşmalar gerekmektedir. Mevcut durum böyleyken, 
Türkmenistan tek zenginlik potansiyeli doğal gaz satışı ve enerji altyapı tesisi 
hususlarında Çin’e bağımlı hale gelmiş, Çin’in ekonomik etkisi Türkiye dâhil 
tüm ticaret partnerlerini açık farkla geride bırakmıştır. Çin’le ilişkiler istisnasıyla, 
bölgesel ölçekte izole olmuş ülkede, yer verilen olumsuz konumu daha da 
zayıflatan gelişme, NATO’nun 2015’ten beri Afganistan’dan çekilmesi 
sonucunda Türkmenistan-Afganistan sınırında güvenlik zafiyeti ve istikrarsızlık 
oluşmasıdır. Taliban, yabancı savaşan gruplar ve paramiliter grupların ortak 
sınırda tekrar ortaya çıkmasıyla beliren bu süreçte Türkmen güvenlik güçlerinin 
söz konusu gruplarla temasında başarı sağlanamaması, ordunun büyük güvenlik 
tehdidi arz eden dış tehditlere cevap verme kapasitesine ilişkin soru işaretleri 
yaratmıştır. Tarafsızlığın, küresel aktörler ve güvenlik kuruluşlarıyla üst düzey 
askeri işbirliği yapılmasını engelleyen bir strateji olması, Türkmen askeri 
kapasitesinin geliştirilememesi ve bölgesel ölçekteki güvenlik tehditlerin bertaraf 
edilememesini de beraberinde getirmektedir. Bu husus da, en az yukarıda anılan 
hususlar kadar ülkenin bölgesel konumunun güçlendirilmesinde engel teşkil 
etmektedir. Sonuç olarak, iç faktörlerin ve ağırlıklı olarak iç faktörlerin sonucu 
olarak tarafsızlığın şekillendirdiği dış politika, kurulduğundan beri ülkeye 
bölgesel ölçekte güçlü bir konum sağlayamamıştır. Rusya, İran ve Hazar 
Denizi’nin statüsü ile ilgili olarak Azerbaycan’la sorunlu ilişkiler, diğer 
komşularla olumlu olarak tanımlanmaya müsait olmayan ilişkiler ve Çin’e 
bağımlılık; bölgesel düzeyde ülke dış politikasının yansımaları olup, 
Türkmenistan’ın konumunda anlamlı bir ilerleme yaratmamıştır (Sabol, 2009: 
175-194, Carnegie Endowment, 2017, Reuters, 2018). Yalnızca Çin’le anlamlı 
bir işbirliği olduğundan hareketle, ülkenin bölgesel konumunun zayıflamasını 
engelleyebilecek tek bağlantının Çin’le güçlendirilmiş ekonomik ve enerji 
ilişkileri olacağı ifade edilmelidir. Türkmenistan-Çin işbirliğinin, Gazprom’un 
2015’te durdurduğu Türkmen doğal gazının alımına 2019’da yeni başlama kararı 
almış olmasında etkili olduğu belirtilmelidir. Sorunlu ilişkilerin olduğu bölgesel 
ülkeler tarafından oluşturulabilecek Türkmenistan karşıtı belirgin bir blok ortaya 
çıkması gibi ekstrem bir olasılık bulunmasa da, bu ülkelerle ilişkilerde gelişme 
olması, yer verilen iç faktörler ve tarafsızlığın yerleşik olmasından dolayı, düşük 
olasılıktır. Bu durum, bölgesel konumda durağanlığın devam edeceğine açıkça 
işaret etmektedir. 
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ASKERİ FANTEZİLER: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE 
İMKÂNSIZIN SİYASETİ 

MILITARY FANTASIES: INTERNATIONAL RELATIONS 
AND THE POLITICS OF THE (IM)POSSIBLE 

Aslı ÇALKIVİK* 

ÖZ 

Öngörülemez tehlikeler, özellikle de 11 Eylül 2001 tarihinde 
ABD’de gerçekleşen terör saldırılarının ardından, devletlerin 
güvenlik ve askeri stratejilerinde merkezî konuma oturdu. Bu 
yazıda bu dönüşümün (açık tehditlerden çok, tehlike 
olasılıklarına, potansiyel risklere odaklı güvenlik siyasetine 
geçişin) önemli bir boyutu olan askeri fütürolojinin başta ABD 
ordusu olmak üzere birçok Batılı ordunun gündeminde ön 
plana çıkmasına yoğunlaşıyorum. Bu doğrultuda “askeri 
fantezileri” kurumsal ve söylemsel analize tabi tutarak, ne tür 
varsayımların bu fantezilere kaynaklık ettiğini, ne tür askeri 
senaryoların bu şekilde dolaşıma sokulduğunu, söz konusu 
askeri fantezilerin 21. yüzyıl küresel siyaseti açısından ne 
anlama geldiğini inceliyorum. Temel savım, kesin tehlikelerin 
yerini, olası risklere bıraktığı güvensizlik ortamında, 
tahayyülün kendisinin bir savaş alanı haline geldiği yönünde. 
Olma olasılığı bile kesin olarak bilinemeyen risklere hazırlıklı 
olma arzusunun bir yansıması olan bu fantezilerin, geleceği 
tahakküm altına alma çabasının bir ifadesi olmakla birlikte, 
aslında bugünün üzerinde hakimiyet kurmayı perçinlediğini 
vurguluyorum. 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Risk, Askeri Fütüroloji, Askeri 
Alanda Devrim, Yeni Savaşlar. 
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ABSTRACT 

In this article, I take my departure point the 
reconceptualization of the very idea of security in the 21st 
century and the concomitant shift in the logic of security 
governance from the management of calculable risks towards 
management of incalculable, uncertifiable risks, and attend to 
the ways in which this shift has reflected in military strategic 
thought and planning. I focus on contemporary military 
futurology and analyze “military fantasies” as a discursive 
medium through which security constitutes and projects itself 
onto the world. I argue that under the logic of risk that drives 
contemporary politics of security, imagination itself has 
become a battlefield. Although the fascination of politics and 
strategic thought with the future is not a novel development, I 
note that the contemporary attempts to govern the future by 
pre-empting any surprises is very much tied to the desire to rule 
the present. 

Keywords: Security, Risk, Military Futurology, Revolution in 
Military Affairs, New Wars. 

         Tahayyül edebileceğimiz hiçbir şey imkânsız değildir. 
David Hume, 1738  

Geleceği tahmin etmenin en iyi yöntemi, onu yaratmaktır. 
Binbaşı Jeremy Sauer, Yüzbaşı Sarah Starr, 2017 

GİRİŞ 

Öngörülemez tehlikeler, varlığı kesin olarak teyit edilemeyen potansiyel 
tehditler, özellikle de 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleşen terör 
saldırılarının ardından, devletlerin güvenlik ve askeri stratejilerinde merkezî 
konuma oturdu. Bu yazıda bu dönüşümün (açık tehditlerden çok, tehlike 
olasılıklarına, potansiyel risklere odaklı güvenlik siyasetine geçişin) önemli bir 
boyutu olan askeri fütürolojinin başta ABD Ordusu olmak üzere birçok Batılı 
ordunun gündeminde ön plana çıkmasına yoğunlaşıyorum.1 Bu doğrultuda 

                                                 
1 Bu yazıda daha çok dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olan ABD ordusuna odaklanıyorum. 
2017 yılı itibarıyla ABD’nin askeri harcamaları, Çin ve Rusya’nın da dahil olduğu yedi ülkenin 
toplamını geçiyordu (SIPRI, 2018). 2018 yılına gelindiğinde ABD ordusunun askeri harcamaları 
için Temsilciler Meclisi’nde onaylanan bütçe bir önceki yıla kıyasla 100 milyar dolar artarak 717 
milyar dolara ulaştı (Sisk, 2018). ABD Savunma Bakanlığının coğrafi ayak izini belgeyen bir 
çalışma, Bakanlığın 50 eyalet ve 42 yabancı ülkede toplam 100 bin kilometre kare toprağı kontrol 
altında tuttuğunu, yıllık 32 milyon litre yakıt tüketimiyle dünyanın en büyük yakıt tüketicisi 
olduğunu ortaya koymaktadır (Bélanger ve Arroyo, 2016).  
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“askeri fantezileri” kurumsal ve söylemsel analize tabi tutarak, ne tür 
varsayımların bu fantezilere kaynaklık ettiğini, ne tür askeri senaryoların bu 
şekilde dolaşıma sokulduğunu, söz konusu askeri fantezilerin 21. yüzyıl küresel 
siyaseti açısından ne anlama geldiğini inceliyorum.  

Bu makalede temel savım, kesin tehlikelerin yerini, olası risklere bıraktığı 
günümüz küresel güvensizlik ortamında, tahayyülün kendisinin bir savaş alanı 
haline geldiği yönünde. Kurulan hayallerde öngörülen risklerin içeriği, hangi 
risklere diğerlerine oranla daha fazla önem verildiği gibi olguların genel sosyo-
politik ortam ve iktidar ilişkileri içinde şekillendiğinden yola çıkarak, askeri 
fantezilerin, stratejik olduğu kadar siyasal birer metin olarak da okunması 
gerektiğini vurguluyorum. Olma olasılığı bile kesin olarak bilinemeyen risklere 
hazırlıklı olma arzusunun bir yansıması olan bu fantezilerin, geleceği tahakküm 
altına alma çabasının bir ifadesi olmakla birlikte, aslında bugünün üzerinde 
hakimiyet kurmayı perçinlediğini vurguluyorum. 

Yazı iki ana bölümden oluşmaktadır. Askeri Fütürolojiye odaklandığım ilk 
bölümde, savaş ve fantezi dünyası arasındaki karşılıklı etkileşimi ele alıyorum. 
İkinci bölümde bu gözlemleri küresel siyaset düzeyinde 2000’li yıllar sonrasında 
yaşanan güvenlik algısı ve güvenlik stratejileri ile ilişkilendiriyorum. Son olarak 
başta ABD ordusu olmak üzere Batılı orduların 21. yüzyıla dair fantezilerinin 
daha yakın bir okumasını yaparak, küresel güvenlik siyasetinin başat aktörlerinin 
tasarruflarına yön veren varsayımların, tehdit algılarının günümüz küresel siyaseti 
açısından ne tür ipuçları verdiğini ele alıyorum. 

1. ASKERİ FÜTÜROLOJİ2 

“Fütüristler Aranıyor” başlığı herhangi bir edebiyat dergisinde yer alan bir 
iş ilanına ait değil. ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mensupları Derneği’nin 
web sitesinde yayımlanan son derece ciddi stratejik bir tartışma yazısının başlığı 
(Sauer ve Starr, 2017). Halen aktif görevde bulunan iki ordu mensubunun kaleme 
aldığı yazıda düşmanı alt etmek için uzun vadeli strateji geliştirmenin gelecekteki 
operasyon ortamını öngörebilmeyi gerektirdiği vurgulanmakta. Her ne kadar asli 
işi geleceğe odaklanmak, ileriyi görebilmek olsa da yazarlara göre ABD Ordusu 

                                                 
2 Geleceğe dönük kurgular, insanlığı nelerin beklediğine dair spekülasyonlar gerek 
ütopya/distopya tarzında yazılanlar gerekse bilim kurgu şeklinde üretilen eserler yoluyla uzun 
geçmişe sahip olan bir yazın türüdür. Geleceği sistematik bir araştırma konusu haline getiren ve 
konjonktürel analiz yoluyla geleceğe dönük öngörülerde bulunan fütüroloji (gelecek çalışmaları) 
ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD askeri çevrelerinde önemli bir araştırma alanı olarak 
ortaya çıkmıştır (Gannon, 2003). Askeri tahayyülleri aktaran metinlerin sadece stratejik değil, 
ideolojik birer metin olarak okunması gerektiğini vurguladığım bu yazıda, fütüroloji ve fantezi 
terimlerini değişimli olarak kullanıyorum. Bir kavram olarak fantezi hakkında alışılmış düşünce 
kalıplarını kıran Slavoj Žižek (1989) fantezilerin, arzularımızın gerçekleşmesine dair hayalî 
senaryolar değil, koordinatlarını vererek arzulamamızı sağlayan siyasal metinler olduğunu 
gösterir. 
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bu alanda son derece yetersiz kalıyor. Bu tespitten yola çıkarak, bir an önce 
yapılması gerekenin, geleceği “isabetli ve yaratıcı bir şekilde” öngörebilecek 
kadroları yetiştirmek, buna yönelik olarak acilen daha çok sayıda fütüristi ABD 
Ordusu’nun kadrolarına katmak olduğu vurgulanıyor. Bu açığı kapatmaya 
yönelik atılması gereken başka adımlar arasında, fütürizm çalışmalarının askeri 
akademilerin müfredatına resmen dahil edilmesi, yetenekli fütürist kadroların 
yetiştirilmesi için askeri doktrin, liderlik ve personel düzeyinde düzenlemelerin 
yapılması gerektiği sıralanıyor.  

Binbaşı Jeremy Sauer ve Yüzbaşı Sarah Starr tarafından kaleme alınan söz 
konusu makale, son 10-15 yıldır ABD Ordusu içinde giderek ön plana çıkan, 
askeri strateji ile fantezi dünyasının iç içe geçmesinin bir yansıması (Stocwell ve 
Muir, 2003). Günümüzde askeri fütürolojinin kazandığı önemi ortaya koyan 
örneklerden biri ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı, askeri eğitimden sorumlu Eğitim 
ve Doktrin Komutanlığı (United States Army Training and Doctrine Command, 
İngilizce kısaltmasıyla TRADOC) çatısı altında yürütülen Ortak Çaba (Unified 
Quest) adlı program (Vergun, 2012). Ortak Çaba’nın başlıca amacı, derin gelecek 
(deep future) adı verilen, siyasal ve teknolojik gelişmeleri gerçekçi bir biçimde 
öngörmenin mümkün olmadığı, 2030 yılı ötesine uzanan, çok uzun vadeli zaman 
aralığı üzerinde çalışmak. TRADOC’da kavram geliştirme ve eğitim bölümünden 
sorumlu Tümgeneral Bill C. Hix’e göre, derin gelecek düşüncesinin hedefi, zaman 
içinde yolculuğa çıkmak ya da kehanette bulunmaya çalışmak değil. Genel 
eğilimleri, olası senaryoları inceleyerek karar verme sürecinde siyasal liderlerin 
“sürprizlerle karşılaşmalarını engellemek” (ibid.) 

“Geleceğin Savaşlarını Yazma Programı” bu vizyon doğrultusunda ABD 
Kara Kuvvetleri Akademisi Yayınevi tarafından 2016 yılında başlatılan bir 
çalışma (Tan, 2016).3 Programın temel amacı, “21. yüzyılın ikinci yarısında 
savaşlar nasıl olacak?” sorusuna yanıt aramak. Hem ordu mensupları hem de sivil 
kesimden gelen katılımcılardan düş güçlerini harekete geçirerek geleceğin 
savaşlarını tahayyül etmeleri ve bu tahayyüllere izdüşen öyküler kaleme almaları 
istenmekte. Program, bir sonraki savaşın nasıl olacağı önceden bilinemese de, 
gelecekte savaşların nasıl olabileceğine dair farklı kurguların üretilebileceği 
fikrinden yola çıkıyor (ibid.). Geleceğin savaşlarına bugünden hazırlanmak için 
TRADOC çatısı altında yürütülen bir başka çalışma da “çılgın bilim insanları 
laboratuvarı” (mad scientists laboratory).4 Üniversiteler, silah sanayi ve ABD 
hükümeti arasında “işbirliği ve sürekli diyalog yoluyla geleceği keşfetmeyi” 
amaçlayan program, derin geleceğe yönelik olarak yıkıcı teknolojiler, mega 

                                                 
3 Program hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.armyupress.army.mil/Special-
Topics/Future-Warfare-Writing-Program/Future-Warfare-Writing-Program-Submission-
Guidelines/ 
4 Program hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://madsciblog.tradoc.army.mil/about/ 
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kentler ve nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim yerlerinde mücadele gibi konular 
üzerinde yoğunlaşıyor.  

Yarının savaşlarına dair fanteziler yazma girişimine ilham kaynağı olan 
stratejik algıyı sergileyen önemli bir örnek, TRADOC tarafından hazırlanan 31 
Ekim 2014 tarihli Karmaşık Bir Dünyada Kazanmak 2020-2040 adlı rapor (US 
TRADOC, 2014). Raporda gelecekte dünyaya hakim olacak karmaşanın “sadece 
bilinmeyen değil, aynı zamanda asla bilinemeyecek ve sürekli değişen bir stratejik 
ortam” olduğu dile getirilmektedir (ibid.: iii). Böyle bir gelecek öngörüsü 
karşısında “savaş oyunlarının akrabası” olan klasik edebi romanlardan bilim 
kurgu eserlerine kadar farklı yazım türleri ve kurgusal anlatım tekniklerinin 
geleceğin savaşlarına hazırlanmak için son derece verimli birer kaynak olduğu dile 
getirilmektedir. ABD ordusunun IŞİD’e karşı gerçekleştirdiği hava 
operasyonlarının stratejik tasarımında görev alan Yarbay Jeremy Renken’ın 
deyimiyle savaş “bir iletişim tekniği” olduğu için başarılı bir askeri strateji 
geliştirmek, kurgusal gerçekliği yaratmakla eş değerdir (Renken, 2014). Bu 
nedenle, konjonktürel analize dayalı tahminlerde bulunmak kadar “Geleceğin 
Savaşlarını Yazma Programı” gibi girişimlerde olduğu gibi hayal gücü, yaratıcılık, 
imkânsızın sınırlarını zorlamak da askeri alanda mutlak hakimiyete imkân vermek 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Geleceğe dair fanteziler üzerinden strateji geliştirme konusunda düşünce 
kuruluşları ABD ordusunu yalnız bırakmıyor. Bunun önemli örneklerinden biri, 
Atlantik Konseyi tarafından yürütülen “Geleceğin Sanatı” adlı proje.5 Projenin 
temel amacı, “yıkıcı teknolojiler ile yeni kültürel ve iktisadi olguların yarının 
dünyasını nasıl şekillendireceğine” yoğunlaşmak, katılımcıların yaratıcı düşünce 
ile gözleme dayalı öngörülerini harmanlayabileceği bir platform oluşturmak. 
“Geleceğin Sanatı” projesi, yaratıcı düşünce ile sanatçının düşsel zenginliğinin, 
güvenlik kurumlarının bugün yaşanan ve gelecekte yaşanacak teknolojik, sosyal, 
siyasi ve iktisadi dönüşümlere hazırlanmasında büyük önem taşıdığı fikrinden 
yola çıkıyor. Projenin yürütücüsü, gelecek dünya savaşını konu alan bilim kurgu 
türündeki 2015 tarihli Hayalet Donanma (Singer ve Cole, 2015) adlı romanın 
yazarlarından biri olan August Cole. “Geleceğin Sanatı” projesinin ilk 
ürünlerinden biri, yine Cole tarafından derlenen Geleceğe Dair Savaş Öyküleri adlı 
kitap (Cole, 2015). Bilim kurgu türünde 13 öyküden oluşan kitaba aralarında 
emekli CIA ajanı, ordu mensupları, profesyonel bilim kurgu yazarları, bir ortaokul 
öğretmeni gibi çok farklı kesimlerden gelen kişiler katkıda bulunmuş.  Kitabın 
giriş yazısını kaleme alan Cole’a göre “büyük veri” (big data) ve sensörlerin 
hüküm sürdüğü bir çağda savaş bir “bilim olduğu kadar, bir sanat” (ibid.). Buna 
göre edebi tür olarak bilim kurgunun en büyük gücü, kışkırtıcı olmasından, hayal 

                                                 
5 Program hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://artoffuturewarfare.org/. 
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gücünü geliştirmesinden, zihinlerimizi her türlü sınırları yıkmaya, alışılmışın 
boyunduruğuna başkaldırmaya teşvik etmesinden kaynaklanıyor.  

Sermaye çevreleri de bilim kurgu yoluyla askeri stratejiye yön vermeye 
katkıda bulunuyor. Bu alanda önde gelen kuruluşlardan biri, Ari Popper 
tarafından kurulan SciFutures adlı şirket (Romeo, 2017). Şirket, ürettiği bilim 
kurgu öyküleri, çizgi romanlar, görsel sanat ürünleri yoluyla gerek özel şirketlere 
gerekse askeri çevrelere danışmanlık yapıyor. Popper’a göre SciFutures’a distopik 
senaryoları kurgulama açısından en büyük özgürlüğü sağlayan müşterileri, 
ordular (ibid). Şirketin hizmet verdiği kesimler arasında ABD ordusunun yanı sıra 
NATO da bulunuyor. 2016 yılında NATO tarafından düzenlenen ve 40 üst düzey 
askeri yetkilinin katıldığı atölyede okunup tartışılan 13 öykü, SciFutures’da 
hazırlanmış (ibid.). Bu öykülerden birinde, hasımların eline geçen akıllı bir silah6 
ile gerçekleştirilen büyük bir katliam ele alınırken, bir başkasında başrolü 12 
yaşında Uruguaylı bir kız oynuyor. Öykü, çocukların dünyanın farklı 
köşelerindeki akranlarıyla birlikte internette oyun oynadıklarını zannederken, 
aslında uzaktan kumandalı silahlarla Rus hükümetinin düşmanlarını öldüren 
gerçek atışlar yapmalarını konu alıyor. Bir başka öyküde ise genetiği değiştirilmiş 
ve salgıladıkları koku ile insanlara dehşet saçan Çinli bir “korku taburu” 
karşısında bir grup askerin yaşadıkları anlatılıyor (ibid.). 

“Savaş, sanatın motorudur”  

Gelecek senaryolarının, edebi romanlar ve bilim kurgunun fantastik 
dünyasının savaş ve stratejik düşünce ile yollarının ilk defa kesiştiğini söylemek 
doğru olmaz. Echevarria’nın (2007) ayrıntılı incelemesinde ortaya koyduğu üzere 
özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde gerek ABD gerek Avrupa’da popüler 
yayınlarda geleceğin savaşlarının nasıl olacağına dair yazılan ve o dönemde 
“bilimsel macera romanı” olarak adlandırılan bilim kurgu türündeki eserlerin 
sayısında büyük bir artış yaşandı. Gelecek üzerine spekülasyon hem son derece 
popüler hem de son derece kârlı bir iş alanı haline geldi (ibid.). Yaratıcı düşünce, 
romanlar ve askeri stratejiyi buluşturan önemli eserlerden biri, hava savaşlarının 
teorisyeni olarak tanınan İtalyan General Guilio Douhet’nin kaleme aldığı 19.. 
Savaşı (Guerra dell ’19) adlı kitaptır (Gray, 1994). Douhet kitabında, Fransa-Belçika 
ittifakı ile Almanya arasında yaşanan hayalî bir savaşı anlatır ve bu savaş 
üzerinden hava bombardımanının savaşların çok daha kısa sürede sona ermesine 
yol açacağı öngörüsünde bulunur.  Bilim kurgu dünyasının bir başka önemli ismi, 
Marslıların insanlığı yok etmesini anlattığı Dünyalar Savaşı (The War of the Worlds, 
1898) ile Havada Savaş (The War in the Air, 1908) gibi eserleri ile tanınan ve 
fütürizm çalışmalarının öncüsü olarak nitelenen İngiliz yazar H.G. Wells’tir. 

                                                 
6 Akıllı silahlar terimi, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin gelişimi sayesinde otonoma 
sahip olmaya başlayan, lazer ve uydu kontrollü silahlar için kullanılmaktadır (Newberry, 1987). 
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Wells, modern roket tasarımının öncüsü, fizikçi Robert H. Goddard’a dolaylı da 
olsa ilham kaynağı olmuştur (Gannon, 2003; Gray, 1994). Geleceğin savaşlarını 
kurgulayan başka önemli edebi eserler arasında, Japonya’nın Pasifik 
Okyanusundaki ABD donanmasına hayalî bir saldırısından yola çıkan 1925 tarihli 
Büyük Pasifik Savaşı (The Great Pacific War) ve profesyonel askerlerin mutlaka 
okumaları tavsiye edilen 1959 tarihli Yıldız Gemisi Askerleri (Starship Troopers) 
sayılabilir. Orson Scott Card’ın Uzay Oyunları (Enders Game) ve Joe Haldeman’ın 
Vietnam Savaşı’ndaki deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı, sinemaya da 
uyarlanan Bitmeyen Savaş (The Forever War) adlı bilim kurgu kitapları da ABD’de 
askeri eğitim müfredatında kaynak eserler olarak yer almaktadır.    

Hayal gücü, fanteziler ile askeri stratejik düşünce ve güvenlik siyaseti 
arasındaki karşılıklı etkileşimin en çarpıcı örneklerinden biri, ABD’nin geliştirdiği 
nükleer silah programıdır. Franklin’in (1988) belgelediği üzere, Yıldız Savaşları 
gibi süper silah projelerinin geliştirilmesinde, 18. yüzyıldan itibaren mucizevi 
silahların savaşı tamamen ortadan kaldıracağı ve Amerikan ideallerinin dünyaya 
hakim olacağına dair popüler kültürde dolaşıma sokulan kurgular önemli rol 
oynar. Bu fanteziye en büyük katkıyı sunan etkenlerden biri 1880’ler ile Birinci 
Dünya Savaşı arasındaki dönemde yazılan bilim kurgu romanlarıdır. Hayal gücü 
ve fantezilerin savaş teknolojisine etkisi kadar, savaş teknolojisi de kurgu dünyası 
ve sanatsal üretim sürecine damgasını vurmuştur. Bunun en önemli örneklerinden 
biri, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da üretilen sanat eserleridir. Söz konusu 
eserler arasında, ressam Gino Severini’nin İtalya’nın savaşa katıldığı yıl olan 1915 
tarihli İtalyan Mızraklı Süvari Askerleri Dörtnala (Lancieri Italiani al Galoppo) ve Zırhlı 
Tren (Treno Blindato) bulunmaktadır. Severini’nin de aralarında bulunduğu İtalyan 
Fütüristlerine göre “savaş, sanatın motorudur” (ibid.).  

Askeri fütüroloji asıl gelişimini Soğuk Savaş sırasında yaşadı. 1950 ve 
1960’lardan itibaren senaryo planlamacılığı, ABD güvenlik siyasetine farklı ya da 
beklenmeyen askeri gelecekleri tahmin etmeye imkân verecek kavramsal araçları 
sağlamaya başladı (Gannon, 2003; Carr 2010). 1948 yılında ABD ordusu için 
araştırma ve analiz hizmeti vermek üzere kurulan düşünce kuruluşu RAND, 
Sovyetler Birliği ile olası bir nükleer ve konvansiyonel savaşın sonuçlarını önceden 
tahmin etmeye yönelik çok sayıda savaş oyunları ve simülasyonlar geliştirdi. 
Soğuk Savaş geriliminin tırmanışa geçtiği 1980’ler boyunca savaş oyunları ve 
senaryo yazımı ABD ordusunun düzenli uyguladığı çalışmalar haline geldi. 

Fanteziler, bilim kurgu, savaş teknolojileri ve stratejik planlama arasındaki 
geçişkenlik 20. yüzyıl içinde daha da artarken, askeri stratejik düşünce ve fantezi 
dünyasını birbirinden ayıran çizgi özellikle Vietnam Savaşı sonrası tamamen 
ortadan kalktı (Gray, 1994). Bilim kurgu yazarları ile ABD ordusu arasındaki 
ilişkinin daha da derinleştiği bu dönemde, bilim kurgu romanlarının dili ile 
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stratejik söylem, aynı kavramları, aynı metaforları kullanmaya başladı.7 Gray’in 
(1994) deyimiyle “tekno-bilimsel tahayyül”, geleceğin savaşlarını anlatan bilim 
kurgu yazarları ile ABD ordusunun birbiriyle iç içe geçtiği noktayı oluşturuyordu. 
Teknolojik fanteziler ile ABD askeri kültürü ve politikaları arasındaki yakın 
ilişkiyi çarpıcı bir şekilde dile getiren bir başka kişi, kimya dalında doktora yapan 
ancak bilim insanı olmaktan çok, bilim kurgu yazarı olarak tanınan Isaac 
Asimov’dur. Asimov, 1980’lerin sonuna doğru Ronald Reagan yönetimi 
tarafından başlatılan ve İkinci Soğuk Savaş’ı körüklediği öne sürülen Yıldız 
Savaşları projesine (diğer adıyla Stratejik Savunma İnisiyatifi) karşı yürüttüğü 
kampanya sırasında kaleme aldığı bir yazıda bu karşılıklı etkileşime dair çarpıcı 
bir gözlemde bulunur: 

Bilim ve bilim kurgu arasında ince bir çizgi var. Ben 47 yıl 
boyunca bu çizginin her iki yanında da eserler verdim. Korkarım 
Ronald Reagan o çizginin nereden geçtiğini bilmiyor. Ve bu kafa 
karışıklığı da milyarlarca dolara mal olacak. (Gray, 1994: 315)  

2. GELECEĞİN TAHAYYÜLÜ, BUGÜNÜN TAHAKKÜMÜ 

Güvenlik siyaseti ve askeri stratejinin hayal gücü yoluyla geleceğe, henüz 
olmamış olana yönelmesi, geleceğe dair fantezilerin stratejik düşünce ve askeri 
teknolojiye ilham kaynağı olması yeni bir olgu değil. Bunun temel nedenlerden 
biri, siyaseti bir güvenlik projesi olarak kurgulayan modern siyaset için, geleceğe 
hakim olmak merkezî önemdedir (Debrix, 2015; Dillon, 1996).8 Buna dair ilk 
gözlemlerden biri, ünlü İtalyan düşünür Niccolo Machiavelli’ye aittir. 
Machiavelli, modern iktidarın doğasına dair ilk ve en önemli tartışmalardan biri 
addedilen Prens adlı eserinde, iyi bir hükümdarın, yakın gelecekte ortaya 
çıkabilecek krizlere dikkat ettiği kadar, çok daha ileride olabilecekleri de 
öngörmesi ve engel olmak için her türlü çabayı göstermesi gerektiğini vurgular 
(Machiavelli, 1998). Machiavelli’den neredeyse yarım asır sonra modern siyasetin 
bir güvenlik siyaseti olduğunu anlatan Fransız düşünür Michel Foucault da 

                                                 
7 Güvenlik siyaseti ve bilim kurgu arasındaki bu geçişkenlik, farklı coğrafyalar, farklı siyasal ve 
tarihsel deneyimler nedeniyle popüler kültüre de farklı şekillerde yansımakta. Buna verilecek en 
ilginç örneklerden biri, ABD kaynaklı bilim kurgu dizisi Star Trek ile aynı dönemde yayına giren 
Alman bilim kurgu dizisi Raumpatrouille’de coğrafi sınırların nasıl farklı kurgulandığıdır (Kniesche, 
2007).  
8 Bu gözlem, Uluslararası İlişkiler disiplininde “eleştirel güvenlik çalışmaları” adı altında geçen ve 
bu yazının da kuramsal çerçevesini oluşturan çalışmalar tarafından ortaya konan önemli bir 
bulgudur. Eleştirel güvenlik çalışmaları, uluslararası alanda güvenliği devlet merkezli ve askeri 
alana öncelik vererek kurgulayan Reel-politik ve Liberal ana akım yaklaşımlardan farklı olarak, 
güvenliğin, stratejik bakışın sunduğu gibi iktidar ilişkilerinden bağımsız, nesnel bir olgu 
olmadığını, tam tersi, ırk, toplumsal cinsiyet, sınıfsal ilişkiler ile iç içe olduğunu ortaya koyar 
(Weldes vd., 1999). Feminist, Post-kolonyal, Post-yapısal, Marksist, Frankfurt Okulu gibi çok 
farklı felsefi yaklaşımlardan beslenen bu çalışmaların genel bir tartışması için bkz. Peoples ve 
Vaughan-Williams, 2010; Fierke, 2007; Mutimer, 2007.  
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siyasetin zamansal boyutuna vurgu yapar ve açık uçlu geleceğin, bilinmeyenin 
kurucu öneminden bahseder (Foucault, 2007).    

Her ne kadar egemen düzenin güvenliği için gelecek, merkezî önem taşısa 
da, güvenlik siyasetinin ve stratejik düşüncenin gelecek ile kurduğu ilişki 
değişebilir. Bu değişim hem ontolojik (şeylerin doğasına dair kurgu bakımından) 
hem de epistemolojik düzeyde (tehditlerin nasıl bilinebileceği açısından) 
gerçekleşir (Massumi, 2015; Aradau ve Münster, 2011). 21. Yüzyıla gelindiğinde 
savaş teknolojileri ve savaşların doğasında yaşanan dönüşümler, güvenlik 
siyasetinin gelecek ile kurduğu ilişki açısından ontolojik ve epistemolojik açıdan 
büyük bir kırılmaya yol açtı. 1980’lerden itibaren enformasyon ve bilgi 
teknolojilerinde yaşanan gelişme, insansız hava uçakları, akıllı füzeler, uydu 
teknolojileri ile anında koordinasyon ve uzaktan istihbarat toplama gibi çok sayıda 
yeni imkânları orduların hizmetine sundu (Matthews ve Treddenick, 2001). 
Bilgisayar ve enformasyon teknolojilerinin gelişmesi, silahlar ve diğer askeri 
teçhizatta olduğu kadar savaş tekniklerinde de büyük dönüşümlere yol açtı. 
“Askeri Alanda Devrim” (ibid.) olarak tanımlanan bu dönüşümün uzantısı olarak 
ne zaman ve nerede olacağı, kim tarafından gerçekleştirileceği önceden 
kestirilemeyecek siber saldırı gibi olasılıklar güvenlik siyaseti ve stratejik 
düşüncenin gündemine girdi. Bu kırılmaya yol açan bir başka olgu da Soğuk 
Savaşın ardından, özellikle ABD askeri çevreleri ve stratejik düşünce 
kuruluşlarında hakim olmaya başlayan “dördüncü kuşak savaş” (Fourth 
Generation Warfare, kısaca 4GW) fikridir (Farrell, 2008; Lind, vd., 1989). 4GW 
dönemi ile anlatılmak istenen, devletleri devlet dışı aktörler ile karşı karşıya 
getiren asimetrik savaşların, devletler ve onların merkezî ordularını karşı karşıya 
getiren klasik savaşların yerini aldığıdır. Bu iki dönüşüm 21. yüzyıl güvenlik 
siyaseti ve stratejik düşüncesinde yansımalarını buldu. Var olan tehlikelerden çok, 
olabilecekler, kesin bilinen, doğrulanmış tehlikelerden çok, olma olasılığı bulunan 
ancak asla kesin olarak bilinemeyecek tehditler, güvenlik siyaseti ve askeri 
stratejiye damgasını vurmaya başladı (Stockdale, 2013; Anderson, 2010; Amoore, 
2013; Amoore ve De Goede, 2008; Dillon, 2007). 20. Yüzyılda güvenlik siyasetine 
yön veren hesaplanabilir riskler, 21. yüzyılda yerlerini hesaplanamaz risklere 
bıraktı (Diprose, vd.: 2008: 268). Teyit edilebilir ve/veya gözlemlenebilir olgular, 
hesap edilebilen riskler değil, hesap edilemeyecek, öngörülemeyen tehditler askeri 
düşüncede ön plana çıkarken, tedbirli olma mantığı yaygınlaştı.  

Bu bağlamda not edilmesi gereken önemli bir nokta, olanı öncelleyen bu 
düşünüşün, askeri strateji, çatışma ve savaş durumları ile sınırlı olmadığıdır. Göç, 
zorla yerinden edilmişlik, küresel kapitalizm ve finans gibi günümüz siyasetinde 
öne çıkan birçok gündem maddesi karşısında geliştirilen politikalarda da aynı 
bakışın yansımalarını görmek mümkün (Bigo vd., 2013; Rajaram ve Grundy-
Waar, 2007; Wilson ve Weber, 2008; de Goede, 2015; Cooper, 2011). Kısaca, 
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olma olasılığı ne kadar düşük olursa olsun, belirsiz geleceklere mümkünmüş gibi 
yaklaşıp eyleme geçmek, zamanın ruhu (zeitgeist) haline dönüştü (Amoore, 2013: 
1).   

Belirsiz geleceğin bu şekilde güvenlik sorunu haline getirilmesi aslında 
gelecek üzerinden, hemen bugün harekete geçilmesi anlamına gelmekte (aşağıda 
öldürmeyen silahlar bağlamında değindiğim üzere) askeri fanteziler ve risk 
tahayyülleri, askeri ve güvenlik siyaseti bağlamında bugünün tasarruflarında 
hayata geçirilmekte. Anderson’ın (2010) dile getirdiği şekliyle, beklentisel 
müdahalelerde (anticipatory interventions) bulunarak, bilinmeyen ve asla kesin 
olarak bilinemeyecek yıkıcı tehditlerin önünü almak amaçlanmaktadır. Bu durum 
da geleceğe dair öngörülen risklerin bugün üzerinde siyasal kontrol ve tahakküm 
kurmasına zemin hazırlaması anlamına gelmektedir. Henüz gerçekleşmemiş ve 
belki de asla gerçekleşmeyecek tehdit algılarının bugünün güvenlik siyasetini nasıl 
şekillendirdiği, geleceğe dönük tehlikeler üzerinden bugün üzerinde nasıl 
tahakküm alanları açıldığına dair en çarpıcı örneklerden birini siber güvenlik 
alanında yapılanlar oluşturmaktadır (Stevens, 2015). Savaş senaryoları yazımı ve 
stratejik oyunların ABD Ordusunun rutin bir pratiği haline geldiği 1980’lerde 
ağırlıklı olarak Sovyetler Birliği, komünist tehlike, olası bir nükleer savaş 
durumunda neler yaşanabileceğine dair tahayyüller, askeri fantezilere damga 
vurmaktaydı (Carr, 2010). Aşağıda daha ayrıntılı ele aldığım üzere, güvenlik 
siyasetinin mantığında son 15-20 yıldır yaşanan bu dönüşüm askeri fütürolojiye 
de yansımaktadır.  

Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen tehdit algısı ve risk analizi, özellikle 
de 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen intihar saldırılarının ardından, 
fantezi ve stratejik düşünceyi birbirine giderek yakınlaştırdı.9 Saldırıları araştıran 
komisyonun raporu bu yakınlaşmayı pekiştirmesi açısından önemlidir (Kean vd., 
2004). 2001’deki saldırıların ardından ABD Başkanı George W. Bush tarafından 
kurulan, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerden gelen beşer üyeden oluşan 
komisyona göre, saldırıları mümkün kılan dört unsur vardı ve bunların başında 
“hayal gücü yoksunluğu” geliyordu (ibid.: 339-348). Komisyona göre, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan itibaren toplanan istihbarat üzerinden güvenlik senaryoları 
yazılmaya başlamışsa da, hem stratejik senaryolarda tahayyül dünyası sınırlı 
kalmış, hem de hayal gücünün geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması ihmal 

                                                 
9 Soğuk Savaş döneminin ardından, ABD’nin süper güç olarak tek kutuplu dünya düzenine 
damgasını vurduğu, liberalizm ve küreselleşen kapitalist düzenin zafer sarhoşluğu yaşadığı 1990’lı 
yıllar, 2000’lerde yerini, 11 Eylül saldırıları, 2008 küresel finans krizi, Rusya, Çin, Hindistan gibi 
ülkelerin hızlı büyümesi karşısında ABD hegemonyasının sonunun mu geldiği, tek kutuplu dünya 
düzeninin sona mı erdiği tartışmalarına bıraktı. (ABD’deki saldırıların hemen ertesinde terör ve 
dünya düzeninin geleceğine dair kapsamlı bir derleme için bkz. Booth ve Dunne, 2002). Risk 
siyasetinin, günümüzde ABD emperyalizminin mantığını oluşturduğuna ve bu mantığın gerek iç 
siyaset gerekse dış politikaya nasıl yön verdiğine dair önemli bir tartışma için bkz. Martin, 2007.  
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edilmişti. Yapılması gereken, “tahayyül alıştırmalarının rutinleştirilmesi, hatta 
bürokratikleştirilmesi” idi. (ibid.: 344). Dönemin Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld de komisyonun tespitlerine hak veriyordu. Küresel stratejik ortamı ele 
aldığı bir konuşmasında, imkânsızı düşünmenin önemine vurgu yapan Rumsfeld, 
Amerikan halkını korumanın çok farklı düşünmeyi, bilinmeyene ve hiç 
beklenmeyene karşı hazırlıklı olmayı gerektirdiğini söylüyordu. Rumsfeld’in 12 
Şubat 2002 tarihinde yaptığı basın açıklaması bunun en iyi yansımasıdır. 
Rumsfeld Doktrini olarak da anılacak bu açıklamada, ABD’ye karşı tehditlerin 
“bilindiği bilinenler, bilindiği bilinmeyenler, bilinmediği bilinenler ve bilinmediği 
bilinmeyenlerden” kaynaklandığını belirtiyordu (Dillon, 2014). 

ABD Ordusu ve stratejik düşünce çevrelerinin hayal gücü yoksunluğunu 
telafi etmek üzere Pentagon tarafından atılan ilk adımlardan biri, yüzünü 
Hollywood’a dönmek oldu (BBC, 2001a). George W. Bush’un danışmanı Karl 
Rove, CBS, Sony, Dreamworks, Viacom ve MGM gibi Hollywood’un önde gelen 
stüdyolarının temsilcileri ile görüştü, onlardan milliyetçilik ve kahramanlık 
mesajları veren, savaş propagandası yapan yapımlara daha fazla öncelik 
tanımalarını istedi. Rıza üretiminde sinemanın gücünden yararlanmaya çalışmak 
yeni bir girişim değildi. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Hollywood’un 
yürüttüğü propaganda kampanyası birçok araştırmaya konu olmuştur (Koppes ve 
Black, 1990). Daha ilginç olanı, ABD yönetimi ve ordusunun, Hollywood 
stüdyolarından, propagandaya katkıda bulunmalarını talep etmesinin yanı sıra bu 
sefer onlardan fikir almaya da gitmesiydi. Bu doğrultuda, Die Hard, Lara Croft 
Tomb Raider, The Six Million Dollar Man ve 48 Hrs. gibi filmleri büyük gişe yapan 
Steven E. de Souza gibi senaristlerin de aralarında bulunduğu, Amerikan sinema 
dünyasının önde gelen isimleri ile Pentagon arasında görüşmeler yapıldı. Bu 
işbirliği, Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne bağlı Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü 
(Institute for Creative Technology) çatısı altında gerçekleşti (BBC, 2001b; Lyman, 
2001; Weinberger, 2007; The Age, 2002). ABD Savunma Bakanlığı öncülüğünde, 
50 milyon dolar bütçeyle 1999 yılında kurulan Enstitü’nün amacı, ordu için 
tatbikata yönelik simülasyonlar geliştirmesiydi. Bu kez ABD ordusunun 
Enstitü’den talebi farklıydı. İçeriğine dair ayrıntıların gizli tutulduğu görüşmede 
Pentagon, senarist ve yönetmenlerden gelecekte olabilecek terör saldırılarına dair 
senaryolar üretmesini istedi. Kamuya açık kitap ya da film gibi eserlere dayalı 
istihbarata, açık kaynak istihbaratı (open-source intelligence) kısaca OSINT adı 
verilirken, yaratıcı düşüncenin ordu adına ürettiği bu tür kurguya dayalı 
istihbarata İngilizce fiction (kurgu) ve intelligence (istihbarat) kelimelerinin 
kısaltılması olarak FICINT adı verilmektedir (Cavanaugh, 2018). 

ABD Ordusunun fantezi dünyası ile ilişkileri 2000’lerde giderek güçlendi ve 
yeni girişimlerin önünü açtı. Bu girişimlerin en yeni örneklerinden biri 2018 
yılında kurulan Geleceğin Komutanlığı’dır (Future Command). Söz konusu 
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komutanlığın kurulması, Vietnam Savaşı ertesinde ABD Ordusunda 1973 yılında 
yapılan değişim ve dönüşümlerden bu yana gerçekleştirilen en büyük yeniden 
yapılanmadır (Lamothe, 2018). İş dünyasının önde gelen isimleri, teknoloji 
uzmanları, akademisyenler ve girişimcileri savunma sanayii ile bir araya getiren 
Komutanlığın, geleceğin savaşlarını öngörerek, “fikir ve çözümler üretmesi” 
amaçlanıyor (Vergun, 2018).  

ABD Başkanlarından Eisenhower 1961 yılında yaptığı veda konuşmasında, 
ABD ordusu ve savunma sanayii arasında oluşan iş birliğinin demokratik yönetim 
açısından yarattığı tehlikelere dikkat çeker ve çıkarlara dayalı ilişkiye atfen 
“askeri-endüstriyel kompleks” terimini kullanır. Günümüzde ise askeri-
endüstriyel kompleks yerini, yukarıda açıkladığım nedenlerden ötürü, askeri-
endüstriyel-medya-eğlence kompleksi, kısaca MIME-NET’e (military-industrial-
media-entertainment’in kısaltmasına karşılık geliyor) bıraktı (Der Derian, 2009). 
MIME-NET kavramı, film yapımcılarından ordulara, silah tüccarlarından 
bilgisayar oyunu tasarımcılarına kadar çok farklı aktörleri bir araya getiren geniş 
bir ağın, militarizmi topluma nasıl nüfuz ettirdiği ve savaşı nasıl meşrulaştırdığını 
anlatmak için kullanılmaktadır (ibid.). Buradan hareketle, bu yazının da ana 
konusu, kesin tehlikelerin yerini, olası risklere bıraktığı MİME-NET 
toplumlarında tahayyülün kendisinin bir savaş alanı haline geldiğidir (Salter, 
2008). 

21. Yüzyılda Askeri Fanteziler  

“Sevgili Steve, Annem bugün köpeğimiz Tracker’ı öldürdü. Elimizde 
kalan su onunla paylaşamayacak kadar azalmış.”  

Yedi yaşındaki kız kardeşinin sesi sakindi. Sesli mesajıyla 
birlikte yolladığı resim, ağabeyi Steve’in miğferindeki vizöre 
yansıdı. Kuru boyalarla yapılan resim Greybull, Wyoming’deki 
çiftliklerini gösteriyordu. Kupkuru kahverengi toprak, hendekten 
sızan kahverengi cılız su, Tracker için dikilmiş kahverengi 
mezartaşı… Köpeğin başucunda ağlayan küçük kızın 
gözlerinden akan masmavi gözyaşları…ABD Deniz 
Kuvvetleri’nden Onbaşı Steven West, gözünden bir damla yaş 
süzülmeden önce görüntünün çözünürlüğünü artırdı. Ekibinden 
hiç kimse onun ağladığını görmedi. [Kızkardeşi] Eugenia’dan 
aldığı ilk üzücü haber değildi ancak bu sonuncusu çok acıydı. 
“Neden buradayım?” diye sordu kendi kendine. Evde de durum 
Lagos, Nijerya’da olduğu kadar kötü. Gözlerini kapattı ve derin 
bir nefes aldı. Sakinleşti, kardeşinin mesajını sildi ve vizörünü 
kaldırıp etrafını kolaçan etti. (US Marine Corps, 2016) 

Bu satırlar ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 2016 yılında yayımlanan 
Gelecek 2030-2045: Güvenlik Ortamına Dair Öngörüler (Marine Corps Security 
Environment Forecast: Futures 2030-2045) adlı derlemede yer alan üç bilim kurgu 
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öyküsünden birine ait. Binbaşı Molly Waters tarafından yazılan öykünün başlığı 
“Su için Savaşan Bir Dünya”. Öykü, küresel çapta kuraklık ve temiz su sıkıntısının 
yaşandığı bir dönemde Afrika’da insani yardım operasyonu gerçekleştiren ABD 
ordusuna bağlı bir birlikte yaşananları anlatıyor. Olayların anlatımına geçmeden 
önce okuyucuya olayın arka planı hakkında bilgi verilerek genel bir çerçeve 
çiziliyor. Buna göre uluslararası sistem sınır aşan göç dalgaları nedeniyle büyük 
baskı altındadır. Yerleşik yönetimler bu baskı ile mücadelede zorlanmakta, 
devletlerin kaynakları bu sorunla başa çıkmak için tüketildiğinden pek çok 
hizmetin sunulması imkânsızlaşmaktadır. Devlet dışı aktörler, yönetimlerden 
boşalan yeri doldurarak devletin asli görevlerini yerine getirme fırsatını 
yakalamaktadır. ABD’nin bir yandan büyük bir göç dalgasının hedefi olması, 
diğer yandan ABD Ordusunun küresel siyasette geri adım atmaya başlamasıyla 
açılan boşluğu, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin dolduracağı aktarılmaktadır. 
Dikkat çeken bir nokta, senaryoların çoğunda, söz konusu askeri fantezilerde Çin 
ve Hindistan gibi yeni güç merkezlerinin genellikle, askeri bir tehdit 
oluşturmaktan çok, gerileyen ABD hegemonyası karşısında, yükselen yeni 
ekonomiler olarak kurgulanmasıdır. 

Yukarıdaki satırların da yer aldığı, ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı “Gelecek 
Komutanlığı” (Futures Directorate) tarafından hazırlanan 2030-2045 raporu halen 
aktif görevde olan subayların geleceğe dair yazdıkları öyküleri bir araya getiriyor 
(US Marine Corps, 2016). Öykülerin her biri “olası taktik ve operasyonel skeçler” 
olarak nitelenmekte. Virginia Quantico’da bulunan Komutanlığın yaptığı çağrı 
üzerine yollanan 84 öykü arasından 18’i finale kaldı. Finale kalan öykülerin 
yazarları Atlantik Konseyi’nin de katılımıyla düzenlenen özel bir atölyede World 
War Z gibi çok tanınmış eserlere imza atan Max Brooks gibi profesyonel bilim 
kurgu yazarlarıyla birlikte çalışma fırsatı buldu. Atölye sonucunda en başarılı 
bulunan üç öykü “Bilim Kurgu Gelecekler” (Science Fiction Futures) adlı projenin 
parçası olarak yayımlandı (ibid.). 

2004 yılında emekli olana kadar ABD ordusunun dönüşümünden sorumlu 
olan Robert B. Rigg, yarbay olduğu dönemde yazdığı 1956 yılına ait “Geleceğin 
Ordusunun Askeri” başlıklı yazısında, 1970’lere gelindiğinde askerlerin sahip 
olacağı “süpermen donanımını” (s.25) anlatırken, “miğferinin, geçmişin kaba 
tencerelerine kıyasla, bilimsel birer şaheser” (s.25) olacağından, üniformasının son 
derece hafif, mermi ve şarapnele dayanıklı bir malzemeden yapılacağından, bir 
anda “geceyi gündüze dönüştüren gözlük” (s.27) takacağından ve tehlikelere karşı 
onu uyaracak “cep radarı” (s.27-28) taşıyacağından bahseder (Rigg, 1956). Yarbay 
Rigg’in 1970’lere dair askeri fantezilerini kaleme almasından yaklaşık yarım 
yüzyıl sonra, teknoloji ve “teknoloji fetişizmi” (Harvey, 2003) 2040’ın ordularına 
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dair günümüz askeri fütürolojisinde başrollerden birini oynamayı sürdürmekte.10 
Savaşların giderek daha öldürücü hale gelmesi ve demografik dönüşüm nedeniyle 
insanların yerini, savaşan “Cy-robot”ların alması, sinir implantasyonu gibi farklı 
tıbbi müdahalelerle insanın fiziksel kapasitelerinin genişletilmesi, dönüştürülmesi 
sıklıkla karşılaşılan temalardan bazılarını oluşturmakta (Phillips, 2016).  

Edebi açıdan ne derece başarılı olduğu tartışma götürse de askeri fantezilerin 
ilginç olan yanı, sadece teknolojik açıdan geleceğin ordularına dair öngörüleri 
değil, egemenlerin bugüne dair endişeleri, kendi güvenliğine karşı tehdit algıları, 
güvensizlik tahayyülüne şekil veren varsayımları konusunda önemli ipuçları 
içermesi. Gelecek 2030-2045 derlemesinde yer alan bir diğer öykü (aşağıda da 
değineceğim üzere) günümüz askeri fantezilerinde sıklıkla rastlanan bir başka 
konuya, gelecekte çatışmaların ağırlıklı olarak yer alacağı öngörülen mega 
şehirlere odaklanıyor. Binbaşı Vic Ruble ve Yüzbaşı Sara Kirstein tarafından 
yazılan öykünün başlığı “Çifte 10 Gün” (US Marine Corps, 2016: 23-34). Öykü, 
orduya ait başka raporlar ve analizlerde de biçim bakımından çokça başvurulan 
gazete makalesi şeklinde anlatılıyor. Associated Press ajansına ait 20 Nisan 2045 
tarihli haber, “Aylar Süren Gecikmenin Ardından, Tayvan Güçleri Eski Taipei’yi 
Yeniden Ele Geçirmek için Harekete Geçti” başlığını taşıyor (US Marine Corps, 
2016). 10 Ekim’de Tayvan’da gerçekleşen hayalî depreme atıfta bulunulan 
haberin arka planında, 2030 yılı itibarıyla dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan 
ve kent savaşlarını kaçınılmaz kılan 41 mega şehir yer alıyor. Depremi izleyen 
nükleer felaket ve Tayvan yönetiminin Taipei halkına temel hizmetleri 
sağlamaktan aciz kalması, Çin yanlısı ayaklanmacıların bu durumu fırsat bilerek 
kontrolü ele geçirmeye çalışmasına yol açar. Öykünün kahramanı olan Onbaşı 
Johnson Gupta, gıda depolarından çalınan yardımların akıbetini araştırmakla 
yükümlüdür. Operasyon boyunca birlik, aralarında “büyümeleri ergenlik çağına 
girmeleriyle durdurulan ancak fiziksel olarak güçlenmeye devam eden…Yıldırım 
Savaşçıları …Shăndiàn Zhànshì” (s.19) adı verilen Çinli Özel Harekât timleri gibi 
farklı düşmanlarla mücadele eder. Sonuçta, gıdaların çok zor koşullarda yaşayan 
sığınmacıların elinde olduğu anlaşılır. Sığınmacılar arasında bulunan, perişan 
haldeki genç bir anne ile yüzleşen kahramanımız kendisine verilen emirlere 
uymamanın getirdiği (“çok büyük bir çatışmanın cephesinde yer alan askerlerin 
sırtına yüklediği”, ibid.) inanılmaz sorumluluğa rağmen aksi yönde hareket eder. 
Öykü “bazı şeylerin asla anlatılmamasının en iyi yol” olduğunu vurgulayarak 
noktalanır (ibid.).  

                                                 
10 Söz konusu makalesinde Harvey (2003), teknoloji fetişizmini, “şeylerden ibaret olan 
teknolojilere, sahip olmadıkları (sosyal sorunları çözme, ekonomileri canlı tutma ya da bizlere 
daha üstün bir hayat yaşatma gibi) güçleri atfetmek” olarak tanımlar (Harvey, 2003: 3). Teknoloji 
ve günümüz savaşları arasındaki etkileşime dair önemli bir tartışma için bkz. Virilio, 2005. 
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Dramatizasyon sadece bilim kurgusal güvenlik senaryolarında değil, 
stratejik planlamaya yönelik raporlarda da sıklıkla başvurulan bir üslup. 2030-2045 
Raporu gibi, çarpıcı örneklerden bir başkası, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’ne 
ait 2004 tarihli Geleceği Haritalandırmak (Mapping the Global Future) adlı rapor (US 
National Intelligence Council, 2004). Rapor, İstihbarat Konseyi’nin 2020 yılı 
itibarıyla dünyanın ne tür tehlikeler ile karşı karşıya kalacağına odaklanan NIC 
2020 adlı projenin bir ürünü. 2003 yılında başlatılan proje, Birleşmiş Milletler’den 
düşünce kuruluşu RAND’a, Shell International gibi küresel sermayenin baş 
aktörlerinden Princeton Üniversitesi öğretim üyelerine kadar çok farklı alandan 
uzmanları bir araya getirdi. Geleceği Haritalandırmak, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
kurulan Batı ittifakının, küreselleşme koşulları altında ne tür zorluklarla karşı 
karşıya kalacağını dört kurgusal senaryo yoluyla ele almakta. Raporda, radikal bir 
hareketin Orta Doğu’daki Müslüman bir ülkeyi ele geçirmesiyle, halifeliğin 
yeniden canlanacağına dair başka radikal gruplara ümit vereceği öngörülüyor. Bu 
olasılığın ele alındığı senaryo “Yeni Halifelik” başlığını taşıyor. Küresel çapta dinî 
bir hareketin ortaya çıkmasını ele alan bu fantezi, Usame Bin Ladin’in hayalî 
torunu Sa’id Muhammed Bin Ladin’in bir akrabasına yazdığı 20 Temmuz 2020 
tarihli mektup etrafında dönüyor. Mektupta halifenin yerleşik yönetimlerden 
iktidarı devralmaya çalışırken ortaya çıkan karmaşa, İslam Dünyası’nın gerek 
kendi içinde gerekse ABD, Avrupa, Rusya ve Çin ile yaşadığı çatışmalar ele 
alınıyor. Mektubuna “dedem yaşasaydı büyük hayal kırıklığı yaşardı” diye 
başlayan torun Bin Ladin şöyle devam ediyor:  

Belki de o, [Halife] El-Kaide üyesi olmadığı ve dedem gibi siyasal 
bir hareketin başını çekmediği için inananlara çok daha ruhani 
bir lider olarak göründü… Filipinler’den Endonezya’ya, 
Malezya ve Özbekistan’dan Afganistan ve Pakistan’a kadar 
birçok ülkeden bağlılık mesajları ve maddi yardımlar yağdı… 
Avrupa ve Amerika’da, inancına uygun yaşamayan 
Müslümanlar bile gerçek kimlik ve inançlarına döndü… Papa 
gibi bazı zındıklar bile onun maneviyatından öyle etkilendiler ki 
onunla inançlar arası diyalog kurmak istediler. […]  

Oh! Haçlıların kafasını nasıl da karıştırdık. Neredeyse 
unutulmaya yüz tutmuş bir kelime, Batı’nın kelime dağarcığında 
yeniden yer etmeye başladı ve Halifelerin eski tarihini anlatan 
kitaplar Amazon.com’da en çok satanlar listesine girdi. (US 
National Intelligence Council, 2004: 85-86) 

Gelecek on yıllarda yeni Bin Ladin’lerin terör saçmaya devam edeceği 
varsayımı kadar, küresel kapitalizme karşı oluşabilecek tehditler, günümüz askeri 
fantezilerinin bir başka önemli boyutunu oluşturuyor. 2017 tarihli ABD Ulusal 
İstihbarat Konseyi’nin hazırladığı ve gelecek öngörülerini içeren Küresel Eğilimler 
raporu buna dair önemli örneklerden birini sunuyor (US National Intelligence 
Council, 2017). Raporda ele alınan gelecek senaryolarının arka planını uzun 



AP Aslı ÇALKIVİK 

74 
 

vadede orta sınıfların küçülmeye devam edeceği, ekonomik büyümenin giderek 
yavaşlayacağı bir ortam oluşturuyor. Bu koşullar altında yaşanabileceği tahayyül 
edilen senaryo, 19 Kasım 2018 tarihli bir haber şeklinde okuyucuya aktarılıyor. 
Haberin başlığı “‘Bilgisayar Korsanı Robin Hood (Robin Hoodhacker) Ticareti 
Felce Uğrattı” (ibid.: 12). Haber, ABD, Kanada ve Avrupa’da alışverişin en 
yoğunlaştığı dönem olan Noel öncesinde geçiyor. Bir siber korsan, kişisel banka 
hesaplarına 100 bin doları bulan sanal eklemeler yapar. Bunun üzerine sanal 
alışverişlerde talep patlaması yaşanır ve çığ gibi büyüyen işlemler 
karşılanamayınca, New York’ta sanal ticaret faaliyetleri tamamen dondurulmak 
zorunda kalır.  

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın 2006 tarihli Stratejik Eğilimler adlı 
raporu, askeri fantezilerin egemen küresel düzeni tehdit edebilecek riskler üzerine 
sınır tanımayan hayal dünyası hakkında önemli ipuçları sunuyor (UK Ministry of 
Defence, 2006). Rapora ilham veren güven(siz)lik kaynaklarından biri, gelecek 30 
yıl içinde ortalama refah düzeyinin artmasına rağmen zengin ve yoksullar 
arasındaki uçurumun giderek büyüyecek olması. Bu koşullar altında mutlak 
yoksulluk içinde yaşayanlar, dezavantajlı durumda olup beklentilerini 
gerçekleştiremeyenlerde adaletsizlik algısı giderek artacak, bu durum da toplum 
içi ve toplumlar arası gerilim ve istikrarsızlıklara, kargaşa, kriminalite, terörizm ve 
ayaklanmalara yol açacak. Bilim kurgu romanları ile boy ölçüşür şekilde, 
enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşümün “sentetik telepati” 
(ibid.: 83) adı verilen, zihinler arası iletişim ya da telepatik bağlantılar kurulması 
benzeri tehlikeleri de beraberinde getireceği yönünde öngörüde bulunuluyor (ibid.: 
83). 

Kapsamının devletler arası savaş, devletler ile devlet-dışı aktörler arasında 
gerçekleşebilecek silahlı saldırı ve çatışmalar gibi konvansiyonel tehlikelerin çok 
ötesinde olması, günümüz askeri fantezilerinin Soğuk Savaş dönemine kıyasla 
büyük farklılık gösteren bir boyutu. Bunun çarpıcı örneklerinden biri, ABD eski 
Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in yukarıda da değindiğim konuşmasında 
kullandığı “bilmediğimizi bildiklerimiz” deyişini başlık olarak kullanan ABD 
Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Bilmediğimizi Bilmediklerimiz: Savunma 
Stratejisi Geliştirilmesinde Konvansiyonel Olmayan Stratejik Şoklar adlı 2008 tarihli 
raporu (Freier, 2008). Söz konusu rapora göre sadece terör, devletler arası 
savaşlar, kitle imha silahları gibi konvansiyonel güvenlik sorunları değil, 
konvansiyonel olmayan birçok konu artık stratejik açıdan tehdit oluşturan 
olasılıklar şeklinde değerlendiriliyor. Rapora göre küreselleşmenin yol açtığı 
kontrol edilemez güçlerden toksik popülizme, küresel ısınmadan kontrol altına 
alınamayan salgın hastalıklara kadar pek çok olgu, askeri düşüncenin merkezine 
oturuyor (ibid. :16).  
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Askeri fantezilerde sıkça işlenen bir başka tema da, popülist hareketlerin 
giderek yaygınlaşmasının yol açacağı tehlikeler. Bu tür bir tespiti Birleşik Krallık 
Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2006 tarihli Stratejik Eğilimler adlı 
raporda bulmak mümkün (UK Ministry of Defence, 2006). Küresel kapitalist 
düzenin eşitsizlikleri giderek arttıracağı öngörüsünde bulunulan raporda, “dinsel, 
anarşist ya da nihilist hareketlere bağlı anti-kapitalist ideolojiler kadar popülist ve 
Marksist” (ibid. :3) ideolojilerin yeniden dirilebileceği uyarısında bulunuluyor. 
Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile artan sekülerizm ve maddiyatçılığın 
geleneksel toplumlarda ne tür sarsıntılara, kırılmalara yol açabileceğini işleyen 
raporda, toplumların Marksizm ve popülizm gibi “katı inanç” sistemlerine 
yönelebileceği öngörülüyor (ibid.). 

Günümüz askeri fütürolojisinin dikkat çeken bir başka yanı, egemen 
düzene karşı tehdit oluşturduğu düşünülen koşulların coğrafi yansıması, bir diğer 
deyişle, kurgulanan karanlık coğrafyalar. Güvenlik siyaseti ve askeri tahayyül 
açısından risk coğrafyasının başında, konvansiyonel olmayan tehlikelerin kuluçka 
ve çoğalma mekânları olarak addedilen kentler geliyor. 2035 yılı itibarıyla dünya 
nüfusunun yüzde 60’ından fazlasının kırsal olmayan mekânlarda yaşayacağını 
öngören bir senaryoya göre, hızlı kentleşme, altyapı eksikliklerinin getirdiği kötü 
yaşam koşulları, artan yoksulluk ve yoksunluk, çevre kirliliği ve salgın hastalıklar 
istikrarsızlığa yol açacak, yeni riskler doğuracak (US Joint Force, 2016). Buna 
göre şehirlerde yaşanan sosyal patlamalar ve teröre karşı savaş, düşmanın taktik 
değiştirmesi ile de birleşince kentsel alanlarda savaş, kaçınılmaz ve belirleyici bir 
unsur olacak. 

Güvenlik algısında kentlerin bu şekilde ön plana çıkmasının bir nedeni 1993 
yılında ABD ordusunun Mogadişu’da yaşadıklarıdır. Varoşlardan gelen 
milislerin, ABD ordusunda yaşanan kayıpların yüzde 60’ından sorumlu olması, 
askeri stratejistleri “Kentsel Mekânlarda Askeri Operasyonları” (Military 
Operations on Urbanized Terrain – MOUT) yeniden düşünmeye itti (Davis, 2006: 
203). 1996 tarihli, “Bizim Askerlerimiz, Onların Şehirleri” adlı ordu dergisinde 
yayımlanan bir yazıda, geleceğin savaşları, “dünyanın metruk şehirlerindeki 
sokaklar, lağım kanalları, yüksek binalar ve gelişigüzel yapılmış evleri arasında 
olacak” şeklinde anlatılmakta (ibid.: 203). 

Kentleri merkezine oturtan bu senaryolara ilham kaynağı olan araştırmalar 
arasında bulunan bir başka çalışma, Richard K. Norton’ın 2003 tarihli “Öldürücü 
Şehirler” adlı makalesidir (Norton, 2003). Kendisi de eski bir deniz subayı ve 
güvenlik analisti olan Norton’a göre “apokaliptik filmler ve bazı bilim kurgu 
türlerinde sıklıkla” işlenen karabasan kentler fikri, stratejik düşüncenin en başta 
ilgilenmesi, askeri planlamanın öncelik vermesi gereken konulardan birini 
oluşturmaktaydı (ibid.: 97). Norton yazısında, gerekli çağrışımı yapmak için T.S. 
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Eliot’ın 1922 tarihli “Çorak Ülke” adlı şiirine göndermede bulunuyordu. Elliot bu 
şiirinde “Ölü erkeklerin kemiklerini yitirdiği / Fareler sokağında olduğumuzu 
düşünürüm” diye yazar. Norton’a göre Eliot’ın şiirinde geçen “fareler sokağı” 
benzetmesi, kısa ve uzun vadede küresel güvenliğe karşı gelişen tehditlerin ana 
kaynağını kentlerin oluşturacağını en iyi şekilde anlatan dizelerdi (ibid.). Bu 
şehirler bir dönem ulusal ekonominin önemli parçası olmalarına rağmen artık 
sadece köhne, yıkılan ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların bulunduğu, her türlü 
hastalığın ve her türlü kanunsuzluğun yeşerdiği mekânlar haline gelecekti. Hiçbir 
sosyal hizmetin sunulamadığı, yasaları uygulamanın imkânsızlaştığı, yolsuzluk, 
şiddet ve çevresel felaketlerin etkilerinin derinden hissedildiği bu şehirler, 
teröristler, suç çeteleri ve direniş grupları için çekim noktası olacaktı. Bu şartlar 
altında, istihbarat toplamak, uydu ve insansız hava araçları ile gözetim yapmak 
son derece tehlikeli ve zor olacak, herhangi bir saldırı anı ya da ABD ordu 
mensuplarının rehin alınması durumunda, onları kurtarmak imkânsızlaşacaktı.  

2016 tarihli ABD Ordusuna bağlı Birleşik Güç (US Joint Force) için 
hazırlanan ve 2035 yılı itibarıyla ABD ordusunu ne tür tehlikelerin ve zorlukların 
beklediğine yer verilen The Joint Force in a Contested and Disordered World adlı 
raporda ele alınan tehditler, kentlerin gelecek on yıllarda güvenlik açısından 
oluşturduğu riskleri inceleyen Norton’un tahayyül dünyası ile örtüşmekte (US 
Joint Force, 2016). Rapora göre, nüfus artışı ve göç baskısı altında kalan ve hızla 
büyüyen şehirler giderek yönetilemez bir hale gelecek. Geleceğin güvensizlik 
ortamını belirleyecek ve Birleşik Gücü bekleyen en önemli tehlikelerden biri de şu 
şekilde tarif edilmekte: 

Kırsal kesimden gelenler, yabancılaşma ve yoksulluğun yanı 
sıra, kozmopolit kent sakinleri ile iletişimleri sonucunda 
yaşadıkları kafa karışıklığı nedeniyle, suça ve çetelere yönelecek, 
kentlerdeki isyancı gruplara katılacaklar. Kentlerin yoğun 
ortamında rahatça saklanma fırsatı bularak, ABD’ye ait keşif 
güçlerini etkisiz hale getirirken, onun üstün vuruş gücünü boşa 
çıkaracaklar. (ibid. :12) 

Kentlerden yükselen bu risklerin dağılımı her ne kadar, ABD başta olmak 
üzere, Batılı ülkeleri de içine alan bir coğrafyayı öngörse de, tehditler ağırlıklı 
olarak küresel güneydeki şehirlerden kaynaklanıyor. Askeri tahayyülde ölümcül 
şehirler, Libya, Irak ve Suriye’de yaşanan savaş ve çatışmaların gerçekleştiği 
mekânları, yine küresel güneyde bulunan ancak konvansiyonel askeri tehditlerin 
arka planda olduğu Rio de Janeiro, Mexico City, Johannesburg gibi geniş bir 
coğrafyayı kapsıyor. Söz konusu şehirler, Shadowrun gibi video oyunları, Mad Max 
ya da Robocop gibi filmlerdeki distopik kent ortamlarını andırıyor (Carr, 2010). 
MIME-NET toplumlarının en çarpıcı yansımalarını sunan bu fanteziler, barbarlık 
ve uygarlık, karmaşa ve düzen, hastalık ve temizlik, sağlık ve çürümüşlük gibi 
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ikilikler üzerinden dış müdahaleye davetiye çıkaran karanlık coğrafyalar 
kurguluyor.  

Mark Neocleous Evrensel Hasım adlı çalışmasında, güvenliğin “en yüce 
kavram” olduğu burjuva toplumlarında bir düşmana karşı duyulan korku ön 
plana çıktığı için, düşman tahayyülünün kapitalist modernitenin merkezine 
oturduğunu yazar (Neocleous, 2015). Güvenlik siyasetini mümkün kılan, bu 
kurgu ve hayallerdir. Irkçı ve sömürgeci bakış açısının öne çıktığı “ölümcül 
şehirler” fantezisinin başrolünde, şehrin dehlizlerinde dolaşan, masum insanlar 
arasında saklanan, kentlerin küreselleşme koşulları altında yarattığı fırsatları en 
iyi şekilde suistimal edip sahip olduğu üstün teknolojiye rağmen Batılı ordulara 
asimetrik saldırılarla diz çöktürebilecek yetenekte barbarlar oynamakta (UK 
Ministry of Defence, 2006). “Geleceğin Savaşlarını Yazma Programı” 
kapsamında, ABD’nin Almanya’daki üslerinde görev yapan Çavuş Oren 
Hammerquist’in öyküsü bu açıdan çarpıcı örneklerden birini oluşturuyor 
(Hammerquist, 2014). Olmayan bir bölgede, olmayan bir çatışma üzerinden 
üçüncü dünya savaşı çıkarılmaya çalışılmasını anlatan öyküye, “Kırmızı Başlıklı 
Kız” masalını çağrıştıracak şekilde “Kara Başlıklı Kamchatka” (KBK) başlığı 
verilmiş. Öykü, Üçüncü Dünya ülkesi olan Kamchatka Demokratik 
Cumhuriyeti’nde gelişen olaylar etrafında dönüyor. Terör örgütü KBK, Rus 
yayılmacılığına karşı büyük mücadele vermiş, etnik çatışmaların sıklıkla 
yaşandığı gerçek bir coğrafyada sanal bir ülke yaratmıştır. Örgüt, yarattığı bu 
sanal ülke üzerinden gerçek bir kriz çıkartmak için üç aşamalı bir plan uygular. İlk 
aşamada, hayalî ülkede meydana gelen sanal bir terör saldırısı ile kamuda infial 
yaratmaya çalışır. İkinci aşamada bu öfkeyi, ABD ordularının bölgeden 
çekilmesine yönelik taleplere doğru yönlendirir. Sivilleri katleden ABD Özel 
Harekât timlerine dair sanal videoları sosyal medyada dolaşıma sokar. Üçüncü ve 
son aşamada ise, Genelkurmay Başkanı Dunkirk’ün ABD Temsilciler Meclisinde 
yaptığı hayalî açıklamalarını bilgisayar ekranlarına yansıtır. Öykünün sonunda 
bütün bu gelişmelerin, aslında üçüncü bir dünya savaşı çıkarmak amacıyla 
bilgisayar korsanlarının ürettiği sanal gerçeklikler olduğu anlaşılır. Kamchatka 
öyküsünde işlenen sivilleri katleden askerler temasına ABD askerleri tarafından 
yazılmış başka fantezilerde de rastlamak mümkün. Geleceği Yazmak Programı 
kapsamında 2017’de düzenlenen “2030-2050’de Savaş temalı Çılgın Bilim 
İnsanları” yarışmasında en iyi bilim kurgu öyküsü seçilen, “İnfosferi Kollamak” 
öyküsü buna bir örnek olarak gösterilebilir (Hall, 2017). 

Askeri fantezilerde, başta ABD ordusu olmak üzere sadece Batılı orduların 
düşmanla başa çıkabileceği, çevreden sağlığa her türlü toplumsal sorunun ancak 
askeri bir çözüm ile halledilebileceği varsayımı öne çıkmakta. Üçüncü Dünyada 
hızla büyüyen gecekondu mahallelerindeki yoksulluğu inceleyen Mike Davis, 
Pentagon’un kent savaşlarına dair öngörülerini, “kentlerdeki yoksulların 
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kriminalize edilmiş kesimlerine karşı yürütülecek düşük yoğunluklu bitmeyen 
savaş” olarak nitelendirir (Davis, 2006: 2005). 

Bu tahmin ve tahayyüller, stratejik raporlara yansımakla kalmıyor. Kentlerin 
yeni yüzyılın savaş ortamı olacağına dair öngörüler ve bu ortamda askeri 
üstünlüğün nasıl sağlanabileceğine dair fanteziler, sadece stratejik planlara değil, 
silah geliştirme programlarına da yön veriyor. Bunun en çarpıcı örneği hasmını 
öldürerek değil, öldürmeden kontrol altına almayı amaçlayan öldürmeyen-silahlar 
programıdır (US Department of Defense, 2016). Ölüm gibi kalıcı bir zarar vermek 
yerine geçici olarak etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bu silahların “ordu 
güçlerinin masum insanları öldürmesi ya da kentlerin altyapısına zarar vermesi” 
gibi durumları ortadan kaldıracağı öngörülmekte (Council on Foreign Relations, 
1995: v). Elektromanyetik dalga yayarak acı hissettiren silahlardan, mikrodalga 
teknolojisinden yararlanan tüfeklere, körleştiren lazerlere kadar, söz konusu 
silahlar ilham aldıkları fanteziler gibi hayal dünyasının sınırlarını zorlamakta. 
Savunma sanayiinin hızla büyüyen bu dalının müşterileri arasında sadece ordular 
değil, polis güçleri de yer alıyor (Wilkinson, 2008). Öldürmek yerine davranışlara 
yön vererek yaşamı içten fetheden bu silahlar, ordu ve polis, savaş ve barış, 
kamusal alan ve özel alan arasındaki ayrımları bulandırıyor (Larrinaga, 2016).  

3. SONUÇ 

Filozof David Hume hayal etme yetisinin hem nedensellik kurma, soyut 
düşünme gibi akıl yürütmek için gerekli donanımı kazanmak, hem de bireylerin 
bir araya gelerek toplumsal düzenlemeleri hayata geçirmesi açısından taşıdığı 
önemi vurgular (Hume, 2009). Hume’a göre “tahayyül edebileceğimiz hiçbir şey 
imkânsız değildir” (ibid.: 63). Bir şeyi tahayyül edebiliyorsak, o zaman o şey, 
düşünülebildiği için var olma olasılığına sahiptir. Hume’un bu satırları 
yazmasından yaklaşık 300 yıl sonra, hayal dünyası ve fanteziler bu kez çok farklı 
bir bağlamda, çok farklı nedenlerle daha fazla önem taşımaya başladı: Orduları 
geleceğin savaşlarına hazırlamak.  

Yukarıda da tartıştığım üzere, ne gelecekteki askerin nasıl olacağına dair 
hayaller, ne de henüz olmamış savaşlara dair öngörüler güvenlik siyasetine 
yabancıdır. Askeri fütüroloji 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ABD 
ordusunun giderek daha yakından ilgilendiği bir konu haline geldi. 1970’lere 
gelindiğinde senaryo planlamacılığı, savaş oyunları gibi pratikler yoluyla strateji 
geliştirmek rutin olarak başvurulan yöntemler olmaya başladı. Asıl ilginç olan, bu 
hayallerin biçim ve içeriğinin, 21. yüzyılda değişen stratejik ortamla birlikte nasıl 
değişip dönüştüğüdür. Yazıda işte bu değişime odaklanarak, özellikle 2000’li 
yıllardan itibaren bilinemez risklerin güvenlik siyasetinde ön plana çıkmasının 
askeri fantezilere nasıl yansıdığını ele aldım. ABD Ordusu tarafından hazırlanan 
raporların, orduda görev yapan Amerikalı askerlerin yazdıkları bilim kurgu 
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öykülerinin, stratejik olduğu kadar siyasal birer metin olarak okunması gerektiğini 
vurguladım. Biçim ve içerik açıdan incelediğim bu metinlerin ne tür varsayımlar 
içerdiğini, ne tür risklere öncelik tanıdığını açıklamaya çalıştım.  

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yöntemi, onu yaratmaktır” diyen ABD 
Ordusundan Binbaşı Sauer ve Yüzbaşı Starr, fantezilerin idealar dünyası ile sınırlı 
kalmadığını etkili bir biçimde dile getiriyorlar. Günümüz askeri fantezileri, 
olabileceklerle sınırlı kalmayıp, olma olasılığı bile kesin olarak bilinemeyen 
risklere hazırlıklı olma arzusunun bir ifadesidir. Bu nedenle de, güvenlik siyaseti, 
hiçbir sürprize yer bırakmayacak şekilde geleceği tahakküm altına almanın 
peşindedir. Askeri fanteziler ile ifade bulan geleceği kontrol etme çabası ise, 
aslında bugünün üzerinde hakimiyet kurmayı perçinlemektir.  
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KÜRESEL EKOLOJİK KRİZ VE FELSEFE: 
PARADİGMADAN KAÇIŞ MÜMKÜN MÜ? 

GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS AND PHILOSOPHY: 
ESCAPING FROM PARADIGM 

Fehmi ÜNSALAN* 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı mevcut ekolojik krize yönelik felsefi 
yaklaşımların doğasını eleştirel olarak incelemektir. Bu 
bağlamda öncelikli olarak mevcut ekolojik krize neden olan 
belirli açmazlara ve bu açmazların beraberinde getirdiği 
sorulara odaklanılacaktır. Ardından çevre felsefesi 
tartışmalarına egemen olan etik yaklaşımların sözü edilen 
maddi zemin ile ilişkisi sorgulanarak genel hatlarıyla çevre 
felsefesinin mevcut ekolojik kriz ile ilişkisi ele alınmaya 
çalışılacaktır. Felsefe açıktır ki içinde bulunduğu çağın temel 
sorunlarını görmezden gelemez. Bu anlamda felsefenin 
ekoloji konusunda kör olduğunu söylemek de mümkün 
değildir. Ancak felsefe güncel sorunları ele alırken doğası 
gereği sorgulamanın odağını kendi kavram çerçevesi içinde 
yeniden konumlandırmakta, onu kendi kurucu tartışmaları 
içine yerleştirmektedir. Bu da genellikle yola çıkılan 
başlangıç noktasının pasif bir hale gelmesine neden olmakta; 
geri dönülecek noktanın ortadan kaybolmasına yol 
açmaktadır. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to critically examine the nature of 
philosophical approaches to the burning question of 
ecological crisis. In this context, study will primarily focus on 
the specific dilemmas that have caused the current ecological 
crisis and the questions brought by these dilemmas and 
secondly to the relationship between ethical approaches 
dominating the environmental philosophy and current 
ecological crisis. Philosophy, in fact, is unable to ignore the 
main problems of its age. And in this sense, it is not possible 
to say that philosophy is reckless about ecology. However, 
while philosophy deals with contemporary problems, it has, 
by its very nature, repositions the focus of interrogation with 
a conceptual framework and transforms for constituent 
philosophical discussions. 

Keywords: Ecological Crisis, Ecopathology, Ecological 
Externalities, Environmental Philosophy, Environmental 
Ethics. 

 

GİRİŞ 

Çağımızın en önemli küresel sorunlarından biri olan ekolojik kriz tarihsel, 
kültürel ve ekonomik olarak incelenmesi gereken bir ilişkiler bütünüdür ve 
dolayısıyla çok katmanlı biçimde tartışmaya açıktır. Ancak şu açıklamayı 
yapmak bir başlangıç noktası belirlemek açısından verimlidir: Küresel ekolojik 
kriz özellikle son iki yüzyıla damgasını vuran endüstriyel üretim ve buna bağlı 
tüketim sistemi sonucunda ortaya çıkmıştır; tekil çok sayıda semptomun bir 
araya gelmesiyle oluşmuş karmaşık bir yapısı bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 
küresel ekolojik kriz endüstriyel kapitalist sistemin bir sonucudur. Yirminci 
yüzyılın son çeyreğinden bu yana insanlık ekolojik krizin gözle görülür etkileri 
ile kaçınılmaz bir biçimde yüzleşmek zorunda kalmış; sorunu tespit etmek ve 
çözmek adına çoğunluğu teoride kalmış birçok girişimde bulunmuştur. 
Felsefenin de güncel tartışma konularının başında gelen bu sorun süreç içinde 
kendi kavramsal çerçevesini kurmuş; konu etikten ontolojiye, politikadan 
epistemolojiye kadar birçok farklı bağlamda tartışılmıştır. 

Çalışmamızın amacı mevcut ekolojik krize yönelik felsefi yaklaşımların 
doğasını eleştirel olarak incelemek olacaktır. Eleştirinin temel gayesi ekoloji 
felsefenin mevcut paradigmasının neliğini ortaya koymak ve söz konusu 
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paradigmadan kaçışın olanaklı olup olmadığını sorgulamaktır. Bu bağlamda 
çalışma iki kısımdan oluşmaktadır: Çalışmanın ilk kısmında mevcut ekolojik 
krize neden olan belirli açmazlara ve bu açmazların beraberinde getirdiği 
sorulara odaklanmak amacıyla olgusal bir zemin oluşturulacaktır. Bu anlamıyla 
yazının ilk bölümü felsefi tartışmalara odaklanmaktan ziyade soruna iktisat ve 
çevre biliminin kesiştiği güncel bir noktadan yaklaşmaktadır. Çalışmanın felsefe 
dışı bir kıtadan hareketle kurulmasının temel nedeni sorunun maddi zeminini 
belirlemektir. Çalışmanın ikinci kısmında ise bu belirlemeye dayanarak çevre 
felsefesi tartışmalarına egemen olan başta etik yaklaşımlar olmak üzere felsefi 
tavırların sözü edilen maddi zemin ile ilişkisi sorgulanacak; genel hatlarıyla 
çevre felsefesinin mevcut ekolojik kriz ile ilişkisi eleştirel olarak ele alınmaya 
çalışılacaktır. 

1. İKTİSADİ BİR OLGU OLARAK EKOLOJİK KRİZ 

Yeni bir bilimsel inceleme alanı olan “ekopatoloji” canlı yaşamını hastalık 
yönünden etkileyebilecek çevresel tüm alt bileşenleri bir arada değerlendirmeyi 
amaç edinmektedir (CTA, 1994: 6). Kavram yetmişlerden beri özellikle insan 
yaşamını ciddi anlamda tehdit eden kanser ve benzeri hastalıkların ölçülebilir 
dışsal nedenlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu anlamda, başta çevresel 
koşullar olmak üzere dış etkenler ve hastalıklar arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
ve hastalık algısının yeniden biçim alması açısından ekopatolojik bakışın etkisi 
büyük olmuştur. Dünyanın da ciddi anlamda hastalık belirtileri göstermeye 
başladığı günümüzde küresel ekolojik kriz tüm canlılığı tehdit eden devasa bir 
ekopatolojik sendrom olarak kendini göstermektedir. Bu anlamda ekopatoloji 
kavramı son dönemde çevrebilimciler tarafından ekolojik krize dair bütünsel bir 
yaklaşım olanağı sunması dolayısıyla kullanılmaya başlanmıştır.1 

Mevcut ekolojik krizin asli nedeninin endüstriyel kapitalist dünya düzeni 
olduğunu kavramak için derinlikli bir araştırmaya gerek yoktur. Açıktır ki 
Aşırılıklar Çağı olarak da adlandırılabilecek yirminci yüzyıl doğanın 
tahribatından kaynaklanan bölgesel veya küresel ölçekte birçok anormalliğe 
sahne olmuştur. Bu durum inkâr edilemez bir biçimde doğanın dengesinin 
bozulmasına neden olan üretim ve tüketim döngüsüne bağlı olarak 
gerçekleşmektedir. İki yüz yıllık üretim süreci iklim sistemini uçurumun eşiğine 
getirmiş; buzulların erimesi bir yandan sulama düzeninin altüst olmasına ve 
giderek artan atmosferik anormalliklere neden olmuştur. Bazı canlı türleri için 
tehlike eşiği halihazırda aşılmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen kapitalizmin 
ekolojik krize engel olacak biçimde kararlar almasının önünde sisteme içkin 
birtakım engeller bulunmaktadır. Bunların başında kâr etme zorunluluğu ve bu 

                                                 
1 Örnek için bkz. Leigh, 2005: 3-15. 
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zorunluluğun beraberinde getirdiği tüketim artışı; başka bir ifade ile maddi 
üretimdeki sürekli artış gelmektedir (Tanuro, 2011: 87). 

Yirminci yüzyılın son çeyreği itibariyle semptomları açıkça kendini 
göstermeye başlayan ekolojik krize müdahale adına somut girişimler kendini 
göstermektedir. Bu bağlamda modern çağın her şeyin birbiriyle kıyaslanabilir 
olduğu ön kabulüne dayanan bir değerleme yöntemi olarak "maliyet" çerçevesi 
de krizin boyutlarının niceliksel olarak ifade bulması adına kullanılmaya 
başlanmıştır.2 Geleneksel anlamda bir iktisadi faaliyetin maliyetinin 
hesaplanması ve buna bağlı kararların alınması sürecinde çoğunlukla faaliyetin 
gerçekleşmesi için gereken yatırım miktarı göz önünde bulundurulmaktadır. İçsel 
maliyet (internal cost) hesabı olarak da adlandırılan bu hesaplama biçiminde 
faaliyetin temel çevresel etkileri hesaba katılmamaktadır. Bu geleneksel 
yaklaşıma alternatif olarak öne sürülen ve az da olsa kullanılmakta olan bir 
maliyet yaklaşımı daha bulunmaktadır. “Sosyal maliyet” yaklaşımı olarak 
adlandırılan bu diğer yaklaşıma göre bir iktisadi faaliyetin sosyal maliyeti (yani 
başka bir ifade ile toplam maliyeti) yukarıda tanımlanan anlamıyla içsel 
maliyetler (içsellikleri) ile dışsal maliyetlerin (dışsallıklarının) toplamına eşittir. 
Burada dışsal maliyet (external cost) ile kastedilen faaliyetin kendi dışında bir yapı 
üzerinde gözlemlenen etkileridir (Eshet T., 2006: 335-364). Dolayısıyla bir 
iktisadi faaliyetin negatif3 anlamda dışsal maliyetleri ile ifade edilen onun insan 
veya canlı-cansız doğa üzerinde yarattığı bozulmalardır.4 Bozulmalar ham 
maddenin elde edilmesi sürecinden üretilen ürünün kullanımı ve bertarafına 
kadar tüm aşamaları kapsamaktadır (Eshet T., 2005: 489). Buradan hareketle 
şunu ifade etmek mümkündür: İnsan etkisinin gözlemlenmediği doğal faktörler 
(deprem, volkanik patlamalar, vb.) bir kenara bırakıldığında, mevcut küresel 
ekolojik kriz insanoğlunun sosyoekonomik faaliyetlerinin ortaya çıkardığı irili 
ufaklı tüm negatif dışsallıkların bir toplamıdır. Dolayısıyla negatif dışsallıkların 
ortadan kaldırılması, gezegene ait tüm ekopatolojik semptomların süreç içinde 
yok olması; küresel ekolojik krizin de teorik olarak tamamen ortadan kalkması 
anlamına gelmektedir. Bu iktisadi mantık çerçevesi ekolojik krizin nedenlerinin, 
kapsamının ve krize nasıl müdahale edilebileceğinin somut ve ölçülebilir bir 
biçimde tercüme edilebilmesi anlamında verimlidir: Teoride negatif dışsallık 
üretmeyen bir toplumsal ekonomi doğaya zarar vermez. 

                                                 
2 Maliyet paradigmasına dayalı dışsallıklar tartışmasını mümkün kılan ve kaynaklarla 
destekleyen Doç. Dr. M. Kemal Korucu’ya teşekkür ederim. 
3 Bir faaliyetin negatif dışsallıkları olabileceği gibi pozitif dışsallıkları da olabilir; örnek olarak bir 
üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların bir şekilde enerjiye, canlı besinine veya gübreye 
dönüştürülmesi gibi. 
4 Net sosyal maliyet; brüt sosyal maliyetler ile brüt sosyal maliyet kazanımları arasındaki farka 
eşittir.  Brüt sosyal maliyetler ve brüt sosyal maliyet kazanımları ise brüt içsel maliyetler ve brüt 
dışsal maliyetler şeklindeki alt bileşenlerden oluşur. Bkz. (Dijkgraaf E., 2004: 233-247). 
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Dışsallıklar ve Karar Verme 

Yukarıdaki iktisadi mantık çerçevesi soyut düzlemde çözüm için bir öneri 
olarak kabul edilebilecek olsa da pratikte cevaplanması gereken, ki felsefi 
düzeyde soruları da kapsamaktadır, bir dizi karmaşık sorgulamayı beraberinde 
getirmektedir. Bu yüzden sistematik bir inceleme önkoşul olarak ekonomik ve 
politik durumun yarattığı dolayımları ele almayı gerektirmektedir. 

İktisadi bir uygulamanın nasıl ve nerede gerçekleştirileceğine ilişkin 
kararların alınması aşamasında dışsal maliyetlerin hesaba katılması ve karar 
vericilerin buna göre yönlendirilmesi gerektiği fikri ilk olarak Doksanlı yıllarda 
gündeme gelmiştir. 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde belirli enerji 
yatırımlarının planlanması sürecinde sosyal maliyet yaklaşımına göre hareket 
edilmesi gerektiği ileri sürülmüş, bazı örneklerde bunun uygulanması için 
girişimlerde bulunulmuştur (Connors, 1993: 1-6; Matthews, 2000: 1390-1395). 
“Externality Adders” ekolü olarak adlandırılan bir grup araştırmacının ileri 
sürdüğü biçimiyle uygulanan sosyal maliyet yaklaşımına dayanarak alınan 
kararların yalnızca içsel maliyetlerin dikkate alınması ile uygulanan mevcut 
kararlara göre ekolojik açıdan daha verimli sonuçlar sağladığı ve ekolojik 
anlamda bir iyileşmenin önünü açtığı tespit edilmiştir.5 Bu ekolün 
araştırmalarından yola çıkarak bazı eyaletlerde özellikle büyük ölçekli yatırımlar 
için kirletici başına dışsallık miktarları belirlenmiş, bu miktarların hesaba 
katılması zaman zaman zorunlu hale getirilmiştir. Her ne kadar başta enerji ve 
zirai yatırımlar olmak üzere dar bir ölçekte uygulanmış olsalar da dışsallıkları 
hesaba katan bu maliyet yaklaşımı küresel ekolojik krizin belirli bir ekopatolojik 
semptomunun ölçülebilir olmasını sağlamak açısından ayrıca önemlidir. 

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi dışsallıklar sadece çevre kirliliğine iktisadi 
bir müdahale olarak kalmamakta aynı zamanda ekolojik krizin belirli 
etkenlerinin somut olarak sınırlarını ve etkisini belirlemeyi de mümkün 
kılmaktadır. Ancak görünen o ki bu alternatif sistemin küresel ekonomik sisteme 
entegre edilmesi oldukça karmaşık bir yeniden düzenleme ve denetim sürecini 
beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda küresel ölçekte atıkların nasıl 
depolanacağı ve ne şekilde bertaraf edileceği sorunu ve buna bağlı olarak 
dışsallık miktarlarının hesaplanması süreci bütünsel ekolojik krizin sadece tekil 
bir ekopatolojik bir semptomunu temsil eden uygun bir örnektir.6 Farklı 
nitelikteki atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi süreçlerinde uygulanan 

                                                 
5 Bu durumu, zirai bir uygulama için doğrulayan bir çalışma için bkz. Travisi, 2008: 598-607. 
6 US EPA tarafından geliştirilen “Evsel Katı Atık Yönetimi Açısından Bütünsel Maliyet 
Hesaplama Yaklaşımı”na göre atık yönetimi çalışmalarında göz önüne alınması gereken maliyet 
kalemleri yedi ana başlık altında toplanmalıdır. Bunlar; ön maliyetler, işletim maliyetleri, son 
maliyetler, kullanım sonrası alan iyileştirme maliyetleri, beklenmeyen maliyetler, çevresel 
maliyetler ve sosyal maliyetlerdir (EPA, 1997). 
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yönteme bağlı maliyet hesabı çoğunlukla içsel maliyet değişkenleri bağlamında 
yapılan değerlendirmelere göre belirlenmektedir. Sosyal maliyetler hemen 
hemen her uygulamada göz ardı edilmektedir.7 Bunun açık nedeni dışsal 
maliyetleri hesaba katıp katmama iradesinin mevcut koşullarda bir “zorunluluk” 
olarak değil, “vicdani bir sorumluluk” olarak görülmesidir. Başka bir ifade ile, 
küresel ekonomik koşullarda iktisadi kârlılık ve kalkınma açısından rekabet 
insanlığın ortak sorunu olan ekolojik krizi önlemekten daha elzemdir. Aslen bir 
sosyal hizmet olan ancak verimlilik esasına göre özelleştirilmiş bir faaliyet alanı 
olarak atık toplama söz konusu olduğunda bile bu durum geçerlidir. Atık 
toplama sistemi mevcut koşullarda doğrudan kârlılık ilkesine göre 
düzenlenmektedir. 

Dışsallıkların dikkate alınması konusunda yasal ya da teknolojik herhangi 
bir baskının bulunmadığı günümüz koşullarında, doğaya zarar verme potansiyeli 
olan herhangi bir faaliyetin kendi maliyetini mevzuata uygun gördüğü biçimde 
belirlenmesi normatiftir. Başka bir ifade ile belirli bir çevrenin ve oradaki doğal 
yaşamın kaderi genel mevzuat ve üretim ve yeniden üretim süreçlerinde ortaya 
çıkan olası teknolojik yeniliklerin inisiyatifine kalmış demektir. Bunun yanı sıra 
tıpkı Kyoto Karbon Ticaret Anlaşması aracılığıyla ülkelerin ve büyük şirketlerin 
para karşılığında başka ülkelerden karbon salınım kotası devşirmeleri gibi8, 
iktisadi bir üretim süreci neticesinde ortaya çıkacak dışsallıkları engellenmek 
yerine bir şekilde maddi cezalar; vergiler veya maliyeti artırıcı yaptırımlarla 
ikame edilmesinin ideal bir çözüm olarak sunulması da önlem almayı zorlaştıran 
bir etmendir. Bu etmen dışsallıkların doğrudan genelleşmiş değere, yani paraya, 
dönüşmelerini sağlamaktadır. Genelleşmiş değer biçimi ise sanılanın aksine 
dışsallıkları görünür kılmaktan ziyade onların birer üretim maliyet kalemi olarak 

                                                 
7 Örneğin Kocaeli ili, 2018 yılı için mutlak suretle yeni bir atık yönetim modeline (atık 
işleme/bertaraf tesislerinin ne olacağı ve nerelerde yapılacağı kararına) ihtiyaç duyan bir 
bölgedir. Bölgenin bu ihtiyacına cevap bulabilmek için araştırmacılar tarafından yapılan bazı 
modelleme çalışmalarında atıkların hangi yöntemlerle işlenmesi/bertaraf edilmesinin gerektiği 
(yöntem seçimi) ve bu tesislerin nerelerde kurulması gerektiği (yer seçimi) hem içsel maliyet hem 
de sosyal maliyet yaklaşımı ile ayrı ayrı kontrol edilmiştir. Gerek yöntem seçimi için (M. K. 
Korucu, 2017: 946-958) gerekse de yer seçimi için (M. K. Korucu, 2014: 131-140) alınacak 
kararlara hipotetik bazı dışsal maliyetlerin eklenmesi ile elde edilen sonuçlar sosyal maliyet 
yaklaşımında toplam maliyet açısından daha olumlu sonuçlar alındığını göstermiştir. Bu 
iyileşme bulguları kamuoyuyla paylaşılmış ancak yerel yönetim kararını bu doğrultuda 
kullanmayı “tercih etmemiştir”.  
8 Bu durumda elimizde kalan şey şudur: Normal şartlar altında 10.000 ton SO2 yalnızca yine 
10.000 ton SO2’ye eşit olmak durumundayken nasıl olur da başka birçok mali eşitliğin içerisinde 
kendine yer bulur? Bu soruya küresel anlamda, ama mutlaka küresel anlamda, bulanacak tutarlı 
bir cevap mevcut ekolojik krizi aşma yönünde önemli bir yol açacaktır. Werner Sinn’e göre bu 
anlamda söz konusu politikalar karbon arzını azaltmaya yönelik herhangi bir yaptırıma sahip 
değildir. Fransa Kyoto dışı ülkelerden gelen karbon yoğunluğu yüksek ürünlere karşı AB 
koruması istemektedir. Bu makul bir taleptir. Ancak Avrupa ülkeleri istese de istemese de bu 
politikalar kaynak zengini ülkeler tarafından çıkarılan karbonun dünyanın başka yerlerinde 
yakılmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmez. 
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içselleştirilmesini olanaklı hale getirmekte; dışsallıklarını ortadan 
kaldırmaktadır.9 Bu durum bir örnekle şöyle açıklanabilir: Atık bertarafından 
sorumlu şirket, faaliyetlerinin neden olduğu dışsallıklar sebebiyle ödemek 
zorunda kalacağı vergileri veya cezaları mevcut ticaret yasaları çerçevesinde çok 
rahat bir şekilde içselleştirebilir. Bunu ilk adımda faturalara yansıtarak tüm 
maliyetin hizmeti alanlardan tahsil edilmesini sağlayabilir. Artırılan hizmet 
maliyetinin yetersiz kaldığı noktada kârlılık adına güvencesiz ve sağlıksız 
çalışma koşullarına göz yumarak veya çalışanları düşük ücretlendirerek kendi 
sermayesini arttırma yönünde hareket edebilir. Kârlılığını bu şekilde bile 
sağlayamadığı durumlar için ise, tıpkı endüstriyel kapitalizmin göreli artı değeri 
artırmak adına fabrikalarını başka ülkelere taşıması gibi, faaliyetlerini başka 
yerlere taşıyabilir; atıkları kâr oranının daha yüksek olacağı bölgelerde 
depolayabilir. Bu ise kirleticilerin dünyanın bir noktasından başka bir noktasına 
taşınması; küresel ölçekte bir değişikliğin meydana gelmemesi anlamını taşır. 
Benzer bir örnek petrol ve kömür gibi fosil yakıtların küresel kullanımı açısından 
da geçerlidir. Hans Werner Sinn’e göre batılı devletlerin son yirmi yılda hayata 
geçirdiği karbon tüketimini azaltma mücadelesi bir dizi çelişkili durumu da 
beraberinde getirmektedir. Çıkarılan yasalar ve yürütülen çalışmalar aslen 
Sinn’in “yeşil paradoks” adını verdiği bir duruma yol açmaktadır. Yeşil 
paradoks aslen ilerleyen zamanda karbon tüketiminin düşürüleceğinin ilan 
edilmesinin küresel ısınma ivmesinin artmasının nedenlerinden biri olarak 
kendini göstermesi yüzünden ortaya çıkmaktadır (Sinn, 2015: 13). Petrol ve 
benzeri karbon yakıt zengini ülkeler ileride oluşabilecek servet kayıplarını telafi 
etmek adına, piyasalar ortadan kaybolmadan, olabildiğince fosil yakıtı toprak 
altından çıkarıp satmaya çalışmaktadırlar. Bunu sağlayan en temel koşul hali 
hazırda karbon yakıtların depolanma ve transfer maliyetlerinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarına göre daha düşük olmasıdır.10 Bu da yatırım maliyeti göz 
önünde bulundurulduğunda özellikle üçüncü dünya ülkelerinin yenilenebilir 
enerjiye geçiş tercihlerini açıkça belirlemeyecektir.11 Bu durum fosil yakıt 
piyasasındaki arz talep ilişkisinin tersine dönmeye başlamasını da 
açıklamaktadır: 

                                                 
9 “Dışsallıkların içselleştirilmesi teorisyenlerin içinde çırpınıp durduğu çok karmaşık bir çelişkiye 
parmak basıyor: Bir yanda, çevresel sınırlamalar yenilenebilir enerjilerin ekonomik 
potansiyelinin maksimize edilmesini gerektirirken, diğer yandan her aşırı artış büyük ölçüde fosil 
yakıt kullanan şirketler arasındaki rekabete zarar verme olarak kabul ediliyor. Yerinde bir 
kapitalist mantıkla bu yükün emekçilerin sırtına bindirileceği düşünülebilir, ama bunun için önce 
toplumsal direnç noktalarının ezilmesi gerekir” (Tanuro, 2011: 92). 
10 “Nükleer fizyon, nükleer füzyon, güneş enerjisi, su ve rüzgâr enerjilerinin hepsi elektrik 
üretiminde kullanılır. Ancak elektrik hiçbir şekilde fosil yakıtların yerini alabilecek mükemmel 
bir alternatif değildir. Çünkü fosil yakıtlar mükemmel depolama araçlarıdır” (Sinn, 2015: 207). 
11 Yaklaşık 140 kömür santralinin veya 75 nükleer santralin üreteceği enerjinin güneş aracılığıyla 
düşük bir maliyetle üreterek Afrika’dan Avrupa’ya transfer edilmesini mümkün kılacak Desertec 
Projesi’nin olası maliyeti 400 milyar avro olarak hesaplanmaktadır (Sinn, 2015: 85). 



AP Fehmi ÜNSALAN 
 

93 
 

“Etrafı kirletme analojisi, ancak AB’nin tüketmeyerek azalttığı 
miktarın, petrol şeyhleri ve diğer kaynak sahiplerinin aynı 
miktarda karbonu yeraltından çıkartmamaya karar vermesi 
halinde anlamlıdır (…) karbon kullanımını azaltmakta 
kullanılacak teknik çözümler üzerine bininci defa kafa 
patlatmaktansa bu kaynaklara sahip olanların karbonu 
yeraltında bırakmaya nasıl ikna edileceğini sorusunu sormak 
lazım” (Sinn, 2015: 13). 

 

Yukarıda kaba hatlarıyla dile getirilen ekolojik kriz perspektifi birçok 
anlamda sorunun olgusal yüzünü ortaya koymaktadır. Krizin nasıl 
tanımlanabileceği; neden-sonuç ilişkileri ağının tespit edilmesi ve çözüm için 
atılması gereken somut adımlar ancak bu olgusal çerçevenin beraberinde 
getirdiği sorulara cevap verilebildiği sürece bir anlam taşımaktadır: “Uygun yasal 
düzenlemeler krizin kontrol altına alınmasını sağlayabilir mi?”; “Ekolojik krizi 
iktisadi bir perspektifle kontrol altına almak mümkün müdür?”; “Yeşil bir 
kapitalizm olanaklı mıdır?”; “Ekolojik krizin asli nedeni tekil insan faaliyeti 
olarak görülebilir mi?” gibi sorular ölçek bazlı olarak aynı zamanda sosyal 
bilimler ve özellikle felsefenin de üzerinde kafa yorması gereken köşe taşlarıdır. 
Ancak belki de en önemli ve tüm bu sorulara dair tartışmalara bir koşul olarak 
eklenmesi gereken sorgulama şudur: “Ekolojik krize dair şimdi ve burada ne 
yapılması gerekir?” 

Bu sorular göz önünde bulundurulduğunda felsefenin ilk cevaplaması 
gereken şu olmalıdır: Oluşturduğu kavramsal bağlam ve bu bağlamın ürettiği 
tartışma düzeylerinin söz konusu çerçeve ve sorulara dair olduğunu söylemek 
mümkün müdür? Bu soruya cevap vermek adına felsefenin ekolojik krize yönelik 
tavrının eleştirel anlamda belirlenmesi gerekmektedir zira ancak böyle bir eleştiri 
felsefenin olgusal olanla arasındaki mesafeyi belirlemeyi mümkün kılabilir. 

2. FELSEFİ BİR OLGU OLARAK EKOLOJİK KRİZ 

Yukarıda özetlenen olgusal çerçeve ekolojik krizin neliğine ve nasıl 
aşılabileceğine yönelik tartışmalar açısından nesnel bir zemin sunmaktadır. 
Bunun nedeni sorgulamayı somut bir gerçeklik üzerinden kurmayı mümkün 
kılmasıdır. Bu çerçevenin ekolojik krizin çözümüne dair öneriler açısından bir ön 
kabul işlevi görebileceğini ifade etmek gerekir. Ancak burada dikkat çekici olan 
söz konusu olgusallık zemininin aynı zamanda sosyal bilimlerin, özellikle de 
felsefenin, ekolojik krizin neliğine dair tartışmaları yabancı bir kıtadan ortaya 
koyduğunu ifşa ediyor olmasıdır. Felsefe açıktır ki içinde bulunduğu çağın temel 
sorunlarını görmezden gelemez. Bu anlamda felsefenin ekoloji konusunda kör 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak felsefe güncel sorunları ele alırken 
doğası gereği sorgulamanın odağını kendi kavram çerçevesi içinde yeniden 
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konumlandırmakta, onu kendi kurucu tartışmaları içine yerleştirmektedir. Bu da 
genellikle yola çıkılan başlangıç noktasının pasif bir hale gelmesine neden 
olmakta; geri dönülecek noktanın ortadan kaybolmasına yol açmaktadır.12 

Ekoloji tartışması genellikle kavramın ve ekoloji biliminin kurucusu Ernst 
Haeckel ile başlatılır. Ekoloji felsefesinin, ya da daha geniş anlamıyla çevre 
felsefesinin, kökenleri doğanın gizemini bir düzen arayışı ile birleştiren doğa 
felsefecilerine kadar götürülebilir olsa da doğa ile insan arasındaki ilişki üzerine 
süregiden tartışmalar felsefe tarihinde kökenini asli olarak modern felsefe 
geleneği içerisinde bulmaktadır. Erken dönem modern düşünürler olan Francis 
Bacon ve Baruch Spinoza13 bu anlamda ilk örnekler olarak gösterilebilir. 
Özellikle doğanın bütünselliği bağlamında Spinoza düşüncesinden ve 
zorunluluk-özgürlük karşıtlığı bağlamında Kant düşüncesinden etkilenmiş olan 
Alman idealist düşünürleri doğa-insan ilişkisinin modern anlamda kurucuları 
arasındadır. Spinoza ve Kant (ve sonrasında idealist-romantik düşünürler) doğa 
ile insan arasındaki ilişkinin zorunluluk zemininde ele alınması gerektiği 
noktasında ortaklaşırlar. Erken modern düşüncenin bilimsel (mekanist) tavrına 
karşı çıkan 19. yüzyıl idealistleri doğayı akıldan ziyade sezgi ile kavranabilecek 
olan bir canlılık olarak tanımlamışlardır. Doğanın ifade biçiminin felsefi veya 
bilimsel (akıl, imgelem) olamayacağını aksine sanatsal (sezgisel, şiirsel) 
olduğunu ifade eden bu düşünce geleneği bir yandan doğayı yüceltmiş, diğer 
yandan bu yüce doğanın etik yaşamının bir unsuru olarak ele alınmasını 
mümkün kılmışlardır (Ünsalan, 2007: 4-13). Ancak burada söz konusu 
tartışmanın modern insan inşası bağlamında yürütülen bir tartışma olduğuna 
dikkat çekmek gerekir. Zira gerek Spinoza’nın gerekse de doğa felsefesi ile 
uğraşan diğer modern filozofların bugünkü anlamıyla doğa sömürüsüne ve olası 
bir ekolojik yıkıma yönelik belirgin farkındalıkları olduğu söylenemez. Başka bir 
ifade ile modern felsefede doğa en temel anlamıyla öznenin bilme ve eyleme 
sınırlarını belirleme işlevini görmektedir; tıpkı Spinoza düşüncesinde doğanın 
tözselliği üzerinden öznenin bir yanılsama olarak belirlenmesi veya Kant’ın 
doğanın erekselliği dolayısıyla insanın amaçlılığını belirlemesi gibi.14 Bugün 
anladığımız anlamıyla ekoloji felsefesi temel motivasyonunu ekolojik krizin 
özellikle yirminci yüzyıla damgasını vuran çeşitli semptomlarında ve gözle 

                                                 
12 “Ama felsefe, özü gereği, şeyleri hiçbir zaman daha kolay yapmaz, aksine sadece daha 
güçleştirir” (Heidegger, 2014, s. 20). Bu anlamda çalışmada çevre felsefesi başlığı altında 
tartışmalar belirli bir bağlamda ele alınacaktır. Öne çıkan örneklerin derinlemesine birer 
eleştirisini sunmak bu yazının hem sınırlarını hem de amacını aşmaktadır. Çalışma çevre 
felsefesinin güncel ekolojik krizin semptomatik etkileri bağlamında ne anlama geldiği üzerine bir 
eleştiri olarak ele alınmalıdır. 
13 Spinoza’da doğa tanrı ile özdeştir; doğa edebi ezeli bir varlık olarak tanrıdır, varoluşu 
zorunludur (Deus seu Natura) akıl olarak insan ise bu tanrının düşünme sıfatının bir biçimidir 
(Spinoza, 2011: 505). 
14 Bkz. (Kant, 2006: 31-47). 
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görülür etkilerinde bulmaktadır. Bu etkilerin entelektüeller, ekonomik ve politik 
çevreler tarafından kabul edilmesi çevre felsefesine odaklanan bir düşünmenin ve 
tartışma ortamının yayılmasına ön ayak olmuştur.15 Buna rağmen ilginçtir ki 
çağdaş çevre felsefesi tartışmaları söz konusu olduğunda genel olarak insan ile 
doğa arasındaki ilişki çevre etiği bağlamında ele alınmaktadır. Bu anlamda çevre 
etiği kavramı hem doğa ile insan arasındaki ilişkiye dayanan ahlaki (iyi olanı 
isteme olarak moral; Moralität) tartışmaları hem de yeni insan anlayışları ve 
toplumsal tasarımları öneren etik-politik (insani-toplumsal olanı düzenleyen 
olarak ethics; Sittlichkeit) tartışmaları kapsayan bir üst anlamda 
kullanılmaktadır. Bu üst anlamın dışında kalan yaklaşımlar da bulunmaktadır; 
Ekolojik temelli bir öznelliğin inşasına yönelik fenomenoloji arayışında olan 
çalışmalar, mekânsal-zamansal ölçek sorgulaması merkezli çalışmalar ve estetik 
temelli çalışmalar bu yaklaşımlara örnekler olarak görülebilir. Ancak şunu dile 
getirmek gerekir ki felsefenin sorgulama döngüsünden bir şekilde kurtulma 
gayesinde olan ve çevreyle ilgili sorunlara yönelik felsefi çabayı “ne yapmalı” 
sorusu ile nihayetlendirme gayesindeki çalışmalar genel anlamda çevre etiği 
başlığı altında ele alınmaktadır. 

3. EKOLOJİK KRİZ VE ÇEVRE ETİĞİ 

Bir bakıma ekoloji felsefesinin dar kapsamlı bir ifadesi olarak da ele 
alınabilecek çevre etiği tüm canlılığın insan tarafından tanınmayı ve dolayısıyla 
saygıyı hak ettiği ilkesine dayanmaktadır. Felsefi düşünmenin spekülatif doğası 
gereği insanın kendi dışındaki doğa ile nasıl bir ilişki kurması gerektiğini 
incelemektedir. Her ne kadar etik başlığı altında ifade edilmesinin asli nedeni 
insanın ekolojik kriz üzerindeki etkin rolünü ifade etmek yani krizin kendisini 
insani kılmak olarak gösterilebilecek olsa da çevre etiği aslen insan ve doğa 
arasındaki ilişkinin etik bağlamda kurulabileceğini kabul etmeye ya da inşa 
etmeye dayanır. Başka bir ifade ile çevre etiği insanın etkin doğanın ise edilgin 
konumda yer aldığı bir mantığa göre işlemektedir. 

Çevre felsefesini üç ana eksende incelemek mümkündür. Bunlardan ilki 
olan insan merkezci yaklaşıma göre çevre etiği insani değerlere ve çıkarlara 
dayanmaktadır ve doğa da bu bağlamda insana ait bir değer olarak ele 
alınmaktadır. Canlı merkezci ikinci yaklaşıma göre insani olmayan doğanın 
kendinde bir değeri vardır ve insanın onunla kurduğu ilişkide göz önünde 
bulundurulması gereken doğanın kendinde bir değeri olduğu kabulüdür. Bu 
yaklaşım aslen doğanın araç olarak kullanılmasına karşı bir yaklaşımdır. 

                                                 
15 Eric Katz’a göre çevre felsefesi Aldo Leopold, Lynn White ve John Muir gibi isimlerin 
1960’lardan itibaren kaleme almaya başladıkları çalışmalar ile başlatılabilir. Bu çalışmalar temel 
olarak çevresel problemlere – kirlilik, tehdit altındaki türler, nüfus artışı gibi- odaklanan 
çalışmalardır (Katz, 1991: 80).  
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Üçüncüsü ise toplumsallığın sınırlarını doğaya doğru genişleten ve bu anlamıyla 
bütüncül bir kavrayış öngören çevre merkezci yaklaşımdır. Bu kaba 
sınıflandırmanın ekoloji felsefesi başlığı altında süregiden tartışmaların büyük bir 
çoğunluğunu kategorize edebildiğini söylemek mümkündür. Her bir yaklaşımın 
altında birçok ayrı düşünce sıralanabilir. Dolayısıyla bu üç tavrın temel 
çerçevelerini örnekler üzerinden ortaya koymak ekoloji felsefesinin uzamını 
belirlemek ve hâkim sorgulama biçimlerini görmek adına işlevsel olacaktır. 

İnsan Merkezli Yaklaşım ve Uygulamalı Etik 

İnsan merkezli ekolojik yaklaşımlar merkeze insanı koymaktadırlar. 
İnsanın doğa ile ilişkide belirleyici konumda yer aldığını ve buna bağlı olarak 
doğayı kendi sorumluluk alanı içinde görmesi gerektiğini öne sürmektedirler. Bu 
düşüncenin felsefi temelleri modern akılcılık ile ilişkilendirilebilir. Bu yanıyla 
dünyayı ben merkezli konumlandıran ve onunla ilişkisini kendini sınırlayan 
ahlaki bir tavır ile belirleyen modern öznenin birer uzantısıdırlar. Özellikle erken 
dönem ekoloji felsefesi tartışmaları, dinsel bir motivasyona sahip olmalarının da 
buna neden olduğu söylenebilir.16 Ayrıca ekolojik pragmatizm ve deontoloji 
geleneğine dayanan ahlakçı yaklaşımlar da bu kapsamda ele alınabilir. 
Günümüzde gittikçe radikalleşmekte olan ekoloji tartışmalarının ilk eleştiri 
momenti insan merkezci yaklaşımın ahlakçı ve insanı kutsayan tavrının 
kendisidir. Ancak her ne kadar teorik alanda etkinliğini yitirmiş olsa da 
toplumsal anlamda pratik ekolojik tavrın en belirgin örnekleri kendisini aslen 
insan merkezli bir zemin üzerine inşa eden uygulamalı etik tartışmalarında 
göstermektedir. 

Uygulamalı etik, diğer adıyla pratik etik, 1970’lerden beri giderek de 
gelişmekte olan bir felsefi disiplindir. Pratik hayatta karşılaşılan belirli durumlara 
yönelik ahlaki modeller çıkarmak uygulamalı etiğin asli amacıdır. Bu anlamda 
özellikle mesleki etik tavırların belirlenmesini sağlamak uygulamalı etiğin temel 
tartışma konusudur. Uygulamalı etik en temelde pratik sorunların çözümü adına 
ahlaki normlar belirleme ya da pratik sorunları ahlaki normlara uyarlama ile 
ilgilenmektedir (Beaucham, 2003: 3-16). Uygulamalı etik tartışmaların asıl amacı 
ele aldığı sorunları farklı bakış açıları üzerinden değerlendirmek, sorunu 
parçalara ayırmak ve bu parçalara ilişkin öngörülen tavırların etik olup 
olmadığını tespit etmektir. Dahası etik olan durumların birbirleri ile çelişip 
çelişmediğini de belirlemeye çalışır (Ben A. Minteer, 2005: 362). 

                                                 
16 Dinsel çevre etiği tartışmalarına örnek olarak bkz. Holmes Rolston Environmental Ethics: 
Some Challenges for Christians The Annual of the Society of Christian Ethics, Vol. 13 (1993): 163-
186. Bu çalışmada Rolston Hıristiyanlığın doğrudan hayvanları bitkileri türleri farklı 
ekosistemleri ve hatta bir bütün olarak dünyayı kapsayan bir çevre etiğine sahip olunduğunu 
iddia etmekte; iyi bir Hristiyan’ın sadece İncil’e dayanarak bu etik değerleri tespit edebileceğini 
ileri sürmektedir (167).  
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Ekoloji odaklı uygulamalı etik çalışmalarının öncelikli amacı özel bir alan 
olarak ekolojinin ahlaki açıdan tartışılması adına pozisyonlar ortaya koymaktır. 
Bunu iki biçimde gerçekleştirmektedir: Bunlardan ilki toplumsal bağlamda 
ekolojiye dair olması gerekene dayanan bir tavrın geliştirilmesini sağlayacak 
pozisyonlar yaratmak, ikincisi ise ekoloji bilimi yapanların, söz gelimi 
biyologların, kimyacıların ve çevre bilimcilerin, mesleki etik tavırlarının 
belirlenmesini sağlamaktır (Dudycha, 2003: 330-33). Uygulamalı etik bu 
anlamda ekolojik krizin semptomlarına yönelik belirli senaryolar üzerinden bir 
veya daha çok etik problem üzerine odaklanmayı önermektedir. Kurgusal veya 
gerçek olaylar burada örnek olarak ele alınmaktadır. Asli olarak yapılan ise 
sorunun kendisine cevap üretilmesi istenen bir formda yeniden 
biçimlendirmesidir. 

Uygulamalı çevre etiği çalışmalarının olumlu yanı çeşitli somut durumlar 
üzerinden sunulan örnekler aracılığıyla çok yönlü bir sorumluk alanı 
belirlenmesine olanak sunmasıdır. Başka bir ifade ile uygulamalı etik ekolojik 
krizi tekil birçok semptom üzerinden somut bir biçimde kavramaya olanak 
tanımaktadır. Zira bu yaklaşıma göre pratik sonuçlara giden en kestirme yol 
sorunları genel ahlaki ilkeler üzerinden yeniden düşünebilmekten geçmektedir. 
Burada ahlaki ilkeler üzerinden düşünmek ile kastedilen bir sorunun kendi 
nedenselliği dolayımıyla özelleşmesinden ziyade genel bir ahlaki; evrensel bir 
olması gereken tavır içinde çözülmesi ile ilgilidir (Beaucham: 2003). Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken şudur: Uygulamalı etik, pratik durumun 
kendisinden türetilen ahlaki sorular ile, söz konusu türemeyi mümkün kılan 
ahlak teorisinin birebir uyumlu olduğu ön kabulüne dayanır. Başka bir ifade ile, 
tanımlanacak olan etik tavrın belirli bir somut durumdan türetildiği varsayılırken 
aslında söz konusu olan örneğin etik bir tavırdan türetilmesidir. Bu yanıyla 
uygulamalı çevre etiği ekolojik krize bir çözüm sunmaktan ziyade çevreyi 
dikkate alan ahlak temelli bir öğreti kurma macerası olarak da tanımlanabilir. 
Başka bir ifade ile uygulamalı etik aşağıdakine benzer radikal örneklere veya 
paradoks önermelere dayanarak insan ile doğa arasındaki ilişkiyi rafine etmeye, 
insanileştirmeye, çalışmaktadır: “Tek bir insanın hayatta kaldığı nükleer bir 
felaket sonrasında insanın türünden bir bireyin hayatta kalan tek ağaç ile 
karşılaştığını varsayalım. Eğer insan o ağacı keserse bundan hiçbir insan veya 
tamamen yok oldukları için hiçbir hayvan zarar görmeyecektir. Ağacın yok 
oluşundan kimse zarar görmeyecek olsa bile insanın ağacı yok etmesi yanlış 
mıdır?”.17 

                                                 
17 (Hedgecoe, 2004: 127). Aşağıdaki örnek de uygulamalı etiğin doğasındaki kurgusallık 
zeminine işaret etmektedir: “Gelecekte insanların yaşamsal çeşitliliğe saygı duymasını 
gerektirmeyen koşullar ortaya çıkabileceği veya alternatif enerji kaynakları geliştirmiş 
olabilecekleri varsayılırsa, tükenmekte olan hayvan türlerini veya petrol rezervlerini korumak 
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Uygulamalı etik modeli sosyal bir gerçekliğin düzgün felsefi çizgilerle 
parçalara ayrılabileceğini varsayar. Ancak pratik olanı etik sorulara 
dönüştürebilecek uygun aletler bulunup bulunmadığı tartışması görmezden 
gelinir (Hedgecoe, 2004: 130). Doğal olarak birbirlerinden farklı olarak ortaya 
koyulan tekilliklere uygun etik tavırları ve bunlar arasındaki çelişkileri belirlemek 
ekolojik krize yönelik yapıcı bir tavır geliştirmeyi mümkün kılamaz. Başka bir 
ifade ile uygulamalı çevre etiği aslen farklı etik öznelerin (işveren-üretici-bilim 
adamı-tüketici) olarak doğaya ve ekosisteme karşı sorumluluklarımız olduğunu 
göstermekle yetinmektedir. Çelişkilerden bu şekilde beslenen bir tavır zorunlu 
olarak bireyselleştirilmiş düzeyde sorumluluk alanları tanımlayarak vicdanın 
kolektif bir düzeyden bireysel bir zemine inmesinin yollarını da 
belirginleştirmektedir.18 Bu tavrın kendisi uygulamalı çevre etiğinin insan 
merkezci yaklaşımın en belirgin özelliği olarak da görülebilir. Yukarıda aktarılan 
ve ekopatolojik bir sendrom olarak tanımlanan bütünselliğin tekil birçok sorun 
olarak ne gibi etik anlamlar ifade edilebileceğini, yani kişinin bu sendromlar 
karşısında nasıl tavır alması gerektiğini belirlemek ile ilgilenmektedir. Asıl 
mesele gerçek anlamda etik çıkmazlara çözüm bulmak değil, sorunları etik bir 
dile tercüme etmektir. Buradan çıkacak asli sonuç ise uygun bir etik tavrın tüm 
sorunların çözümünde ilk adım olduğu varsayımıdır. Ekolojik krize bir çözüm 
önermekten ziyade çevreci nesiller yetiştirmek; topluma bir çevre bilinci 
sunmakla ilgilidir. Sorun ekolojik krize neden olan ekonomi politik sistemin 
sınırları dahilinde inşa edilen düşünsel alanda evrensel etik bir probleme 
dönüştürülmektedir. 

Canlı Merkezli Yaklaşımlar 

                                                                                                                                          
herhangi bir şey ifade eder mi” (Mudgil, 2010: 123). Bu örneğin kendisi ancak ve ancak evrensel 
bir ahlaki tavrın örneklenmesi açısından anlamlı olabilecek, içinde bulunulan krizin somut 
koşullarıyla ancak söz konusu evrensellik düzeyinden ilişki kurabilecek bir konumdadır. Bu 
örnek bir kurgusal dilemmanın resmedilmesine dayanır. Cevap verme iddiasında olduğu şey yine 
bu kurgusallığa dayanmaktadır. 
18 Son yıllarda öne çıkan organik ve yerel ürünlerin tüketilmesindeki artışın nedeni de aslen bu 
durum ile ilişkili olarak ele alınabilir. Yeşil ürünler mümkün olduğunca doğal olma iddiası 
taşımaktadır. İnsan sağlığı açısından tehdit oluşturmayacak ve sürdürülebilir bir sistemi 
benimseyen bu ürünlerin üretim ve test aşamalarında hayvanların kullanılmaması; üretim, 
paketleme ve transfer süreçlerinde çevreye zarar verecek zararlı materyallerin yer almaması temel 
hassasiyetler olarak öne çıkmaktadır. (https://en.wikipedia.org/wiki/Green_brands). Tüm bu 
fazladan nitelikler ürünlerin maliyetinin büyük ölçüde artmasına neden olmaktadır. Bu da 
kitlesel olarak tüketilmelerini imkânsız kılmaktadır. Ancak burada dikkat çeken asıl husus yeşil 
ürün tüketiminin bir çevre bilinçliliği olarak pazarlanmasıdır. Bu yanıyla yeşil ürünler aslen 
tüketerek doğayı koruma algısını yaratırlar. Slavoj Zizek Starbucks’ın bir gazete ilanıyla 
tüketicileri kahve tüketerek adil ticareti destek olmaya çağırmasını buna bir örnek olarak gösterir: 
“Eğer bu etik olarak sizi tatmin etmeye yetmiyorsa ve üçüncü dünyanın yoksulluğundan 
kaygılanmaya devam etmekteyseniz” der Zizek “satın alabileceğiniz başka ürünlerde 
bulunmakta (mesela (Starbucks’tan) alınan her şişe suyun 0,05 doları Afrika’daki içme suyu 
sorununa destek olan “Ethos Water” programına aktarılmakta (Zizek, 2009: 53). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_brands
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Ekoloji felsefesi bağlamında öne çıkan diğer bir yaklaşım biçimi olan canlı 
merkezli yaklaşım, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi modern düşüncenin insan 
merkezli kavrayışının dışında, farklı biçimde ele almak bakımından çevre 
merkezli yaklaşım ile ortaklaşır. Canlı merkezli yaklaşıma göre tüm 
organizmalar canlı olmak bakımından özdeştirler; bir bütün olan canlı dünyanın 
parçasıdırlar. Söz konusu bütün parça ilişkisi dolayısıyla her canlı eşit derecede 
değerlidir ve insanın öncelikle bunu ilkesel olarak kabul etmesi gerekir (Jardins, 
2006: 264-69; 421-25).  Canlı merkezli yaklaşım etiğin insan merkezli çerçevesini 
ortadan kaldırmak ve yerine bir canlılık etiği koymak temel gayesini taşır. 

İnsan merkezli yaklaşımdan uzaklaşma bir tartışma olarak Paul W. 
Taylor’un Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics adlı çalışmasında 
kendini açıkça gösterir. Taylor çalışmasında Kant etiğini tüm canlılara uygular 
ve “canlı merkezli eşitlikçilik” kavramını ortaya atar. Taylor’a göre dünyaya 
canlı merkezli bir bakış aslen tüm canlı varlıkların kendinde bir değere sahip 
olduğunun görülmesini sağlamaktadır. Bu bireyci olmayan bir çevre etiğinin 
dönemi açısından en makul halidir. Ancak Katz’a göre Taylor normatif ahlaki 
iddialarının uygulanabilirliği konusunda çelişkiler barındırmaktadır: Her ne 
kadar insanın canlılar hiyerarşisindeki yerine karşı çıkıyor olsa da insanlık ile 
insan dışı canlı yaşamın çıkarlarının çatıştığı noktalarda insanlığın lehine tavır 
almayı tercih etmektedir (Katz, 1991: 83). 

Canlı merkezli yaklaşım bağlamında ekoloji sorununu öne çıkaran ilk 
çağdaş çalışmalardan biri Aldo Leopold’un 1949 yılında kaleme aldığı A Sand 
County Almanac başlıklı çalışmasıdır. Leopold’un bu çalışmada dile getirdiği 
toprak etiği (land ethics) yıkıcı bir figür olarak tanımlanan modern insan ile 
yaban doğa arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasını önermektedir. Sovyet 
metafizikçi Pyotr Ouspenskii’nin Tertium Organum başlıklı çalışmasında öne 
çıkan doğanın canlılık ve bir tür bilinçlilik olarak anlaşılması gerektiği fikrine 
dayanan (bkz. Leopold, 1970: 147) toprak etiği, asıl sorunun doğayı salt nesne 
gören tavırdan kaynaklandığını iddia eder. Leopold’a göre bir canlılık olarak 
çevrenin kendinde bir değeri vardır ve insanlığın yapması gereken doğayı bir 
sömürü nesnesi olarak görmek yerine kendini onun bir parçası olarak 
tanımlamalıdır. Canlı olmak zorunlu olarak hak sahibi olmayı da beraberinde 
getirmektedir. Bu yanıyla asli olarak insan ve toplum arasına sıkışıp kalmış olan 
etiğin sınırlarının genişlemesi gerektiğini iddia eder. Toprağı da içine alacak yeni 
bir etiğin inşası zorunludur. 

Leopold toprağın onu oluşturan bütün öğeleriyle -insanları, kara ve su 
parçaları, bitki ve hayvanlarıyla- tek bir topluluk olarak düşünülmesini ister 
(Leopold, 1970: 239). Ona göre yurt ile sadece üzerinde yaşanılan toprak 
parçasını değildir, Leopold toprak ile toplumun ekolojik anlamı olarak 
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adlandırdığı su, toprak, bitkiler, hayvanları kastetmektedir. Üzerinde yaşanılan 
toprağa duyulan sevgi ve saygı açıkça etiğin hakiki bir uzantısıdır (Burchet, 2016: 
48). Bu anlamda doğayı koruma insan ile doğa arasında inşa edilecek uyumun 
ilk ayağını oluşturur. Doğal dünyanın bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini 
bozacak her eylem kınanmalıdır. Uyumun ikinci ayağı ise doğaya saygı duyan 
bir eğitim sisteminin inşasıdır. 

Aldo Leopold’u toprak etiği üzerine kaleme aldığı makaleler söz konusu 
önerinin teorik olarak detaylandırıldığı çalışmalar olmaktan ziyade etkileyici 
edebi bir üslup ve çizimler ile sunulan eserler olarak öne çıkmaktadırlar.19 Bu 
yüzden romantik bir talep olmanın ötesine geçemeyen toprak etiği felsefi olarak 
da derinleşememektedir. 

Canlı merkezli yaklaşıma bir başka örnek Peter Singer’ın türsel olmayan 
etik anlayışıdır. Peter Singer hayvanlar üzerine çalışmalarıyla öne çıkan bir 
düşünürdür ve kendi çalışmasını “türsel sınırları aşan bir etik girişim” olarak 
tanımlamaktadır. Singer hayvanlar üzerine çalışamaya başlamasının 1970’lerde 
öne çıkmaya başlayan insan ve doğa arasındaki ilişkiyi sorgulayan ekolojik etik 
harekete dayandığını dile getirir. Egemen batı düşüncesine göre doğal dünya 
insanın amaçlılığına uygun olarak yaratılmıştır. Semavi dinlerde de karşımıza 
çıkan bu bakış açısı Singer’e göre aydınlanma düşüncesi sonrasında iyice 
perçinlenmiş ve modern insanın dünyayı arka bahçesi olarak görmesini mümkün 
kılmıştır. Bu geleneksel bakışın aşılması adına öncelikle doğanın “araçsal 
değerinin” ötesinde kendinde bir “içsel bir değerinin” olup olmadığının 
tartışılması gerekmektedir. İşte bu noktada soru insanların çıkarlarının insan 
olmayanların çıkarları ile çatıştığı noktada ne yapılması gerektiği noktasında 
belirginleşir. (Singer, 2001: 417) 

Singer’a göre insanlık bu sorun ile ilk kez karşılaşmış değildir. Antik 
Yunan’da “barbarlar” yurttaşlar tarafından yaşayan araçlar olarak görülmektedir 
yani aslen insan olmanın içsel bir değeri olduğundan söz edilememektedir. 
Barbarlar daha üstün bir amaca hizmet etmek adına yurttaşlara sunulmuş 
araçlardır. Günümüzde genel anlamıyla insanlık bu bakış açısının kabul edilmez 
olduğunu, tüm insanların insan olmak bakımından aynı olduğunda uzlaşan bir 
noktaya gelmiştir. Benzer biçimde insan olmayanlar olarak hayvanların da canlı 
olmak bakımından insanlar ile benzer özelliklere sahip olduklarını, örnek olarak 
hayvanların da insanlar gibi acı çektiğini yani duygu sahibi olduklarını, görmek 

                                                 
19 “Pines and Snow” başlıklı makalede Leopold şöyle yazıyor: “yaratma eylemleri genellikle 
tanrılar ve şairlere ait eylemler olarak görülür ancak sıradan insanlar da nasıl yapacaklarının 
bilgisine sahiplerse bu ayrıcalığı yaşayabilirler. Örnek olarak bir çam ağacı dikmek için tanrı veya 
şair olmak gerekmez; insana gereken tek şey bir kürektir. Yasada nadir karşılaşılabilecek bu açık 
sayesinde en beceriksiz insan bile şöyle buyurabilir: Bir ağaç olsun-ve orada bir ağaç olacaktır”. 
(Leopold, 1970: 81).  



AP Fehmi ÜNSALAN 
 

101 
 

zor değildir. Bu bakımdan hayvanları da kapsacak bir canlılık etiğinin nesnel 
zemini insan ile hayvanın ortak yetilerinden kaynaklanmaktadır. Ancak aynı 
duygu sahibi olmayan canlılar açısından benzer bir durumun geçerli olduğunu 
söylemek için yeterli gerekçe yoktur. Bu anlamda canlı merkezli yaklaşımın 
sınırları sorunu Singer için cevabı kolay olmayan bir sorudur. 

Canlı merkezli bir ekoloji açısından sınır problemi en asli problemlerden 
biri olarak kendini göstermektedir. Yaklaşımı insan ve hayvandan tüm doğaya 
doğru genişleten savunucuların Singer düşüncesine ve benzerlerine yönelttiği 
temel eleştirilerden biri şöyledir: Değer sahibi kabul edilmek için bir sinir 
sistemine sahip olmak mı gerekmektedir? Eğer öyle ise Singer’ın çerçevesi türsel 
olmayan bir etik olarak nitelenebilecek kapsama dahil edilemez. Türsel 
olamayan bir etiğe geçişi mümkün kılacak olan temel ilke insan dışındaki 
türlerin, hatta bir bütün olarak ekosistemin, kendinde hakları olduğunu 
tartışabilir bir tavır olmalıdır. Singer’a göre bir çıkarın (interest) doğrudan bir hak 
olarak kabul edilebilmesi için bir zorunluluk olarak görülebilmesi gerekmektedir. 
Bir ağacın su ve güneşten çıkarının bir hak olduğu iddiası ile kastedileni bir 
buzulun erimemek için soğuktan çıkarı olduğu iddiasına indirgemek tartışmayı 
belirsizliğe sevk etmek anlamına gelmektedir. Singer’a göre her ne kadar türleri 
aşan bir etiğin inşası ekosistemin korunması açısından bir zorunluluk olsa da söz 
konusu etiğin sınırları tüm canlılık olarak kabul edildiğinde bu etik girişim 
bağlamında içeriye alınanlar ile dışarıda kalanlar arasında bir ayrımı neredeyse 
imkânsız hale getirecek bir sonuç ile karşılaşılmaktadır. Singer’ın söz konusu 
girişimi bir havyan etiğinde bırakmasının temel nedeni de bu olarak görülebilir. 
Bu anlamda neredeyse tüm canlı merkezli etik girişimler gibi kendi düşüncesi de 
derin açmazları beraberinde getirmektedir.20 Türsel olmayan bir etik özünde 
insanın genel anlamıyla doğa ile kurduğu ilişkinin düzenlenmesi anlamında 
devrimci bir teorik öneri olarak öne çıkıyor olsa da Singer’ın deyimi ile o kadar 
ileri götürülmektedir ki gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu anlamda devrimci 
olmaktan ziyade sınırlayıcıdır (Singer, 2001: 415-20) 

Canlı merkezli yaklaşımın en kapsamlı girişimlerinden biri olan derin 
ekoloji düşüncesi Singer’ın eleştirdiği bu temel ön kabulden hareket etmektedir. 
Derin ekoloji insanın doğaya üstün olduğu iddiasını radikal bir tavırla reddeden 
ve ekosistemin tümüyle değerli olduğu temel ilkesinden hareket eden bir 
düşüncedir. Norveçli düşünür Arne Naess tarafından Spinoza felsefesi ve 
Gandhi düşüncesinin etkisinde geliştirilen derin ekoloji, doğanın içsel değerini 
keşfetme ve bu temelde evrensel bir yaşam etiği inşa etmeye dayanmaktadır. 

                                                 
20 Singer’a göre ne Albert Schweitzer’ın canlı merkezli eşitlik anlayışı, ne Paul Taylor’ın tüm 
canlıların kendinde bir amacı olduğu savına dayanan etiği ne de Aldo Leopold’un toprak etiği 
söz konusu belirsizliğe bir çözüm sunamamaktadır (Singer, 2001: 421). 
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Derin ekoloji insanın doğaya dair bilinçliliğini yeniden düzenlemeyi 
amaçlamaktadır (Naess, 2003: 28-29) 

Naess derin ekoloji hareketinin manifestosu niteliğinde ele alınabilecek 
Ekoloji, Toplum ve Yaşam Biçimi başlıklı çalışmasında öncelikle derin ekolojinin 
temel ilkelerini ortaya koyar (Naess, 2003: 29), ardından bilim olarak ekolojiyi 
aşacak bir ekolojik bilgelik olarak ekosofi düşüncesinin temellerini belirler 
(Naess, 2003: 35-36). Ekolojik bir bilinç yerine ekosofiyi öneren derin ekoloji bu 
yanıyla doğrudan bir modernizm eleştirisi olarak da öne çıkmaktadır. 
Modernizmin temel kavramı olan özneyi ve özne merkezli bir rasyonalizmi 
reddetmektedir. 

Derin ekolojinin aslen çağın ekolojik krizine bir çözüm üretmekten ziyade 
insan doğa ilişkisini felsefi olarak yeniden ele almak ve yeni bir insan yaratmak 
amacında olduğu söylenebilir. Derin ekoloji her ne kadar insan ile doğa ilişkisini 
düzenlemeyi amaçlayan bütüncül bir felsefi dönüşümü öneriyor olsa da Naess’in 
çalışmalarında söz konusu dönüşümü mümkün kılacak derinlikte bir felsefi 
tartışma yürütüldüğü söylenemez. Daha açık bir ifade ile Naess’in epistemolojik 
(ekolojik kendilik fikri) ve ontolojik (ekolojik ontoloji) iddiaları sistematik bir 
derinlikten ziyade modern rasyonalizmin bir reddiyesine ve bir ön kabul olarak 
doğaya karşı etik tavrın kendisine dayanmaktadır.21 Derin ekolojinin önerdiği 
tüm felsefi dönüşüm aslen doğa ile insan arasındaki, farklı bağlam ve içeriklerde 
de olsa, etik ilişkinin terbiyesine ve bu ilişkide doğanın edilgin konumdan etkin 
bir konuma yükseltilmesine yöneliktir.22 Bu ise insana ait olduğu varsayılan ve 
etiği mümkün kılan bir tinselliğin doğaya yüklenmesi anlamına gelmektedir. 
Başka bir ifade ile doğa ile insan arasındaki etik bir zemin tesis etmek adına doğa 
insani değerler tarafından yeniden kurulmaktadır. Ancak bu süreç aynı zamanda 
Budizm ve Spinoza düşüncesi tarafından beslenen bir mistifikasyon sürecidir: 
Aslen insan ile insan arasındaki ilişkiye ait olan bir tanınma etiği doğaya içkin 
varsayılmakta, insanın nesneleştirme edimine dayanan topolojik üstünlüğü etik 
telkine dayanan bir yanılsama içinde görünmez kılınmaktadır. Bu durum derin 
ekoloji düşüncesine kutsal hatta dinsel bir tavır katmaktadır. İnsanın doğa ile 
ilişkisini bu anlamda yeniden düzenleme çabası ekolojik krize bir çözüm 
sunmaktan uzaktır. Derin ekolojinin ekolojik krizin etkisiyle yeni bir insan 
anlayışının temellerini attığı söylenebilir. 

                                                 
21 Bkz. (Cavazza, 2014: 23-48). Ekoloji her bir insan bireyinin doğa ile bütünleşerek daha geniş 
bir kimlik sergilemesini sağlayan ilişkisel bir ontolojiyi ima eder. Ancak bu durum merkezi bir 
felsefi soruna, kendiliğin sınırlarının belirlenmesi sorununa yol açar. Fakat Naess’in çalışması bu 
anlamda teorik felsefede derinleşmeyi tercih etmiyor görünmektedir. 
22 Söz konusu felsefi dönüşümü etik zorunluluk alanından çıkarmak adına yürütülen felsefi 
tartışmalar da mevcuttur. Bu tartışmalarrın Bunlar arasındaki en çok öne çıkan tartışma ekoloji 
temelli bir fenomenolojinin olanağı üzerine Charles S. Brown ve Erazim Kohak’ın başını çektiği 
tartışmalarıdır. 
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Muray Bookchin’e göre derin ekolojinin en temel problemi ekolojik krizi 
sahip olduğu tarihselliği görmezden gelerek onu bir biçimde insanı kaynaklı bir 
trajedi olarak ele almasıdır. Ekolojik krizden doğrudan sorumlu olan insan 
eylemlerini belirlemeksizin insanlığın suçlanması; onun doğa için bir tehlike 
olarak görülmesi insanlığın doğuşundan itibaren günahkâr olarak ilan edilmesi 
aslen sorunludur (M. Bookchin, 1999: 22).  Gerçekten de derin ekoloji insan, 
teknoloji ve akıl karşıtı bir mistisizmin temel özelliklerini taşır. 

Genel olarak bakıldığında canlı merkezli ekolojik yaklaşımların temel 
özelliği modern düşüncenin yarattığı özne-nesne ikiliğine dayanan insan 
merkezli bir dünya kurgusuna eleştiri olarak kendilerini göstermeleridir. Başka 
bir ifade ile modern insanın aşılmasını ve kendi dışındaki canlılık ile 
hemzeminde yeni bir insanın inşasını hedeflemektedirler. Bu yanıyla romantik-
mistik eğilimlerin ağır bastığı söz konusu yaklaşımların asli olarak ekolojik krizin 
çözümüne yönelik bir tavır içinde olduklarını söylemek mümkün değildir. 

Çevre Merkezli Yaklaşımlar 

Canlı merkezli yaklaşımın içkin kurucu nitelikleri olan yeni insan 
düşüncesi ve mistisizme karşılık çevre merkezli yaklaşımlar insan ile doğa 
arasındaki ilişkinin aslen toplumsal olan ile ilgili olduğunu öne sürmektedir 
(Murray Bookchin, 1994: 44). Çevre merkezli yaklaşımlar insan merkezli 
yaklaşımlar ile karşıtlık taşıyan bir değerler sistemi çerçevesinde tüm 
bileşenleriyle ekosistemin merkezde olduğu bir toplumsallık öne sürmektedirler. 
Temelde “batı düşüncesi” olarak tanımladıkları modern düşünce geleneğinin ve 
onun uzantısı olan kapitalizmin eleştirisi biçiminde kendilerini 
göstermektedirler. Çevre ile uyumlu politik ve ekonomik toplumsal örgütlenme 
biçimleri kurmayı hedefleyen bu yaklaşımlar insani olmayan çevre unsurlarının 
politik, ekonomik ve toplumsal olanın sınırları içinde ele alınması gerektiğini 
iddia etmektedirler. Toplumsal ekoloji düşüncesi ve eko feminist düşünce bu 
bağlamda ilk ele alınabilecek örneklerdir. 

Murray Bookchin tarafından öne sürülen ve doğa üzerindeki hakimiyeti 
ortadan kaldırmanın öncelikli mesele olarak ele alındığı toplumsal ekoloji 
düşüncesi insanı merkeze koyan veya doğayı mistifiye eden yaklaşımların bir 
eleştirisi olarak da okunabilir. Toplumsal ekolojiyi toplumsal kılan temel özellik 
güncel ekolojik sorunların neredeyse hepsinin toplumsal yaşam pratikleri ile iç 
içe olmasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi bir yaklaşım canlılığı kutsayan 
bütüncül yaklaşımlar ve insanı her daim öne çıkaran ahlaki öğretilerden farklı 
olarak ekoloji problemini politik bir sorun olarak ele almaktadır. 1960’lı 
yıllardan beri tahakküm ilişkilerini inceleyen Bookchin’e göre doğayı ve doğal 
kaynakları korumaya yönelik birçok yaklaşım krizin kompleks nedenlerini 
görmezden gelme ve sorunu tekil bir alana indirgeme eğilimindedirler (Murray 
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Bookchin, 1996). Bu gibi yaklaşımlardan soruna dair çözüm beklemek 
safdilliktir. Bookchin öncelikli olarak toplumsal olana odaklanmak gerektiğini; 
doğa üzerindeki insan egemenliğini ortadan kaldıracak bir toplumsal yapının 
inşası üzerine düşünülmesi gerektiğini ileri sürer. Bookchin ekolojik sorunların 
çevrecilerin bir kısmı tarafından önerilen reformlarla önlenemeyeceğini; çözüm 
için radikal bir zihniyet değişikliğinin gerektiğini ileri sürmektedir. Bu anlamda 
doğa ile insan arasında insan merkezli bir ilişkiyi reddeden toplumsal ekoloji, 
ekolojik krizin çözümü adına yeni bir toplumsal düzen ve bu düzeni mümkün 
kılacak toplumsal bir etik önermektedir. Bu yanıyla Bookchin’in düşüncesi 
yukarıdaki örneklerden farklı olarak ne bir iyi eylem peşinde olmak bakımından 
ahlaki ne de yeni bir insanlık ideası ileri sürmek bakımından etik bir çerçeve 
olarak ele alınamaz. Bookchin düşüncesi daha ziyade ekolojik bir toplumun 
imgesi bağlamına etik-politik bir çerçevede ele alınabilir. 

Bookchin’e göre modern insanın doğa ile kurduğu ilişkide ortaya çıkan 
karşıtlık aslen insanlar arasındaki eşitsizlikler ve çatışmalardan 
kaynaklanmaktadır (Murray Bookchin, 1994: 44). Yapılması gereken öncelikli 
olarak toplumu yeniden düşünmek; liyakat sistemine, doğrudan katılımcılığa ve 
etik ilkelere dayanan bir toplumsallığın tesis edilmesidir. Yeni toplumsallık 
ekolojik yaşamı desteklemekle kalmayacak aynı zamanda modern anlamda 
egemenlikten anlaşılanı da alaşağı edecektir. Başka bir ifade ile toplumsal ekoloji 
bir anlamda doğrudan demokrasi kurumlarının oluşturulması ve bunların 
yaygınlaştırılması projesidir. Toplumsal bir ekoloji için en uygun politik sistem 
bağımsız komün birlikleri tarafından kurulacak bir komünalizmdir. Komünalizm 
en eski sol ideolojiler olarak kabul edilebilecek olan Marksizm ve Anarşizm 
tarafından da öne çıkarılan bir sistemdir. Özellikle anarşizm bağlamında 
komünalizm devlet fikri ile karşıtlık içinde bir konfederasyonist yaklaşım 
anlamına gelmektedir; toplumsal hiyerarşi düzeni ancak bu gibi özgürlükçü 
sosyalist bir toplumsallık tarafından aşılabilir (Bookchin, 2006: 97-110). 

Bookchin komünalizm kavramını yirminci yüzyıl sosyalizmi ve ona bağlı 
politik örgütlenmelerden bağımsız olarak düşünülmesi gereken bir kavram 
olarak ele almaktadır. Burada komünalizm ile kastedilen doğrudan 1871 Paris 
Komünü sırasında ortaya çıkan toplumsal tavırdır. Halkın Paris kentini ve kendi 
kurduğu yönetimsel yapıyı korumak adına inşa ettiği barikatlar aynı zamanda 
Fransa çapında bir şehirler ve kasabalar konfederasyonunun kurulmasına ve 
cumhuriyetçi ulus devletin yeniden biçimlendirilmesi çabasına dönüşmüştür. 
Komünalizm ne anarşist bireysel tavır ve akıl karşıtlığı ne de Marksizm’e tarihsel 
olarak yüklenmiş Bolşevik otoriterlik tarafından kirletilmemiştir. Komünalizm 
yerel yönetimlerin tarihsel olarak sahip olduğu potansiyel aracılığıyla politik 
olanın anlamını en geniş biçimiyle yeniden ele geçirme çabasındadır. Bu 
anlamda kent üzerinden örgütlenecek komünalizm, köklerini zoolojide değil 
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kentli insan faaliyetlerinde bulacaktır. Amaç yerel yönetimlerin varoluşsal amacı 
dolayımıyla ekonominin ulusal kimliğini ve üretim araçlarının özel mülkiyetini 
ortadan kaldırmaktır (Bookchin, 2006: 97-110). 

Bookchin’e göre komünalizm bir bütün olarak kapitalist toplumun alaşağı 
edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu anlamda söz konusu olan sadece 
toplumun politik yaşamını değil, ekonomik ve hatta etik yaşamını da 
değiştirmeyi amaçlamaktır. Bookchin ahlak ve etik arasındaki ayrımı felsefi bir 
nosyon olarak adalet ile özgürlük arasındaki ayrıma benzemektedir (Murray 
Bookchin, 1982: 8). Bu anlamıyla insanın asıl meselesi bir tavır alma, yani iyiyi 
eyleme, meselesinden ziyade bir özgürleşme meselesidir. Özgürlük olmadan 
adaletten söz edilemez. Yeni bir toplum yeni bir ahlaktan ziyade yeni bir etiği; 
yeni bir etik ise insan özgürlüğünün sınırlarının yeniden tanımlanmasını 
gerektirir. Bu yüzden toplum ile doğa arasındaki ilişkinin düzenlenmesi yeni bir 
toplumun anahtarıdır. 

Toplumsal ekolojiye göre katılımcı ve demokratik bir toplumsallık ancak ve 
ancak ekolojik temellere sahip bir örgütlenme ile mümkün olabilir. Ancak ne var 
ki toplumsal ekoloji düşüncesi kendini aslen demokratik bir yerel yönetim 
programına indirgeyerek aynı zamanda ekolojik tartışmaların bir bakıma politika 
tartışmasının altında ele alınması gerektiğini ileri sürmektedir. Başka bir ifade 
ile, toplumsal ekoloji doğayı yok etmekte olan ekonomik ve politik düzene dair 
somut eleştiriler sunuyor olması ve sorunun aslen toplumsal bir sorun olarak 
ortaya konmasını öneriyor olmasına rağmen mevcut duruma dair çözüm 
önerileri sunmaktan ziyade ekolojik krizi yeni bir toplumsallığın inşası için 
zemin olarak kullanmaktadır. Ekolojik krizin günden güne artmakta olan 
etkilerine olası çözümü yeni bir toplumsallık ve ona bağlı yeni bir etik düzen 
olarak görmektedir. 

Benzer bir tavrı eko feminizmde de görmek mümkündür. Öncelikle şunu 
dile getirmek yerinde olacaktır: Tek bir eko feminist yaklaşımdan söz etmek 
mümkün değildir. Eko feminist düşünce kendini antropoloji, tarih ve politikaya 
dayanan cinsiyet okumalarının ağır bastığı eğilimlerden kadın ile doğa arasında 
kurulan mistik; tinsel bağlantılara kadar uzanan geniş bir yelpazede 
göstermektedir. Eko feminizm kavramı birçok farklı düşünür tarafından 
kullanılmaktadır. Felsefe söz konusu olduğunda belki de en çok öne çıkan isim 
Karen Warren’dır. Seksenlerin sonunda yayımladığı “Feminism and Ecology: 
Making Connections” başlıklı çalışması ile eko feminist düşüncenin felsefi 
gerekçelerini temel olarak ortaya koymuştur. Warren feministlerin güncel 
ekolojik yıkım ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği arasındaki benzerlik üzerine 
odaklanması gerektiğini; benzer biçimde çevrecilerin de ekolojik kriz ile 
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cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi toplumsal baskı biçimleri arasındaki bağlantıların 
farkına varması gerektiğini önermektedir. 

Eko feminizm erkek egemen toplumsal ilişkiler dahilinde kadınlara ve 
insan dışı doğaya karşı toplumsal tavrın görünür kılınmasına odaklanır. Kadın 
ile doğa arasındaki ilişkinin anlaşılması hem feminizm açısından hem de çevre 
etiği açısından bir zorunluluktur. Bazı eko feministler kadın ile doğa arasındaki 
ilişkinin erkek olmamaktan kaynaklandığını iddia ederler. Birer kendilik olarak 
doğa ve kadın erkeklik tarafından kurulmuş bir kültürün dışında kalmaktadır. Bu 
anlamda tarihsel olarak rasyonalizm de erkek egemen bir düşüncedir. Erkek 
egemen düşünme kadınların (ve beyaz olmayan erkeklerin) tarafsız, nesnel, 
soyut ve evrensel akıl yürütme yetilerinden yoksun oldukları ve bu yüzden 
rasyonel olanın karşısında yer alan doğanın bir parçası oldukları ön kabulüne 
dayanmaktadır.  Bu bakış açısının aksine eko feministler kadın ile doğa 
arasındaki ilişkinin ontolojik ve estetik boyutuna odaklanmaktadırlar. Bu bakış 
açısında göre kadın ve doğa doğurganlığa sahip olmak bakımından özdeştirler. 
Bilinen ilk kültür ürünlerinden beri doğanın sembolünün kadın olarak öne 
çıkmasının asli nedeni budur. Bu bağlamda süregiden temel tartışmalardan biri 
kadın merkezli bir söylem kullanmanın başta toplumsal cinsiyetin ortaya 
çıkardığı sorunlar olmak üzere toplumsal krizleri ortadan kaldırıp 
kaldıramayacağı üzerinedir. Warren’a göre eko feminizmin çevre etiğine katkısı 
aslen çok yönlüdür: Eko feminizm bir yandan erkek merkezli bir dünyaya 
ekolojik gerekçelerle de itiraz edilmesine işaret etmekte; aynı zamanda çevre 
üzerine yapılan çalışmaların erkek egemen bir çerçeveye sahip olduğu gerçeğini 
gözler önüne sermektedir. Asli olarak ise eko feminist düşünce çevre etiği 
tartışmalarına feminist bir bakışla yeni perspektifler sunma potansiyeli 
taşımaktadır. 

Eko feminist düşünce ve eko feminist felsefe ekolojik krizin nedenleri 
üzerine oldukça özgün ve kapsamlı sorgulamalara sahiptir. Öne sürdüğü özgün 
perspektif ona teoride ve pratikte yeni bakış açıları ve ilkeler tespit etme olanağı 
tanımaktadır ve bu yanıyla tahakküm ilişkilerin tekil bir eleştirisi olmanın 
ötesinde bütünleştirici bir tavra sahiptir. Eko feminizme yönelen eleştiriler temel 
olarak onun reaktif bir çerçeveye sıkışmış olduğuna, biyolojik ayrım temelli 
kurulduğuna ve aslen politik bir çerçeveye sahip olmadığına dayanmaktadır. 
Bazı düşünürlere göre eko feminizm bir ütopya olmanın sınırlarını 
aşamamaktadır.  Örnek olarak Eckersley’e göre eko feminist düşünce teorik 
olarak yeterince gerekçelendirilmemiş ve aslen eleştirilmeden kabul edilmiş 
kadın ideasına dayanan bir düşüncedir.  Her ne kadar erkek egemen toplumda 
kadın olmak görünür biçimde tahakküm altına olmak anlamına gelse de söz 
konusu deneyimi genelleştirmenin ve fazlasıyla kullanmanın sosyal ve ekolojik 
sorunların çözümsüz ve indirgemeci bir analizine yol açtığı iddia edilebilir. 
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Toplumsal ekoloji ve eko feminizm bağlamında ortak bir tavır olarak 
kendini gösteren yeni bir toplumsallık odaklı tavır genel anlamda yeni bir 
ahlaklılığın ve yeni bir insanın inşası bağlamında canlı merkezli ve insan 
merkezli yaklaşımlarda da kendini göstermektedir. Çevre felsefesi genel bir tavır 
olarak sorunun kendisine odaklanmaktan ziyade, onu felsefenin kadim 
tartışmalarının diline tercüme etmekte, iyinin, insanın, toplumun neliği sorusuna 
dolaylı hale getirmektedir. Elbette ki çevre felsefesi bağlamında ele alınabilecek 
düşünce biçimlerinin birçoğunun gerek genel anlamda insan çevre ilişkisinde 
gerekse de felsefi düşünmenin kendisinde devrimci etkilere yol açabilecek 
açılımlar ortaya koyduğu ortadadır. Ancak yıkıcı ve güncel bir kriz olarak 
ekolojik yıkıma karşı atılması gereken adımların kurgulanması adına felsefi bir 
girişimin kendisine başlangıç noktası olarak yazının ilk bölümünde ele alınan 
çerçevenin merkezde olduğu bir sorgulamayı alması bir zorunluluktur. Olgusal 
olana dair ancak bu düzeyde bir soyutlama felsefenin daha katmanlı bir 
sorgulama inşa etmesini mümkün kılabilir. 

Başlangıç noktası olarak yukarıda özetlenen olgusal koşullara dayanan 
bazı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar sorgulamalarının çerçevesini 
temelde kapitalizmin yarattığı iktisadi koşullar, insan ve doğa arasındaki 
ilişkinin tarihsel olarak geçirdiği dönüşüm temelli olarak kurmak eğilimdedirler 
ve sorunu aslen sürdürülebilirlik kavramı üzerinden ele almaktadırlar. Bu 
çabalara örnek olarak Monthly Review çevresinden John Bellamy Foster ve Paul 
Burkett gibi düşünürler özellikle dikkat çekicidir. Soruna tarihsel materyalist bir 
perspektiften yaklaşan bu düşünürler hem insan ile doğa arasındaki ilişki üzerine 
tarihsel bir okuma olanağı sunmakta hem de mevcut krizin aşılması adına 
ekonomi politik birtakım tespitler ve önerilerde bulunmaktadırlar. John Bellamy 
Foster’a göre Marx erken dönem metinlerinden itibaren insan ile doğa 
arasındaki ilişkideki insan merkezli çerçevenin dönüştürülmesi gerektiği 
iddiasındadır. Foster doktora tezinden itibaren Grundrisse’ye kadar birçok 
metinde Marx’ın alttan alta bu meseleyi de öne çıkardığını iddia etmektedir. 
Özellikle 1844 EL Yazmaları’nda tartışılan yabancılaşma teorisi, yani insanın 
doğaya ve dolayısıyla kendi yaratıcı emeğine yabancılaşması meselesi1  (Emek 
insan ile doğa arasındaki madde alışverişini sağlayan yaşam faaliyetidir. Emek 
bireysel ve türsel yaşam açısından vazgeçilmez bir zorunluluk olarak öne çıkar. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken emeğin en temel niteliğinin toplumsallık; 
insanı bir tür varlığı olarak ayıranın toplumsal emek olduğudur. Emeğin 
toplumsal niteliği, metaların mübadelesine olanak veren biçimdir. Bu aynı 
zamanda metaların değişilmesini de mümkün kılan biçimdir. Alan Wood, 
Marx’ı tarihte insanı kendi yaşamını belirleyici bir fail olarak ele alan ve ona bu 
gücü atfeden ilk düşünür olarak tanımlar. Bu tanımlamayı yapmakta haksız 
değildir. O, içinden bakarak ele aldığı toplumsal düzene uygun bir felsefi bakış 
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değiş, insan varlığına uygun bir bakış ile yazar. Olması gereken bir dünyanın 
hedefidir bu. (Wood, 2004: 154). Emek cephesinde ise son söz yine toplumsal 
olana ilişkindir: Emek toplumsalsa, hiçbir metanın değeri kendi başına 
ölçülemez. Yani değer toplumsaldır ve ancak toplumsal olarak belirlenebilir. 
Kendinde bir değer olamaz") ve Komünist Manifesto’da öne çıkan kırsal yaşamın 
kentsel yaşamın himayesi altına girmesi tespiti Marx’ın bir “ekoloji körü” 
olduğu iddialarına cevap niteliğindedir. Foster’a göre Marx insan ile doğa 
arasındaki ilişkiyi organik bir ilişki olarak görmenin ötesindeki doğayı insanın 
aşkın, yani inorganik bedeni olarak tanımlamaktadır (Foster, 2001: 111). 
Foster’ın çalışmaları ekolojik krizin aslen son elli yıla ait bir sorun değil; 
neredeyse kapitalizm ile yaşıt ve kapitalist topluma ait mutlak bir sorun olarak 
ortaya koyulması açısından önemlidir. Paul Burket’e göre ise ekolojik krizin 
anlaşılması için doğanın bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 
Ancak böyle bir yaklaşım bütüncül bir toplumsal ekolojinin inşa edilmesini 
olanaklı kılabilir. Söz konusu toplumsal ekoloji nitel ve nicel kaygılara eşit 
biçimde önem vermelidir (Burkett, 2004: 33). Burkett’e göre Marx’ın 
çözümlemesi kapitalizmin karakteristik özelliklerinden birinin maddi zenginliği 
doğallığa tercih eden insanı bir tavır olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak 
üretici güçleri üretim araçlarından ayırarak kapitalizm insanlığın kendini 
yeniden üretmesini engeller. Bu anlamda Marksist ekonomi politiğin emek değer 
teorisi ekolojik bir sosyalizmin temel ilkesini oluşturmaktadır. Burkett’e burada 
en önemli nokta kullanım ve değişim değeri arasındaki karmaşık ilişkide 
doğanın çözümleyici bir rolü olduğunun farkına varmaktır. Kapitalist toplumun 
temel niteliği olan değişim değeri meta dolaşımına dayanmaktadır ve kapitalizm 
meta üretmek adına hem toplumsal emek gücünü hem de doğayı sömürmek 
zorundadır. Bu da zorunlu olarak sistemin sürekliliği adına hem işçiden hem de 
doğadan sürekli olarak daha fazla talep etmek anlamına gelmektedir. Başka bir 
ifade ile emek gücü sömürüsü doğrudan doğa sömürüsüyle eşdeğerdir: “İş günü 
uzadıkça çevre daha fazla atık yığınları ile dolacaktır” (Burkett, 2004). Bu 
anlamda ekolojik kriz niceliksel olarak artı değer sömürüsü ile eşdeğerdir; artı 
değer sömürüsünün kontrol altına alınması zincirleme olarak ekolojik krizin 
çözülmesine önayak olacaktır. Burkett’in yaklaşımının en özgün yanı yöntemsel 
farklılığıdır: Başlangıç noktası ve tartışmanın geldiği yer itibariyle genel olarak 
çevre felsefesinin indirgemeci olarak kabul edilebilecek tavrını aşan bir noktadan 
sorgulamanın devam etmesini olanaklı; farklı sorular üzerinden yeni kavramsal 
açılımları mümkün kılmaktadır. 

4. SONUÇ YERİNE  

Yukarıda en genel hatlarıyla çevre felsefesinin çağın en önemli sorunlarının 
başında gelen ekolojik krizle ilişkisi resmedilmeye çalışılmıştır. Genel anlamıyla 
çevre felsefesinin içinde bulunulan bu krizi ve krizin karmaşıklığını ifade eden 
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birçok sorunu doğrudan merkeze aldığını söylemek güçtür. Dünyayı yavaş yavaş 
yok etmekte olan ekopatolojik semptomların yarattığı bir bütün olarak ekolojik 
krizin ve beraberinde getirdiği soruların çevre felsefesinin temel tartışmaları 
açısından hareket ettirici işlevi gördüğünü söylemek daha doğru olacaktır. Başka 
bir ifade ile, her ne kadar çevre etiği ekolojik krizin yarattığı koşulları kendisine 
başlangıç noktası olarak alıyor ve bu anlamda somut bir gerçeklikten doğuyor 
olsa da söz konusu koşullar felsefenin, özellikle de siyaset ve ahlak felsefelerinin, 
kurucu tartışmaları içinde23 neredeyse yok sayılmaktadırlar. Bu anlamda genel 
kapsamı bağlamında etik bir çerçevede sürdürülen çevre felsefesi tartışmalarının 
ekolojik krizin çözümüne yönelik olmadıkları açıktır. Bu noktada bir takım 
sorular belirginleşmektedir: Felsefe ekolojik krize çözüm üretme adına işlevsel 
midir? Felsefe ekolojik krize dair yürütülen diğer çalışmalarla uyumlu mudur? 
Bu sorular asli olarak çevre felsefesinin neliğine dair sorular olarak kendilerini 
ortaya koymaktadırlar. Çevre felsefesini içine sıkıştığı etik çerçevenin ötesinde 
düşünmek söz konusu sorunu aşmanın ilk adımı olarak görülebilir. 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE’DE 
KANAL TİPİ HİDRO-ELEKTRİK SANTRALLERİN 

FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR, YÖNETİMSELLİK 
VE GÜVENLİĞİN BİYOPOLİTİKASI KAVRAMLARI 

BAĞLAMINDA ANALİZİ 

THE ANALYSIS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE AND 
RUN-OF-RIVER HYDRO DEVELOPMENT IN TURKEY 

ON THE BASIS OF FOUCAULT'S BIO-POWER, 
GOVERNMENTALITY AND BIO-POLITICS OF 

SECURITY CONCEPTS 

Nahide KONAK* 

ÖZ 

Bu çalışmanın temel amacı, küresel iklim değişikliği 
güvenliğini sağlama adına yeşil ekonomiye geçiş ve Türkiye’de 
kanal-tipi hidro-elektrik (HES) projeleri ve beraberinde 
kamuoyuna damgasını vuran tartışmaları Foucault’nun biyo-
iktidar, liberal yönetimsellik ve güvenliğin biyopolitikası 
kavramsallaştırmaları temelinde analiz etmektir. Bu makalede 
iki temel iddia savunulmuştur: 1) Kapitalizmin ikinci 
çelişkisinin (O’Connor, 1994) sonucunda ortaya çıkan küresel 
iklim değişikliğinin biyo-iktidar alanı olduğu ve iklim 
değişikliği krizine yanıt olarak sunulan yeni güvenlik 
yapılanmasının (dispositif) resmi adının yeşil ekonomiye geçiş 
olduğu; ve bu geçişte atmosferdeki karbon gazı ile insanların 
ilişkilerini yeniden tanımlayan ve dönüştüren bir neo-liberal 
yönetimsellik aracılığı ile güvenliğin biyopolitikasının 
gerçekleştiği savunulmuştur.  2) Doğa ve insan yaşamını 
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idame ettirme iddiasından yola çıkarak oluşturulan küresel 
iklim değişikliği yönetimselliği kapsamında yeşil ekonomi 
dispositif unsurlarının HES projesi geliştirme adına dere 
sularına müdahalesi veya biyopolitik iktidarı (suyun 
özelleştirilmesi, suya erişimin engellenmesi, suyun kanallara 
hapsedilmesi, bir yerden başka bir yere taşınması, yetersiz can 
suyu salımı) yerelde yeşil gasp ile kapitalizmin ikinci 
çelişkisini pekiştirerek doğa ve insan yaşamını tehdit eder 
riskler üretmektedir. Bu durum biyopolitikanın paradoksu 
sonucu ortaya çıkan biyo-iktidar çatışmasını yansıtır. Neo-
liberal serbest piyasa kapitalist ekonomi mantığı tarafından 
şekillenen yeşil ekonomi temelli küresel iklim değişikliği 
güvenliği yönetimselliği bu çatışmayı bütün yaşamı düzenleyip 
koruyarak değil, durumun gereklerine bazı nüfusların 
harcanabilir olduğu kabulünden hareketle bazı yaşamların yok 
olmasına göz yumarak çözme eğilimindedir. Küresel iklim 
değişikliği güvenliği yönetimselliğinin bir uzantısı olarak 
gelişen HES’lerle birlikte akarsu vadileri ve nüfus Foucault’un 
deyimiyle “harcanabilir” doğa ve nüfusa dönüşmeye 
başlamıştır. Küresel iklim değişikliği güvenliğinin sağlanması 
için seçilen neo-liberal yönetimsellik bağlamında 
“harcanabilir” doğa ve nüfus dünya genelinde ve Türkiye’de 
kırsal kesimde yerleşik ve kırsal kesimle bağını henüz 
koparmamış şehirlerde yaşayan halktır. Türkiye HES projeleri 
vakasında yansıtıldığı gibi iklim değişikliği güvenliği adına 
yapılan her şey, aslında yeni ekolojik sömürgelik ile 
sonuçlanmaktadır.   

Anahtar Kavramlar: Küresel İklim Değişikliği Güvenliği, 
Yeşil Ekonomi, HES, Biyo-iktidar, Biyopolitik Paradoksu, 
Liberal Yönetimsellik, Harcanabilir Doğa ve Yaşam.  

ABSTRACT 

By drawing on Foucault's concepts of bio-power, liberal 
governmentality and the biopolitics of security, this study aims 
to analyze the transition to green economy in the name of 
global climate change mitigation as well as the development of 
run-of river channel-type hydro-electric (HEPP) projects, 
public debates and controversies over these projects in Turkey. 
It consists of two main arguments: 1) It argues that the global 
climate change, which came into effect as a result of the second 
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contradiction of capitalism (O’Connor, 1994), falls into the 
realm of bio-power, and the official name for the new security 
dispositif that is presented as a solution to the climate change 
crisis is transition to the green economy. It further argues that 
in this transition, the biopolitics of security has been realized 
through the neo-liberal governmentality of climate change, 
which began to define and transform the relationship between 
carbon gas and human beings. 2) It argues that the HEPP 
projects, which have been shaped by the global climate change, 
green economy and renewable energy discourses and practices, 
fall into the realm of bio-power as well as reflect a bio-power 
conflict. Within the global context of governmentality of the 
global climate change, which claims to ensure the continuity 
of the life of nature and human beings, the intervention 
elements of green economy dispositif or bio-politics into the 
river water for the sake of developing HEPP projects 
(privatization of water, blocking access to water, confinement 
of water into channels, its transportation from one place to 
another, insufficient water release into river bed) has resulted 
in the perpetuation of the second contradiction of capitalism 
through green grabbing, which began to threaten the survival 
of nature and human life at the local level in Turkey.   

This situation reflects the bio-power conflict that emerges from 
the paradox of biopolitics. The green economy-based global 
climate change security governmentality, shaped by the free-
market liberal capitalist economy logic, tends to resolve this 
bio-power conflict not by regulating and preserving all lives. 
Instead, it tends to resolve it by ignoring the survival of some 
lives based on the presumption that some lives can be 
“disposable” depending on the situation. With the 
development of HEPP projects as the extension of global 
climate change security governmentality, river valleys and 
their population began to transform into what Foucault calls 
“disposable” nature and population. Within the context of 
neo-liberal governmentally chosen for the security of global 
climate change, in the world and in Turkey, the “expendable” 
nature and population are located in rural areas. As reflected 
in the HES projects case in Turkey, everything conducted in 
the name of climate change security, in fact, have resulted the 
new ecological colonialism. 
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GİRİŞ 

Küresel iklim değişikliği güvenliği adına atılan adımlar ve Türkiye’de aşağı 
yukarı on beş yıldır gündeme damgasını vuran kanal-tipi hidro-elektrik santral 
(HES) projeleri, ilgili tartışmalar ve karşı çıkışlar Foucault’nun biyo-iktidar (bio-
power) ve güvenliğin biyopolitikası (biopolitics) olarak kavramsallaştırdığı yönetim 
kapsamına girer mi? Tabii ki bu sorunun cevabı Foucault’un biyo-iktidar ve 
güvenliğin biyopolitikası ile ne anlatmak istediği ve aynı zamanda Türkiye’de 
HES projelerinin hangi küresel ve ulusal bağlamda gündeme geldiği ile ilgilidir. 

Foucault tarihsel süreçte geliştiğini belirttiği egemenlik, disiplin ve 
düzenleyici veya güvenlik olmak üzere üç farklı iktidar kavramsallaştırması 
yapmıştır. Foucault güvenlik veya düzenleyici iktidarın nesnesinin nüfus 
olduğunun altını çizer. Foucault tarihsel süreçte yayılma, ölme, hastalık, sağlık, 
yaşam beklentisi, ölüm oranı, cinsel davranış vb. gibi karakteristik olguları içeren 
türlerin anatomisine odaklanan bir iktidar biçiminin ortaya çıktığını tespit eder. 
Bu iktidar biçimine Foucault biyo-iktidar kavramını atfeder ve biyo-iktidarı şu 
şekilde tanımlar: belirli biyolojik özelliklere sahip türlerin üyeleri olarak insana 
yöneltilen bir iktidar biçimidir (2003: 249; 1978: 143).  Yani, biyo-iktidar, insan 
hayatının gelişimini etkileyen yaşamla ilgili çok sayıda biyolojik olgunun bilimsel 
olarak incelenmesi ve bu olguların müdahalelerle değiştirilmesi ile uğraşır. Üstelik 
bu iktidar yukarıda bahsedilen olgulara dair yaşamla ilgili her şeyi yönetmeyi 
amaçlar.  Bu, Foucault'un “nüfusun biyopolitiği” olarak adlandırdığı şeydir (1978: 
139). Biyopolitika nüfus bağlamında, yaşama özgü olguları tasnif, ayarlama ve 
yönetmeyi amaçlayan tekniklere, uygulamalara ve prosedürlere dayanan bir güç 
teknolojisidir1 (Foucault, 2003: 246-247). Foucault biyopolitikayı, insan türünün 
temel biyolojik özelliklerini siyasetin stratejik nesnesi, yani iktidarın nesnesi haline 
getiren bir dizi mekanizmalar şeklinde de tanımlar (Foucault, 2004). Bu anlamda 
biyopolitika, toplumsal düzenlemenin ve bireysel öz yönetişimin liberal biçimleri 
ile tarihsel olarak ortaya çıkan bir yönetme sanatıdır. Bu yönetme sanatı, tarihsel 
süreç içinde gelişen özel bir güvenlik anlayışı ile yakından ilintilidir. 

                                                           
1Genel anlamda teknolojiyi, belirli bir nesnenin gerçekleştirilmesi için bir dizi beceri, uygulama ve 
bilgiden oluşan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Teknik ise, hedefe ulaşmada bu özel becerilerin 
bazılarını temsil eder. Belirli mekanizmaların üretilmesi için teknolojiler ve teknikler 
birleştirildiğinde, Foucault çoğu zaman belirli etkilerin üretilmesi için harcanan tüm işleyiş 
biçimini (1978: 55-56, 84; 1995: 201-205) belirlemek için aygıt veya yapılanma (dispositif) 
kavramını kullanır. 
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Foucault güvenliği, hukukun ve disiplinin bazı özelliklerini kullanabilecek 
bir teknoloji olarak tanımlar. Günümüz güvenlik anlayışı bir şeylerin ortaya 
çıkmasını o şey ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlamaz. Aksine bu güvenlik çeşidi, 
şeylerin kendi kontrollü akışlarına izin vererek doğal olgularla çalışmayı tercih 
eder (Faucault, 2007: 47). Güvenlik, tüm nüfus düzeyinde normal eğri dağılımı 
tesis ederek (2007: 61) ve olasılığı temel alarak ve şeyleri olduğu gibi kabul edip 
pozitif olanları maksimize ederek ve negatifleri de azaltarak veya kontrol ederek 
nüfusu yönetir (2007: 11-20). 

Foucault’nun tespit ettiği bu güvenlik anlayışı belli bir yönetim mantığına 
işaret eder. Foucault’ya göre güvenlik tam anlamıyla liberal serbest piyasa 
mantığına, yani “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” yönetim mantığına 
tekabül eder (Foucault, 2007: 4). Nüfusun yönetiminin rasyonelleştirilmesi tekniği 
olarak yöneticiler, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” görüşünü 
benimsemişlerdir. Doğal olgularla ilintili olan dalgalanmaların yönetiminde 
önemli bir araç haline gelmiş olan matematik ve ampirik veri toplama tekniklerini 
kapsayan bilimler, bu “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” le ilintili 
rasyonelleşme sürecine olanak sağlamışlardır (Foucault, 2007: 59). Kıtlığa karşı 
en iyi çözümün serbest dolaşım fikri liberal ekonomi kuramları tarafından 
savunulmuştur (Foucault, 2007: 69-70). İktidar tarafından serbest ekonomik 
aktiviteye izin verecek bir güvenlik aygıtı teşvik edilmektedir çünkü kıtlığı 
önlemenin en uygun yolunun piyasa mekanizmaları olduğu söylemi yöneticiler 
tarafından da içselleştirilmiştir.  

Liberal söylem tarafından şekillenen güvenliğin aygıtları (dispositifler), daha 
geniş devrelerdeki şeyleri organize ederek, emerek ve yeni öğelerin sürekli olarak 
piyasa mekanizmaları ile bütünleşmesine izin vererek güvenlik işlevini yerine 
getirme eğilimindedir. Disiplin iktidarı hiçbir şeyin kaçmasına izin vermemelidir; 
işlevini yerine getirmek için her şeyi düzenlemelidir. Disiplin iktidarının aksine 
güvenlik iktidarı aygıtları, şeylerin olmasına izin verir. Bu mantığa göre şeyler 
kendi doğal, kaçınılmaz ve gereklilik sürecinde ele alınması gerekir ki gerekli 
unsurlar, gerçekliğin diğer unsurları ile en iyi şekilde birleştirilebilsin (Foucault, 
2007: 44-46).  

Daha sonraki analizlerinde Foucault biyopolitikayı, güvenlik aygıtı 
(dispositif) aracılığıyla işleyen bir iktidar biçimi teknolojisi olarak kavramsallaştırır 
(2007: 22). Güvenliğin biyopolitikası ise biyo-power (nüfusun biyolojik olarak 
hayatta kalması) adına geliştirilen her türlü aygıtın (dispositif) nüfus üzerinde 
uyguladığı iktidardır. Güvenliğin biyo-iktidarında merkezi olan şey yaşamın 
güvenliğidir. Yaşamı biyopolitik olarak güvenlik altına almak demek en basit 
şekilde yaşamı idame ettirmeyi hedeflemektir (Foucault, 2003). Bu bağlamda, 
güvenlik aygıtı (dispositif) aracılığıyla işleyen biyopolitika iki farklı alan üzerinden 
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gerçekleştirilir. Birinci alan, tıp bilimi ile sağlığı destekleme ve serbest piyasa 
prensipleri ile kıtlıktan kaçınma gibi doğal değişkenlere etki ederek istenilen 
sonuçları teşvik ederek. Kazalara, konjonktürel nedenlere ve bireysel eylemlere 
göre seyir alıyormuş gibi görünen doğal değişkenler aslında oldukça düzenli 
görünmektedir. Dolayısıyla ikinci alan, bu düzenliliklerin ardındaki ele alınan bir 
olguyla ilgili ölüm oranını düşürme gibi belirli riskleri azaltmayı kapsar. Sonuç 
olarak güvenlik açısından biyopolitika, nüfus düzeyinde olumlu olguları teşvik 
ederken riskleri azaltma biçiminde kendini gösterir (Foucault, 2007: 70-74). 
Biyopolitikanın paradoksu, bu riskler dışlamayı ve hatta değersiz ilan edilen 
yaşamların tasfiye edilmesini veya “harcanabilir” olmasını da kapsar. Foucault 
önceki analizlerinde harcanabilirliği ırkçılık ve faşizmle ilişkilendirirken, daha 
sonra liberalizmle ilişkilendirmiştir.  

Kendisinin yönetimsellik kavramı tanımı çeşitlilik göstermekle birlikte 
Foucault yönetimselliği, kurumlar, prosedürler, analizler, fikirler, hesaplamalar ve 
taktiklerden oluşan bir bütün olarak anlamaktadır. Hedefi nüfus, temel bilgi 
formunun siyasal iktisat ve ana teknik aracın güvenlik aygıtları (dispositif) olan bu 
bütün oldukça karmaşık fakat oldukça kendine özgü bir iktidarın tatbik edilmesine 
izin verir (1997: 300). Liberal yönetimsellik, her şeyden önce bireyleri özgürlük-
tehlike-güvenlik kavramlarına maruz bırakarak gerçekleştirilir: sosyal ve bireysel 
riskler, yaşam süreçlerinin hesaplanan yönetimi ile kontrol edilir (2008: 21). 
Liberal yönetimselliğin risklerle baş etme teknikleri doğal dalgalanmaları ile 
birlikte olası bir olayın yönetimine dayanmaktadır. Foucault güvenliğin risk 
yönetiminden ibaret hale geldiğinin altını çizmektedir (2007: 61). Güvenlik risk 
doğmadan riskleri yok etme eğiliminde değildir. Tersine, güvenlik riski kabullenir; 
hatta riskten beslenir. Güvenliğin bir iktidar paradigması olarak ayırt edici özelliği 
hayatı düzenleyip korumak değil, durumun gereklerine göre yok olmasına göz 
yummaktır. Liberal yönetimsellik nüfusun belirli bir kısmını gözden çıkarmayı da 
gerektirir. Nüfusun bir kısmı “harcanabilir” olmalıdır (Burchell vd., 1991). Bu da 
Foucault’un biyopolitikanın paradoksu olarak analiz ettiği kavramsal çerçeve ile 
örtüşür. Biyopolitikanın paradoksu, hayatın güvenliği ve iyileştirilmesi siyasi 
otoritelerin sorunu haline geldikçe yaşam, bir o düzeyde teknik ve siyasal yıkım 
araçları tarafından tehdit edilir hale gelir (1980: 136-137).  

Daha sonra Foucault İkinci Dünya Savaşından sonra liberal yönetim 
üzerine inşa edilen neo-liberal yönetimselliğin şekillenmeye başladığını vurgular. 
Neo-liberal yönetimselliğin en önemli unsurlarından birinin devlet ve uluslararası 
kuruluşların serbest piyasa temelli rekabeti mümkün kılacak çevresel altyapının 
oluşturulmasında önemli rol oynadığının yadsınamayacak kadar aşikâr olduğu 
gerçeğinin altını çizmiştir. Foucault’ya göre güvenlik tam anlamıyla serbest piyasa 
mantığına, yani “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” söylemine tekabül 
etmektedir (Foucault, 2007: 4).  
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Foucault’un biyo-iktidar, biyopolitika ve liberal yönetimsellik 
kavramlaştırmasının özünü ve merkezini, doğa ve fizik bilimi gibi doğa 
bilimlerinin doğayı ve siyasal dinamikleri nasıl kurguladığı oluşturur (Foucault, 
2007: 296). Doğa ve toplum yönetimselliği üzerine yazan akademisyenler de 
Foucault’nun çalışmalarının doğa söyleminin üretim ve dağıtımını analiz etmek 
için önemli olduğunu vurgulamışlardır. Darier (1999)’e göre nüfusun güvenliğinin 
dünyanın çevresel güvenliğinin yönetimine bağlı olduğu kabul edildiğinde biyo-
iktidar, “eko-iktidar” olarak yeni bir çerçeveye oturtulabilir.  

Foucault “gerçekten bir güvenlik toplumunda yaşayıp yaşamadığımızı” 
(Foucault, 2007: 11) tespit etmek ve “toplumlardaki genel ekonomi ya da iktidarın 
bir güvenlik alanı haline gelip gelmediğini” (Foucault, 2007: 10-11) anlamak için 
bir dizi analiz yaparak sosyal bilimcilere günümüz toplumlarını analiz etmeye 
yönelik kavramsal, kuramsal ve metodolojik olarak yol gösterici olmaya devam 
etmektedir. Bu bağlamda, birinci bölümde kapitalist birikim krizi, küresel iklim 
değişikliği ve ekonomik gelişmeler biyo-iktidar, güvenlik ve neo-liberal 
yönetimsellik temelinde değerlendirilip, Türkiye’ deki HES projelerinin küresel 
bağlamı ortaya çıkarılacaktır. İkinci bölümde, küresel iklim değişikliği ve yeşil 
ekonomi konjonktür söylem ve uygulamalarından Türkiye’nin nasıl etkilendiğine 
kısaca değinilerek Türkiye’deki HES projeleri biyo-iktidar ve güvenlik temelinde 
analiz edilecektir. 

1. KAPİTALİST BİRİKİM KRİZİNDEN ÇIKMAK İÇİN İKLİM TİCARETİ: 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YATIRIM ve KARBON 
PİYASASI 

Kapitalizmin ikinci çelişki kuramı (sermaye-doğa çatışması), küresel iklim 
değişikliğinin nedenlerini ortaya çıkarmada, biyo-iktidar, biyopolitika ve liberal 
ve neo-liberal yönetimsellik kavramları arasında bağlantının açık olarak ortaya 
konmasında ve Türkiye’deki HES projelerinin küresel bağlamını analiz etmede en 
önemli yaklaşımlardan biridir. Marksist kriz kuramına çevreyi de işin içine 
katarak katkıda bulunan James O’Connor (1994) kapitalizmin “ikinci çelişki” 
kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre, kapitalizm kendi sosyo-ekolojik 
koşullarını ve üretim ilişkilerini o kadar çok azaltır ve yeniden üretemez hale gelir 
ki kârlı üretimin devamlılığı imkânsız hale gelir. Kârlı üretimin devamlılığını 
sağlayamamanın iki sebebi olabilir: ya direk olarak gerekli girdilerin ve koşulların 
üretilememesi ya da sosyal hareketlerin baskılarından kaynaklı devletin gerekli 
girdi ve koşulların üretimini sağlamak için sermayeyi kontrol etmesi ve 
vergilendirmesidir. Bu da sonuçta kârı düşürmektedir. Üretimin artırılması ile 
çözülmeye çalışılan birikim krizi O’Connor’ın isimlendirdiği kapitalizmin ikinci 
çelişkisini daha da şiddetlendirmektedir. Vergilendirme ve yüksek kârın 
artırılmasını sağlamaya çalışma üretim maliyetini artıracağı için bir kere daha kâr 
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azalması ile sonuçlanır. Bu döngü devam eder gider. Bu döngünün en önemli 
sonucu olumsuz sosyal etkileri de olan ekolojik krizdir. Bu döngü içinde üretim 
için kullanılan doğal kaynaklar ve doğayı kirletici uygulamalar uzun vadede 
ekolojik krizi körüklemektedir. Küresel iklim değişikliği aslında kapitalizmin 
ikinci çelişki tezinin somutta bir örneğini temsil etmektedir denebilir (McCartyh, 
2015). 

Fosil yakıt bağımlı kapitalist üretim biçiminin sera gazları salımı yoluyla 
doğayı dönüştürmesi veya ikinci çelişkisi aslında aynı zamanda yaşam için gerekli 
olan sistemin yani “doğa destek sisteminin” dengesini bozmuştur (Rockström vd., 
2009). Bu durum, ekosistem güvenliği ve insanlara sağladığı fayda olarak 
tanımlanan ekosistem hizmetlerini (Millennium Ecosystem Assessment, 2005: 26) 
de tehlikeye atmaktadır. Sera gazları salımı sonucu artan ortalama küresel 
sıcaklık, kuraklık, sel, okyanus asitlenmesi, fırtınalar ve bunun gibi sorunlara yol 
açacağından toplumların ve ekonomilerin bağımlı olduğu ekosistem hizmetlerinin 
dengesini bozmaya ve nüfusun yaşamını tehlikeye atmaya devam edecektir 
(World Bank, 2012b: 49).  

Biyo-Eko-İktidar Olarak Küresel İklim Değişikliği 

Bilimsel bilgi günümüzde artık ekolojik dengenin artan bir şekilde 
bozulduğunu ortaya koymakta ve bu durumun hem Dünyanın yaşam güvenliğini 
hem de Dünyanın yaşamına bağlı olan insanların yaşam güvenliğini her geçen 
gün tehdit eder hale gelmekte olduğu söylemi uluslararası güç kurumlarından olan 
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve bunun gibi kuruluşlarca da vurgulanmaya 
başlamıştır (Grove, 2010). Bu söylem aslında tam da Foucault’nun biyo-iktidar 
kavramı ile tanımladığı alanın içine girmektedir. Küresel iklim değişikliği 
Foucault’nun tabiri ile nüfusun yaşamını idame ettirmesini tehlikeye sokmaktadır 
(Foucault, 2003). Foucault günümüz toplumlarında siyasal iktidarın meselesinin 
genel anlamda insanların, servet, kaynaklar, geçimlik kaynakları, toprak, iklim, 
sulama, verimlilik ve bunun gibi konularla ilişki ve bağlantı olacağını belirterek, 
doğa-insan ilişkilerinin biyo-iktidar alanı olduğunu belirtmiştir. Biyo-iktidar, 
nüfusun yaşam süreçleri ile ilgili çok sayıda biyolojik olgunun bilimsel olarak 
incelenmesi ve bu olguların müdahalelerle değiştirilmesi ile uğraşan bir iktidar 
biçimine (2003: 249; 1978: 143); veya nüfusun yaşam süreçlerini idare etmeyi 
gerektiren bir iktidar biçimine (Dean, 2010: 117); ya da ‘belirli bir siyasal bilgi, 
istatistik, demografi, epidemiyoloji ve biyoloji gibi yeni disiplinlerin ortaya 
çıkmasına işaret ettiğine göre (Lemke, 2011: 5), küresel iklim değişikliğinin 
doğasını anlamaya yönelik söylemler, teknikler, teknolojiler ve iklim değişikliği 
güvenliği için geliştirilen dispositifler biyo-iktidar kavramının kapsamına 
girmektedir.  
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İklim değişikliği nüfusa yönelik iktidarı (biyo-iktidar) genişleterek doğaya 
yönelik iktidarı (eko-iktidarı) beraberinde getirir. Bu ikili iktidar sistemi biyo-eko-
iktidar şeklinde kavramlaştırılabilir. Biyo-iktidarın yönetimi noktasında 
biyopolitika -nüfus bağlamında, yaşama özgü olguları tasnif, ayarlama ve 
yönetmeyi amaçlayan tekniklere, uygulamalara ve prosedürlere dayanan güç 
teknolojileri- (Foucault, 2003: 246-247) ve küresel iklim değişikliği ile ilişkisi 
gündeme gelmektedir.  

Nüfusun Biyopolitikasından Doğanın Ekopolitikasına 

Küresel iklim değişikliğine yönelik yeşil yönetimsellik literatüründe, iklim 
değişikliği olgusunun dünya ölçeğinde yönetilebilir olduğu söylemi 
vurgulanmaktadır (Lohmann, 2016; Oels, 2005). Bu bağlamda yeşil yönetimsellik 
söylemi (Luke, 1999), biyo-iktidar alanını nüfusun yönetiminden bütün dünyanın 
yönetimini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Dolayısıyla, insan nüfusunun 
yönetimi artan bir şekilde insan nüfusu olmayan ve insan sisteminden daha fazla 
bir şey olan---küresel karbon, nitrojen gibi---sistemin yönetimine bağlı hale 
gelmiştir (Baldwin, 2013; Oels, 2005; Rockström vd., 2009). Foucault’un kendisi 
de aslında biyopolitikanın son alanını “insan ırkı arasındaki ilişkileri veya yaşayan 
varlık olarak insanlar, insanların çevresi ve içinde bulundukları koşulları 
yönetme” olarak saptamıştır (2003: 245).  

İklim değişikliğinin yönetilebilir olduğu söylemi eko-iktidar veya doğanın 
yaşamı üzerine iktidar olgusunu ve Foucault’un biyopolitika anlayışından yola 
çıkarak ekopolitikayı gündeme getirir. Burada ekopolitikayı, doğa bağlamında, 
doğanın yaşamına özgü olguları tasnif, ayarlama ve yönetmeyi amaçlayan 
tekniklere, uygulamalara ve prosedürlere dayanan güç teknolojileri olarak 
tanımlayabiliriz. 

Genel anlamda doğa ve iklimle ilgili bilgilerin oluşturulmasında ve güç 
teknolojilerinin üretiminde iklim bilimi, istatistik, ekonomi, bilgisayar gibi 
bilimlerin ve modellemelerinin rolü büyüktür (Lohmann, 2016). Foucault’nun 
belirttiği gibi uzmanlaşmış bilgi alanı olarak demografi, halk sağlığı ve psikiyatri 
gibi bilim dalları sayesinde iktidar ve bireyler hayata dair olguları, süreçleri ve 
eğilimleri istatistiksel olarak ortaya çıkararak kendilerini ve diğerlerini kontrol 
edip yönetebildiklerine göre (Foucault, 2003: 243-253), günümüzde de 
uzmanlaşmış bilgi alanı olarak dünya sistem bilimi (Lohmann, 2016; Lövbrand 
vd., 2009; Luke, 2009), sürdürülebilirlik bilimi (Clark ve Dickson, 2003) gibi 
gelişen bilimlerin bu yönetimde rol aldığı açıktır. Dünya sistem biliminin amacı 
“doğa ve toplumdaki bütün süreçleri birbiriyle bağlantılı bir sistem olarak kabul 
ederek bütünsel süper-disiplin” yaratmaya çalışmaktır (Lövbrand vd., 2009: 8). 
Temel olarak bu bilim, Dünya’nın tüm katmanlarını birleştirerek bunların insan 
toplumu ile nasıl etkileşime geçtiğini hesaplamaya çalışır. Dünya sistemlerinin 
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bütünleşik işleyişine ışık tutmak için bu ölçüm, Dünya’nın gezegen ve sosyal 
süreçlerini sınırlı ve ölçülebilir değişkenlere çeviren parametrelerle ifade ederek 
hesaplamaya çalışır. Bu hesaplamalar sonucunda bir nevi doğanın bilgisayarlı 
simülasyonları üretilir. Gezegen sınırları modeli insan toplumunu, dokuz kritik 
Dünya ekosistem döngüler, sistemler, süreçler ve sınır eşiklerinin (iklim 
değişikliği, okyanus asitlenmesi, stratosfer ozon, fosfor ve azot döngüleri, 
atmosferik aerosoller, tatlı su kullanımı, arazi kullanımı değişimi, biyoçeşitlilik 
kaybı ve kimyasal kirlilik) işleyişi ve yönetimi içine entegre eder. Sınır eşiklerine 
yaklaşma felaketi yani “Dünya gezegeninde insanlık için istenmeyen bir duruma 
geçmeye” işaret eder (Rockström, 2010: 72).  

Küresel iklim değişikliği, karbon, doğa ve toplum etkileşimine yönelik bilgi, 
sistem yaklaşımı ve onun modellemeleri ile üretilmektedir (Lohmann, 2016). 
Dünya sistem bilimi ve kullandığı istatistiksel modeller, şüpheli veri ve sınırların 
seçimi konusunda eleştiriler almaktadır (Galaz, 2015). Fakat bilimsel eleştirilere 
rağmen bu bilim, Foucault’un dediği gibi kendi “hakikat” dilini oluşturmuştur. 
Foucault’un kendisi ekoloji biliminin de gerçekte bir “hakikat” dili konuştuğunu 
belirtmiştir (Darier, 1999: 4). Bu anlamda bu bilim küresel düzeyde biyo-eko-
iktidar alanlarının temel taşlarını atıp biyo-eko-iktidarın biyo-eko-politikası2 
konusunda öncü adımları atarak bu yönde gelişmelere katkı sağlamaktadır. 
Bununla da kalmayıp Lövbrand vd., (2009: 10)’nın belirttiği gibi dünya sistem 
bilimi insan nüfusunu yönetmek için yeni bir “Dünya resmi” kullanan bir Dünya 
sistemi yönetimselliğinin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Çünkü bilimsel 
müdahaleler siyasal yaşamın nasıl anlaşıldığını ve yürürlüğe konulacağını 
belirleyen fikir, kavramlar ve araçlar üretir (Lövbrand ve Linner, 2015: 45). 
İnsanların yaşamlarına tehdit oluşturduğu düşünülen küresel iklim değişikliği, 
hükümetleri ve kalkınma ile ilgili kurumları artan bir şekilde insan ve insan-
olmayan nüfusların hayatlarını Foucault’un deyimiyle (1978:143) “aşikar olarak 
planlama alanın içine” sokmaya zorlamaktadır. Küresel iklim değişikliği 
sonucunda meydana gelen ve yaşamı tehdit ettiği söylenen risklerin yönetiminin 
güvenlik açısından önemli olduğu devletler ve uluslararası kuruluşlarca çoğu kez 
vurgulanmaya başlamıştır (Grove, 2010).  

Sonuç olarak, küresel iklim değişikliği biyo-eko-iktidar kapsamına 
girmektedir ve iklim değişikliği güvenliğini sağlama adına atılan adımlar (biyo-
eko-politika) Foucault’nun tartıştığı anlamda liberal yönetimsellik ve güvenlik 
paradigmasını neo-liberal yeniliklerle birlikte bütün bu gelişmelerin merkezine 
taşımaktadır.  

                                                           
2 Doğanın ve nüfusun yaşamına özgü olguları tasnif, ayarlama ve yönetmeyi amaçlayan tekniklere, 
uygulamalara ve prosedürlere dayanan güç teknolojileri. 
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Güvenlik Aygıtı (Dispositif) Yeşil Ekonomi ile Küresel İklim Değişikliği 
Yönetimselliği  

Küresel iklim değişikliği yönetimselliği nasıl şekillenmektedir?  

Hedefinin nüfus, temel bilgi formunun siyasal iktisat ve ana teknik aracın 
güvenlik aygıtlarından (dispositif) oluştuğunu belirten Foucault yönetimselliği, 
kurumlar, prosedürler, analizler ve fikir, hesaplamalar ve taktiklerden oluşan bir 
bütün olarak anlamaktadır (1997: 300). Hedefinin nüfusu yaşatma (biyo-iktidar) 
olduğu iklim değişikliği yönetimselliği, Foucault’un liberal yönetimsellik olarak 
tespit ettiği paradigmadan etkilenmektedir (2008: 21). İklim değişikliği 
yönetimselliği, bir yandan liberal siyasal iktisat bilgi ve liberal güvenlik anlayışı 
üzerine inşa edilirken, diğer yandan da iklimi de içeren ekosistem hizmet 
ekonomisinin inşası, tarihsel süreçte neo-liberalizmin gelişiminde bir rol 
oynamıştır (Lohmann, 2016: 480). 1990’larda, iklimin moleküller olarak ve 
fiyatların doğal sinyaller olarak tanımlanması ve ikisinin karbon ticareti hibrit 
sistemde birbiri ile kaynaştırılması neoliberalizmin dönüm noktası yeniliklerinden 
birinin olduğunun kanıtıdır (Lohmann, 2016: 484). Bu bağlamda, küresel iklim 
değişikliği yönetimselliği hem neo-liberalism tarafından şekillenmekte ve aynı 
zamanda bu yönetimselliğin inşasına katkıda bulunmaktadır.  

Yönetimselliğin teknik aracı olan güvenlik aygıtı (dispositif) terimi belirli bir 
tarihsel anda, ana işlevi bir zorunluluğa cevap olan belirli bir oluşum veya 
yapılanma anlamına gelmektedir. Bu dispositifin söylemler, kurumlar, mimari 
formlar, düzenleyici kararlar, yasalar, idari önlemler, bilimsel ifadeler, felsefi, 
ahlaki ve hayırsever önermeler gibi unsurları vardır. Aygıtın kendisi bu unsurlar 
arasında kurulabilecek ağdır (Foucault, 1980: 194). 

İklim değişikliği krizine ya da Foucault’un tabiri ile “zorunluluğa yanıt” 
olarak doğanın unsurları yukarıda anlatıldığı gibi teknolojik, bilimsel gözlem ve 
hesaplamalara tabii tutulmakla kalmaz (eko-iktidar), aynı zamanda atmosferdeki 
karbon dioksit gazı salım miktarının olması gerekenden daha fazla olduğunu tespit 
ederek atmosferdeki karbon gazı ile insanların ilişkilerini güvenlik adına yeni bir 
yapılanma ile yönetmeye çalışır. Bu tarihsel bağlamda yaşamı idame ettirme 
hedefine ulaşmak veya “zorunluluğa yanıt” olarak kurgulanan oluşum veya 
güvenlik yapılanmasının (dispositif) resmi adı “yeşil ekonomidir.” Yani, Lohmann 
(2016)’ın dediği gibi yatırım standartlarına göre “verimli” bir şekilde yönetimi için 
iklim değişikliği, çok geçmeden ekonomi ile bütünleştirilmiştir. Bu bağlamda, 
2009’dan bu yana yeşil ekonomi kavramının kullanımı “toplumlardaki genel 
ekonomi” alanının bir güvenlik alanı haline geldiğini (Foucault, 2007: 10-11) 
işaret etmektedir. Dolayısıyla, Lohmann (2016: 483) neo-liberal siyasal yönetimin 
temelini atan yeniliklerin ve iklim modelinin tarihsel süreçte paralel gelişiminin 
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tamamen rastlantısal olmadığının altını çizmiştir. İklimi de içeren ekosistem 
hizmet ekonomisinin inşası, tarihsel süreçte oluşan ve gelişen neo-liberalizmin 
gelişiminde bir rol oynayarak ve neoliberalism de usta bir yaratıcılıkla iklimin 
kapitalist örgütlenmesini yeniden işleyerek, kendi inşa süreçlerinde karşılıklı 
birbirlerini desteklemişlerdir (Lohman, 2016: 483). Bu yeşil ekonomi söyleminin 
küresel düzeyde uygulamaya konulmasında uluslararası kuruluşların rolü 
büyüktür.  

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) -dispositifin uluslararası 
kurumu- “Küresel Yeşil Yeni Anlaşma” ana raporu günümüzde dünyanın en kötü 
finansal ve ekonomik kriz içinde olduğunu belirterek, ekonomi ve finansal 
krizlerin yeşil ekonomi söyleminin yayılmasında oynadığı rolün altını çizmiştir 
(UNEP, 2009: 1). Başlangıçta ekonomik ve finansal krizlere çözüm olarak 
sunulan yeşil ekonomiye geçiş söylemi, daha sonra UNEP tarafından (2011: 14) 
finansal ve ekonomik krizler sosyal ve çevresel krizlerle ilişkilendirilerek ekolojik 
krize de çözüm sağlayabilir söylemi gelişir. Söylemde kapitalist ekonomik 
büyümenin ve sosyal kalkınmanın ekolojik sürdürülebilirlik ile uzlaştırılabilir 
olduğu vurgulanarak yeşil ekonomi, ekonomik krizin yanı sıra iklim krizine de bir 
çözüm olarak sunulmuştur (UNEP, 2011).  

Yeşil ekonominin en yaygın kullanılan resmi tanımı Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP) tarafından oluşturulmuştur. UNEP' in (2011: 16) yeşil 
ekonomi tanımı, insan refahı, sosyal eşitlik, çevresel risklerin azaltılması ve 
ekolojik kıtlıkların azaltılmasına vurgu yapmaktadır. Rio + 20 kararı yeşil 
ekonomiyi sürdürülebilir kalkınma ile açık bir şekilde birleştirmiştir. Bu karar 
yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için bir araç olarak 
görmektedir. Diğer bir deyişle, yeşil ekonomiyi sürdürülebilir ekonomik büyüme 
için bir araç olarak görürken, yoksulluğu ortadan kaldırmaya, sosyal içermeyi 
artırmaya, insan refahını geliştirmeye, istihdam için fırsatlar yaratmaya ve dünya 
ekosistemlerinin sağlıklı işleyişini sürdürmeye katkıda bulunacak bir yapılanma 
olarak tasavvur eder (UN, 2012: 56). Görüldüğü üzere güvenlik aygıtı olarak yeşil 
ekonominin tanımı ve hedefleri biyo-eko-iktidarı merkeze almaktadır ve burada 
merkezi olan şey nüfusun ve doğanın sürdürülebilirliğinin güvenliğidir.  

İklim değişikliği güvenlik dispositifi yeşil ekonomi belirli bir yönetim mantığı 
yani liberal serbest piyasa mantığı tarafından şekillenmektedir (Foucault, 2007: 4): 
ya var olan piyasayı düzeltmek ya da yapay yeni piyasalar oluşturmak iklim 
değişikliği güvenlik aygıtının merkezinde yer almaktadır (Kennis ve Lievens, 
2016: 218-219). Var olan piyasayı düzeltmekten kastedilen, yeni yatırım alanları 
açmaktır. UNEP (2011) ekonomik ve ekolojik krizlerin ardında yatan ana nedenin 
brüt sermayenin yanlış alanlara yatırım dağılımından kaynaklı olduğu 
söyleminden yola çıkarak, fosil yakıt temelli ekonomik büyüme ve bunun sermaye 
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yatırımları yoluyla sürdürülmesinin iklim krizinin ardındaki temel neden olduğu 
gerçeğini kabul etmiştir. Fakat ekolojik krizin yaratılmasında büyük rolü olan 
günümüz büyüme odaklı ekonomik sisteminin kendisini sorgulamamıştır. Bu 
söylemde brüt sermayenin yanlış alanlara yatırım dağılımı (fosil yakıtlara yatırım) 
ekolojik krizi körüklediğine göre, iklim değişikliği güvenliğini sağlamak, temiz ve 
yeşil teknoloji olarak adlandırılan yeşil ekonomi dispositif unsurundan temiz ve 
yeşil teknolojilerin geliştirmesinde yatmaktadır: yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği, toplu taşıma, sürdürülebilir tarım, ekosistem ve biyoçeşitlilik 
koruması, arazi ve su tasarrufu gibi alanlara yatırımı teşvik etmektir (UNEP, 2011: 
14). İklim değişikliği güvenlik dispositifi yeşil ekonomi görüldüğü üzere birçok şeyi 
organize etmekte; güvenlik işlevini yerine getirmek için yeni yatırım alanları 
üretmekte ve bu alanların piyasa mekanizmaları ile ekonomik sisteme entegre 
edilmesine izin vermektedir. 

Dünya Bankası ve UNEP söylemlerinde karbon salımı için ücret belirleme, 
karbon dengeleme ve ekosistem için ödeme yapılması gerektiğini 
dillendirmektedir (UNEP, 2011; World Bank, 2012b). Neo-liberal doğalar, 
kümeleşme, değişim, ekonomik dolaşıma olanak sağlayan, birbiri ile takas 
edilebilir ekosistem hizmetleri birimlerine bölünür hale gelmiştir. Ekosistem 
hizmetleri ve karbon metalaştırılarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, 
ormancılık ve bunun gibi alanlarda uygulanmaya başlayan yeni karbon piyasaları 
yaratılmasına izin vermektedir (Lohmann, 2016: 487-488). Bu yenilikler neo-
liberal bir tarihsel süreç içinde olduğumuzun bir göstergesidir (Lohmann, 2016). 
Görüldüğü üzere iklim değişikliği güvenliği dispositifi yeşil ekonomi, neo-liberal 
serbest ekonomik aktiviteye izin verecek şekilde şekillenmektedir çünkü liberal 
siyasal iktisatta kıtlığı önlemenin en iyi yolunun piyasa mekanizmaları ile serbest 
dolaşıma izin verilmesi olduğu bilgisi hâkimdir (Foucault, 2007: 69-70). Bu bilgi 
küresel iklim değişikliği yönetimselliğini de hâkimiyeti altına almış 
görünmektedir.   

Sera gazlarından karbon dioksit gazının yönetimi için geliştirilen karbon 
dengeleme (Lohmann, 2016) adı verilen teknik neo-liberal güvenlik mantığını net 
bir şekilde yansıtmaktadır. Liberal yönetimselliğin güvenlik dispositifi, dolaşım, 
dolaşımın tehlikeli unsurlarını ortadan kaldırma, iyi ve kötü dolaşım arasında 
ayrım yapma ve kötü dolaşım unsurlarının azaltılması ile iyi dolaşım unsurlarının 
en yüksek seviyeye çıkarılması ile ilgilenir (Foucault, 2007:18). Bu liberal 
yönetimsellik normal eğri dağılımı tesis ederek (Foucault, 2007: 61) ve olasılığa 
dayalı olarak kötü dolaşımı tamamen ortadan kaldırma yerine “kabul edilebilir” 
bir düzeye indirerek iyi dolaşımı en yüksek seviyeye çıkarmayı ister (Oels, 2013). 
Bu anlayış 1997’de taraf olan ülkelere bağlayıcı yükümlülükler getiren Kyoto 
Protokolü tarafından karbon dioksit gazının yönetimine uygulanarak 
genişletilmiştir. Bu şekilde, karbon salımı azaltılmasına yönelik radikal adımlar 
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atılması (fosil yakıt kaynaklarının kullanımının derhal yasaklanması veya karbon 
vergisine geçiş gibi) yerine kayda değer yasal düzeye kadar azaltılması istenilerek 
karbon salımı normalleştirilirken, devlet müdahaleleri ile (yenilenebilir enerjiye 
geçiş için hukuksal altyapının hazırlanması) ekonomik büyüme teminat altına 
alınmaktadır (Collard, Dempsey and Rowe, 2016; Lohmann, 2016; Oels, 2013).  

Günümüzde ülkeler, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kuruluşlar (yeşil ekonomi dispositifi temel kurumları) yaşamı tehdit ettiği söylenen 
küresel iklim değişikliği risklerine karşı güvenlik söylemlerinden biri olarak 
(dispositifin söylem unsuru) yeşil ekonominin ana unsurlarından biri olan 
yenilenebilir enerjiye (güneş, rüzgar, su, biokütle ve bunun gibi) geçişi aktif olarak 
teşvik etmektedir. Dispositifin bilimsel bilgi unsuru küresel düzeyde yenilenebilir 
enerji kaynaklarına geçişin teknik olarak mümkün olduğunu vurgularken, güneş, 
rüzgar, su ve jeotermal enerji kaynaklarından elde edilecek enerji maliyetinin de 
günümüz fosil kaynaklarından sağlanan enerji maliyeti ile aynı seviyede ya da 
ondan çok fazla yüksek olmayacak şekilde sağlamanın da teknik olarak mümkün 
olduğunu belirtmektedir (IPCC, 2014; REN21, 2014). Bu doğrultuda, devletler, 
uluslararası finans kurumları ve şirketler (yeşil ekonomi dipositifi kurumları) 
yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik edici politikalar üretmektedir. 2013’e kadar en 
az 144 ülke yenilenebilir enerji hedefleri oluştururken, 138 ülke yenilenebilir 
enerjiye geçiş için gerekli altyapısal düzenlemeleri oluşturmuş ve proje 
geliştirmeye başlamıştır (yeşil ekonomi dispositifi düzenleyici kararlar ve yasa 
unsurları) (REN21, 2014). Dünya Bankası Enerji Sektör Yönetim Destekle 
Programı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Güneş ve Rüzgar Enerji Kaynak 
Değerlendirme Girişimi ile yenilenebilir enerjiye geçişi aktif olarak teşvik etmekte 
ve ülkelere, özellikle gelişmekte olan ülkelere, yenilenebilir enerji 
potansiyellerinin haritasını oluşturmada yardım etmektedirler. Bu doğrultuda, 
Dünya Bankasının Enerji Sektör Yönetim Destekleme Programı harita oluşturma 
girişimi önemli bir rol oynamaktadır (ESMAP, 2012a) ; (ESMAP, 2012b). Birçok 
hükümet kendi toprakları için bu haritayı yaptırmıştır. Sonuç olarak, neo-liberal 
yeşil ekonomi güvenlik dispositifi unsurlarından var olan piyasaları düzelterek 
(yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak) ve yeni piyasalar oluşturarak (karbon 
piyasası) biyo-eko-politika işleyişi gerçekleşmektedir.  

Küresel düzeyde, iklim değişikliği güvenliği dispositifi olarak sunulan yeşil 
ekonomiyi savunan iktidar, yenilenebilir enerji olarak kabul gören güneş, rüzgar, 
su ve jeotermal kaynaklardan elektrik üretirken karbon dioksit salımı olmayacağı 
için küresel düzeyde yenilenebilir enerjiye geçiş iklim değişikliğine çözüm 
söylemini yaygınlaştırırken, bu kaynakların potansiyel olumsuz etkileri ve geçişle 
birlikte doğuracağı toplumsal ve ekolojik sonuçlar göz ardı etmektedir. Büyük 
ölçekli yenilenebilir enerjiye geçiş yeşil gaspın yolunu açarak toplumsal ve birçok 
ekolojik riski beraberinde getireceğe benzemektedir. Yeşil gasp, doğanın yaşamı 
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adına doğanın önceden metalaştırılmamış tüm boyutlarının çitlenmesi, ticari bir 
mal haline dönüştürülmesi, özelleştirilmesi ve kapitalist birikim sürecine dahil 
edilmesine tekabül eden bir terimdir (Fairhead vd., 2012). Yenilenebilir enerjiye 
geçiş ile birlikte rüzgar, dalga, güneş ışını ve su gibi ortak ve özgür olan doğanın 
bazı elementleri sermaye döngüsü içine entegre edilerek (Lohmann, 2016, Smith, 
2006;  Swyngedouw, 2013) -ki bu yeşil gaspın veya ortak varlıklar ve ortak 
varlıklarla ilişkilere özel mülkiyet olarak el konulmasının (Lohmann, 2016: 488) 
somutta yansımasıdır-, kırsal kesimdeki biyoçeşitliğin yok edilmesi gibi doğa 
tahribatları yoluyla (Borras vd., 2012; Fairhead vd., 2012; Foster vd., 2000) 
“harcanabilir doğa” olgusuna dönüşecek ve bu harcanabilir doğa ve ekosistem 
hizmetlerine bağımlı olan nüfuslar da “harcanabilir nüfus” (Burchell vd., 1991) 
olarak tarihe damgasını vuracaktır. Bu durumun kapitalizmin ikinci çelişkisini 
daha fazla pekiştirme ve beraberinde toplumsal ve ekolojik riskleri daha fazla 
körükleme ihtimali büyüktür. Küresel iklim değişikliği güvenliği dispositif 
uygulamaları sonucunda ortaya çıkan yeşil gaspın kapitalizmin ikinci çelişkisini 
pekiştirme eğilimi ve beraberinde getireceği doğa ve insan tahribatı liberal yönetim 
mantığı çerçevesinde “doğal” olarak gelişen bir çeşit risk olarak tanımlanabilir. Bu 
durum da liberal güvenlik paradigması tarafından sorunlu olarak görülmez çünkü 
olayların doğal akışlarında bu tür risklerin doğma olasılığı doğal olarak kabul 
edilmiştir. Neo-liberal yeşil ekonomi güvenlik dispositifi unsurlarından 
yenilenebilir enerjiye yatırım yapma sonucunda küresel iklim değişikliği 
risklerinin azaltılması adına potansiyel yeşil gasp içerikli risklerin ortaya 
çıkmasına izin vererek biyopolitika işleyişi gerçekleşmektedir. Bu biyopolitika 
işleyişi neo-liberal iklim bağlamında “yeni ekolojik sömürgecilik” şeklinde 
kendini göstermektedir.3 Sonuçta, güvenliğin bir iktidar paradigması olarak ayırt 
edici özelliği risk doğmadan riskleri yok etme mantığı ile işlememektedir. Bu süreç 
tersine bir mantıkla işler: güvenlik riski kabullenir ve hatta riskten beslenir 
(Burchell vd., 1991).   

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜVENLİĞİ DİSPOSİTİF NEO-LİBERAL YEŞİL 
EKONOMİNİN TÜRKİYE’DE İZDÜŞÜMLERİ  

Bu bölümde ilk olarak küresel iklim değişikliği ve yeşil ekonomi konjonktür 
söylem ve uygulamalarından Türkiye’nin nasıl etkilendiğine kısaca değinilecektir. 
İkinci olarak Türkiye’deki HES projeleri biyo-iktidar ve güvenliğin biyopolitikası 
ve biyopolitikanın paradoksu temelinde analiz edilecektir. HES projelerinin 
toplumsal ve ekolojik sonuçları ile ilgili bölüm ve alıntılar 2010-2016 yılları 

                                                           
3 Lohmann (2016)’ın belirttiği gibi iklim tanımı, bilgisi, uygulamaları, araçları, kurumları tarihsel 
süreçte gelişen emperyalizm ve sömürgeciliğe hem hizmet etmiş hem de onlardan beslenmiştir. 
Benzer şekilde neo-liberal iklim yeni ekolojik sömürgeciliğe hem hizmet etmekte hem de ondan 
beslenmektedir. 
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arasında gerçekleşen bir projenin verilerine dayanmaktadır. Bu proje için veriler 
resmi hükümet web siteleri ve yazılı raporları, sivil toplum kuruluşları web siteleri, 
facebook yazışmaları, gazeteler, belgeseller ve videoları taranarak ve analizleri 
yapılarak oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak 2010-2011 yılları arasında Düzce 
Gölyaka ve Rize İkizdere’de yerel halkla gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri 
ve bilirkişiler ile gerçekleştirilen mülakatlar ile veriler desteklenmiştir. Düzce 
Gölyaka’da 6 ve Rize İkizdere’de 10 adet odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir 
(Konak ve Sungu-Eryılmaz 2016). Bu makalede odak grup görüşmelerinden bazı 
alıntılara yer verilmiştir.  

Küresel İklim Değişikliği Neo-Liberal Yönetimselliğinin Türkiye’deki 
İzdüşümleri: Biyopolitika Paradoksu Yeni Ekolojik Sömürgecilik olarak 
Güvenliğin Biyopolitikası  

Yukarıda belirtildiği gibi belli uluslararası kuruluşlar tarafından küresel 
düzeyde hazırlanan iklim değişikliği neo-liberal yönetimselliğin, ulusal ve yerel 
düzeyde uygulanması, bu kuruluşlar ve devletlerin işbirliğine bağlıdır (Collard, 
Dempsey and Rowe, 2016, Lohmann, 2016). İklim Değişikliği Stratejisinde 
(NCCAP, 2011) küresel sera gazı salım azalım politikalarına destek kapsamında 
Türkiye, kendi kapasitesi dâhilinde verimli, temiz ve yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaştırılmasını teşvik etme ve ulusal sera gaz salım oranını azaltma söylemini 
dillendirerek bu yönetimselliğin bir parçası olduğunu ilan etmiş görünmektedir.   

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Türkiye Yeşil Büyüme Politika 
Bildirisinde” Türkiye, ilkim değişikliği yönetimselliğinin neo-liberal yönetim 
mantığıyla yönetileceği söylemini sorgusuz kabul ederek Türkiye’de bu yönde 
adımlar atacağını taahhüt etmektedir. Bu bildiride neo-liberal yönetimselliğin 
teknik aracı olan güvenlik aygıtının (dispositif) yeşil ekonomi olduğu 
pekiştirilmekte ve yeşil ekonomiye geçişte özel sektörün en önemli unsur olduğu 
söyleminin altı çizilmektedir (TGGPP, 2013: v). Dünya Bankası ve Birleşmiş 
Milletler Çevre Koruma kuruluşlarının söylemlerine benzer şekilde salım ticareti 
gibi piyasa-temelli düzeneklerin uyarlanacağı söylemi pekiştirilmektedir 
(TGGPP, 2013: 38). Aynı bildiride Türkiye, çevre kanununun karbon piyasalarını 
tanıdığı söyleminin altını çizerek sera gazı salımı için piyasa-temelli araçları 
kullanma potansiyelini araştıracağını beyan etmektedir (TGGPP, 2013: 39).  
Hedefinin nüfusu ve doğayı yaşatma (biyo-eko-iktidar) olduğu güvenlik dispositifi 
yeşil ekonomin işlevini yerine getirilebilmesi için siyasal iktidarın altyapıyı 
hazırlaması gerekir. Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir enerji kaynakları gibi 
yeni yatırım alanlarına arişimi ve gönüllü ve Kyoto Protokolü temelli karbon 
piyasalarının gelişimi için siyasal iktidar aktif rol oynamaktadır. Devletlerin 
doğanın metalaşması, sömürülmesi, çevre problemlerinin piyasa-temelli çözümü 
için yeni düzenlemelerde bulunması neo-liberalizmin önemli göstergelerinden 
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biridir (Collard, Dempsey and Rowe, 2016). Bu noktada Foucault’un önemli 
iddiası, liberal düşüncenin kendisi devlet müdahaleciliğine karşı çıkmasına 
rağmen, biyopolitikayı, güvenlik aygıtları formunda siyasal teknolojisinin 
ayrılmaz bir parçası olarak benimsemesidir (2007: 353). Ek olarak, siyasal 
iktidarın bu önemli rolleri yerine getirebilmeleri devletlerin, uluslararası kurumlar 
tarafından finansal olarak desteklenmesinden geçmektedir. Nitekim, Türkiye 2009 
yılında Kyoto Protokolü’ne taraf olduktan sonra, orta ölçekli gelir düzeyine sahip 
ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon ekonomilerine geçişini finanse 
etmek için Dünya Bankası tarafından hazırlanan düşük faizli Temiz Teknoloji 
Fonunu almaya hak kazanmıştır (Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu, 2016).  

Dünya Bankası iklim değişikliği güvenlik dispositifi yeşil ekonominin 
unsurlarından sudan elektrik elde etmeyi küresel düzeyde teşvik etmektedir 
(World Bank, 2009). Geri dönülemez ekolojik, sosyal ve ekonomik olumsuz 
etkilerinden dolayı (Goldsmith ve Hildyard, 1984; World Commission on Dams, 
2000; Jacques, 2006) büyük ölçekli barajlardan elektrik elde etme günümüzde 
artık popülerliğini yitirmiştir.  Onun yerine Avrupa Birliği ve Dünya Bankası’nın 
da etkileriyle küçük ölçekli kanal tipi hidro-elektrik santrallerine doğru küresel bir 
yönelimin başladığını söyleyebiliriz (EC, 2012; World Bank, 2009). Küresel 
olarak küçük ölçekli kanal tipi hidro-elektrik santrallerine geçme eğiliminin büyük 
ölçekli barajlarla kıyaslandığında HES’lerin sıfır karbondioksit emülsiyonu, sınırlı 
çevre etkisi, düşük mühendislik gerekliliği, daha kısa sürede inşa etme ve düşük 
toplam yatırım maliyeti gibi göreli avantajlarının olduğu algısı ile ilgilidir.  

Türkiye’de yenilenebilir enerji çeşitlerinden sudan elektrik elde etme ağırlıklı 
olarak daha yaygındır. 2000’li yıllardan beri Türkiye’de 26 ırmak havzası HES 
projeleri için mekân oluşturmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 
Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 1241 HES projesi mevcuttur. Bunların 620 
tanesi işletilmekte, 62 tanesi inşaat halinde ve 559 tanesi planlanmış fakat 
inşaatına başlanmamıştır4 (DSİ, 2017: 70). İklim değişikliği güvenliği yeşil 
ekonominin dispositiflerinden biri olan HES projelerinin geliştirilmesi bir anlamda 
doğa üzerinde ekopolitikanın –güç teknolojilerinin –işlerliğini sergilemektedir. 

Türkiye Kyoto Protokolü salım ticareti mekanizmalarından yararlanamasa 
da (Can, 2018; Konak, 2011), Türkiye’de protokolden bağımsız işleyen Gönüllü 
Karbon Piyasalarına yönelik projeler özel sektör tarafından geliştirilmektedir.  
2014 yılı itibariyle Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasası’nda işlem gören toplam 

                                                           
4 2016 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren lisanslı ve lisanssız toplam 597 HES 26 bin 681 MW’lık 
kurulu güç ile toplam kurulu gücün yaklaşık % 34’ünü oluştururken, 172 adet RES (rüzgar enerji 
santrali) 5 bin 789 MW ile toplam kurulu gücün yaklaşık % 6,82’ine karşılık gelirken, 791 MW’lık 
kapasiteli toplam 995 adet güneş enerji santrali toplam kurulu gücün yaklaşık % 1’ini 
oluşturmaktadır (Karagöl ve Tür, 2017: 31-35). 
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308 adet proje vardır. Bunların 139 tanesi HES, 106 tanesi rüzgâr santrali, 27 
tanesi atıktan enerji üretimi/biyogaz, 10 adedi enerji verimliliği ve 6 adedi 
jeotermal projelerdir.  Bu projelerden yıllık 20 milyon CO2 tona yakın sera gazı 
salım azalımı beklendiği belirtilmektedir (Çevre ve Ormancılık Bakanlığı, 2016).5  

Sonuç olarak Türkiye (dispositifin kurumu), yeşil ekonomi güvenliği 
dispositiflerle karbondioksit oranını azaltmaya katkıda bulunma adına dere sularını 
serbest piyasa mantığı ile elektrik üretimi için yatırıma açarak ve gönüllü karbon 
piyasaları yaratarak, birinci olarak, biyo-eko-iktidarın biyo-eko-politikasının 
gerçekleştirilmesine yerel düzeyde katkı sağlamaktadır. İkinci olarak, bu güvenlik 
uygulamalarıyla Türkiye, ilkim değişikliği güvenliği açısından nüfus düzeyinde 
olumlu olguları teşvik etmeye ve riskleri azaltmaya katkıda bulunmaya çalışırken 
aslında yeni ekolojik sömürgeciliğe kapı aralayarak biyopolitikanın işlerliğine 
katkıda bulunmaktadır (Foucault, 2007: 70-74).  

Küresel iklim değişikliği güvenliğinin sağlanması adına geliştirilen dispositif 
unsurlar aracılığıyla işleyen biyopolitika sonucunda ortaya çıkan “harcanabilir” 
nüfus dünya genelinde ve Türkiye’de kırsal kesimde yerleşik ve kırsal kesimle 
bağını henüz koparmamış şehirlerde yaşayan halktır. Küresel düzeyde, 
yenilenebilir enerjiye geçişin etkileri toprak değerinin düşük olduğu, az güce sahip 
olan ve resmi toprak kullanım hakkının az olduğu kırsal alanları orantısız olarak 
etkileyeceği belirtilmektedir (McCarthy, 2015). Liberal güvenliğin 
biyopolitikasının ayırt edici özelliği her hayatı düzenleyip korumak değil, 
durumun gereklerine göre bazı hayatların yok olmasına göz yummaktır (Burchell 
vd., 1991). Bu durum da aslında Foucault’un belirttiği biyopolitika paradoksunu 
yansıtır. Bu biyopolitika paradoksu aynı zamanda güvenliğin biyopolitikasına 
karşı direnişlerin baş göstermesinin kaynağıdır. 

“İktidarın olduğu yerde, direniş vardır” (Foucault 1978, 95) diyerek 
Foucault, yaşamın, yaşamı yöneten tekniklere tamamen entegre olmadığını, 
sürekli olarak onlardan kaçtığını da vurgular (1978: 143). Foucault, yaşam 
üzerinde hâkimiyet kuran iktidar tekniklerine karşı tarihsel süreçte direnişlerin 
geliştiğini belirtir (1978: 144-147). Gelişen direnişler beden ve yaşam adına 
tanınma istek ve talebinde bulunmuşlardır. Bu bağlamda, küresel iklim değişikliği 
güvenliğini sağlama adına geliştirilen HES projelerine karşı dışlanan ve 
“harcanabilir nüfus” direniş geliştirmiştir.  Bu hareketin adı yaşam hakkıdır. 

                                                           
5 2009 yılından itibaren HES’lere Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen 
üretim lisanslarının sayısındaki artışın temel nedenlerinden biri de bu kredi olanaklarıdır. Nitekim 
hidroelektrik sektörü karbon piyasasından kar sağlayacak önemli bir fırsat olarak görülmektedir 
(Islar, 2012b; Konak ve Sungu-Eryılmaz, 2016).  
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Harcanabilir Doğa ve Nüfusun Haykırışlarında Biyo-iktidar Çatışması ve 
Biyopolitika Paradoksu 

Su su-toplumsaldır çünkü sadece bütün insanları birbirine bağlamaz, aksine 
dünyada bütün yaşam formlarını birbirine bağlar (Bakker, 2013). Bu bağlamda, 
Bakker (2013: 282) su kaynaklarına erişimin Foucault’nun anladığı şekli ile biyo-
iktidar kapsamında olduğunu belirtmiştir. Bakker (2013) modern hükümetlerin 
nüfusun verimliliği ve sağlığını güvenlik altına almak için su kaynakları ve bireysel 
su kullanım pratiklerini etkinleştirmenin yollarını aradıklarını belirtmiştir. 
Bakker’in analizini genişletirsek, hükümetler su kaynakları ve bireysel su kullanım 
pratiklerini etkinleştirmenin yollarını aramakla kalmaz, aynı zamanda yukarıda 
anlatıldığı gibi küresel iklim değişikliği söylem ve güvenlik dispositifi yeşil ekonomi 
uygulamalarından etkilenerek, iklim değişikliği güvenliği, enerji güvenliği ve 
ekonomik kalkınma sağlama adına derelerin suyunu yatırıma açar. Temiz 
Teknoloji Fon Yatırım Planında (2009) Türkiye’de yenilenebilir enerji 
yatırımlarının küresel sera gazı salımı düşürmeye katkı sağlayacağı, hava 
kalitesinin iyileşmesi yoluyla halk sağlığına, kaliteli yaşama, çevreye ve istihdama 
olumlu katkılarının olacağı söylemi hâkim söylemdir. HES yatırımlarının ülkenin 
yoksul bölgelerinin, özellikle de dağlık bölgelerinin kalkınmasına olumlu katkılar 
sunacağı söyleminin altı özellikle çizilmiştir. Bu anlamda HES projeleri sera gazı 
salımı düşürmeye katkı sağlayacağı ve insan yaşam kalitesini artırmayı 
hedeflediğini varsaydığı için biyo-iktidar kapsamına girmektedir (Bakker, 2013; 
Foucault, 1978, 2003). Fakat bu varsayımların bilimsel verilerle desteklenip 
desteklenmediğini bilmek için araştırmalara gerek vardır.  

Küresel ilkim değişikliği güvenlik söylemden yola çıkarak sorulacak en 
temel soru şudur: bu projeler hangi insanların yaşam kalitesine olumlu katkı 
sağlayacaktır? HES projelerine karşı çıkan yerel halk ve sivil oluşumlar HES 
projelerinin yerel düzeyde toplumsal ve ekolojik sorunlara yol açtığının altını 
çizerek, bu projelerin kendilerine olumlu katkı sağlayacağını 
düşünmemektedirler. Aksine bu projelerin yaşamı tehdit ettiğini iddia edenler 
vardır. HES projelerinin hayata geçirilmesine karşı çıkan oluşumlardan Derelerin 
Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan’ın şu ifadeleri HES projelerinin biyo-
iktidar çatışmasını yansıttığını net ifade etmektedir: “Suyu yaşamın asli unsuru ve 
vazgeçilmesi olarak yaşamın odağına koyduğunuzda bu projelerin zararlarını 
daha iyi anlayabilir ve kavrayabilirsiniz” (Şan, 2015). Doğa ve insan yaşamını 
idame ettirme iddiasından yola çıkarak şekillenen küresel iklim değişikliği 
yönetimselliği kapsamında yeşil ekonomi dispositif unsurlarının dere sularına 
müdahalesi ile yerelde doğa ve insan yaşamını tehdit eder hale gelmesi bir biyo-
iktidar çatışmasını yansıtmaktadır. Ömer Şan’ın şu ifadeleri biyo-eko-iktidar 
çatışmasını daha net yansıtmaktadır: 
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Bütün HES projeleri yaşamı yok ediyor. Burada sadece doğadan 
söz etmek, sadece çevresel etkilerini ön plana çıkarmakla 
yetinemeyiz. Bir bütünü düşünmek zorundayız ve bu bütün 
yaşamı oluşturmaktadır. İşte ortak mücadelemiz de işte bunun 
içindir, yaşam mücadelesidir yani! (Şan, 2015). 

Burada yaşam, doğanın ve insan dâhil bütün canlıların yaşamını kapsayacak 
şekilde tanımlanmıştır. Bu anlamda HES direnişi bütünsel bir yaşam hakkı 
mücadelesidir.  

Bu çatışmanın nedeni HES’lerin küresel ve yerel düzeyde farklı 
tanımlanmasında yatmaktadır. Küresel düzeyde su, yenilenebilir, karbon nötr ve 
sürdürülebilir ekonomiye katkısı olumlu olarak tanımlanmakta ve dolayısıyla 
sudan elektrik elde etme iklim değişikliği güvenliği dispositif unsurlardan biri 
olarak tanımlanmaktadır (IPCC, 2011; Shaw, 2011:749). Bu da aslında neo-liberal 
yönetimselliğin stratejilerinden biridir. Türkiye’de yerel düzeyde sudan elektrik 
elde etme projelerinin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı, yenilenebilir olması, 
ekoloji dostu olması ve hayatı idame ettirmeye katkısı varsayımları Şan’ın 
aşağıdaki ifadeleri ile çürütülmüş ve bütün işleyişin yeni ekolojik sömürgeciliğe 
nasıl kapı araladığını anlatmaktadır: 

Doğal yaşam alanlarımızı ortadan kaldırarak, yaşam 
koşullarımızı yok ederek, bizleri yurtsuzlaştıracak; yüzyıllardır 
atalarımızdan dedelerimizden emanet aldığımız ve koruyup 
kollama görevini yerine getirerek gelecek nesillerimize 
aktaracağımız topraklarımızın, sularımızın elimizden alınacağı 
projelerdir HES’ler…HES’ler aynı zamanda sularımızın 
ticarileştirilmesinin altyapısıdır… Sularımızın kontrol altına 
alınmasıdır!.. (Şan, 2015). 

Bu bağlamda bu çatışmanın doğası şu şekilde tanımlanabilir: biyo-iktidar 
suyun mekanı (temini), suyun mülkiyeti (suyun yönetimi), suya erişim (hak), ve 
tüm bütün bu ilişkilerin tüm yaşam üzerine olan etkisi ile ilgili olduğuna göre 
(Tandon, 2007:6) ve yaşamı biyo-iktidar olarak güvenlik altına almak demek en 
basit şekilde yaşamı idame ettirmek (Foucault, 2003)  olduğuna göre, doğa ve 
insan yaşamını idame ettirme iddiasından yola çıkarak oluşturulan küresel iklim 
değişikliği yönetimselliği yerel düzeyde,  yeşil ekonomi dispositif unsurlarının dere 
sularına müdahale veya iktidarı ile sonuçlanır. Sonuçta, yeşil ekonomi yoluyla 
işlerliğinin gerçekleştirildiği güvenlik biyopolitikası dere sularının enerji için 
kullanımına karar verdiğinde yerel nüfus ve diğer yaşamların yaşam süreçlerine 
bir dizi olumsuz müdahale ile sonuçlanır ve uzun vadede yerel düzeyde yaşamı 
tehdit eder hale gelir. Bu burum da aslında Foucault’un belirttiği biyopolitika 
paradoksununun doğasından kaynaklanmaktadır. 

Yerelde müdahaleler iklim değişikliği güvenliği biyopolikasının ne şekilde 
işlediğini özetlemektedir. HES projeleri su akışlarında ve kullanımında kalıcı 
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değişimleri beraberinde getirmekte, bu da su erişim ve kullanımında ve toprak 
dağıtımında yeni bir yapılanma ile sonuçlanmaktadır (Işlar, 2012b; Kibaroğlu ve 
Başkan, 2011). 2001’de elektrik üretiminin özelleştirilmesi ve 2003’de su kullanım 
hakkı anlaşmasıyla elektrik üretmek için dere suları 49 yıllığına şirketlere 
kiralanmaya başlamıştır. Ortak kullanıma açık su kaynakları HES projeleri 
yoluyla ticari amaçlı gaspın nesnesi haline dönüşmüştür (Işlar, 2012b). Bu durum 
da HES karşıtı gruplar tarafından eleştirilmiştir. Bunlar birçok sloganda 
dillendirilmiştir: “Deremiz satılık değildir,” “Bu vadide satılık su yok,” “Su haktır, 
satılamaz,” “Dereler özgür akacak.” 

Su kullanım hakkı sözleşmeleri hazırlanırken hangi vadide kaç tane HES 
kurulacağına dair detaylar belirtilmemiş olduğu için özel sektör, vadilerin ekolojik 
kapasitesinin çok üstünde projeler geliştirmiştir. HES’ler yol yapımı ve elektrik 
şebekesi inşaatı için ayrıca ek alanlar gerektirmektedir. Yasal değişimler 
sayesinde, HES proje lisansı almış özel sektör girişimcileri arazi dâhilindeki diğer 
mal ve mekânların (toprak, ev, tarla gibi) kamulaştırılmasını talep edebilmektedir. 
Enerji Piyasası Düzenleme Otoritesi özel sektörün bu tarz taleplerini geçerli 
bulduğu durumlarda, “acil kamulaştırma” yoluyla bunlara el konulmasını 
kolaylaştırmaktadır (Özeke, 2006). Bu da toprak gaspıyla sonuçlanmaktadır. 

Denetimsiz bir şekilde vadi kapasitesinin çok üzerinde birçok HES 
projesinin yapılması, tünellerle bir vadiden diğer vadiye su transferine iznin 
verilmesi, projelerde önerilen ve çevre bakanlığınca onaylanan dere yatağına 
bırakılması gereken can suyu miktarının yetersizliği, doğal park ve koruma 
alanlarında da HES yapımına izin verilmesi gibi uygulamaların ve kurulacak 
elektrik şebekelerinin büyük ölçekli ekolojik tahribat yaratacağı HES karşıtı 
gruplar ve yerel halk tarafından sürekli vurgulanmıştır (Işlar, 2012a); (Işlar, 2012b; 
Konak ve Sungu-Eryılmaz, 2016). 

Sonuç olarak, bu projeler su ve toprak gaspıyla sonuçlanmakta, bu da 
beraberinde ekolojik dengenin bozulması, dolayısıyla doğal yaşamı ve yerel 
halkların geçimlik kaynaklarını risk altına soktuğu için uzun vadede yerel halkın 
ekonomik, sosyal, kültürel yaşam tarzlarını da tehdit etmektedir (Işlara, 2012a); 
(Işlar, 2012b; Konak ve Sungu-Eryılmaz, 2016). Bu anlamda, HES projeleri 
yerelde bütün yaşam formlarına müdahaleyi içerdiğinden biyo-iktidar 
kavramlaştırmasının kapsamına girmektedir ve aynı zamanda biyo-iktidar 
çatışmasını yansıtmaktadır ve neo-liberal güvenlik biyopolitik paradoksun 
doğasını gözler önüne sermektedir. 

Bu biyo-iktidar çatışması nasıl çözüme kavuşturulabilir? Yerelde çözüm 
önerenlerin risk doğmadan riskleri belirleme ve minimuma indirme gibi bir 
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güvenlik anlayışından hareket ettiğini söyleyebiliriz.6  Yerelin güvenlik anlayışı, 
neo-liberalizm ile şekillenen küresel iklim değişikliği güvenliği ile zıttır.  Liberal 
serbest piyasa mantığına göre (Foucault, 2007: 4) şekillenen yeşil ekonomi temelli 
küresel iklim değişikliği güvenliği yönetimselliği çatışmayı, riskleri belirleyip ve 
riskleri minimuma indirme ve çatışmaları çözme gibi bir amacı yoktur çünkü bu 
serbest piyasa güvenlik paradigması riskten beslenir. Bu tarz yönetimselliğin 
çözüm önerisi bütün yaşamı düzenleyip korumadan değil, durumun gereklerine 
bazı nüfusların harcanabilir olduğunu kabul ederek bazı yaşamların yok olmasına 
göz yummasından geçer (Burchell vd., 1991). Bu burum da aslında Foucault’un 
belirttiği biyopolitika paradoksunu yansıtır. 

Türkiye’nin birçok gölgesinde meydana gelen HES projelerine karşı 
protestolarda yaygın olarak kullanılan yazılı sloganlar, dere sularının biyo-iktidar 
alanı kapsamında olduğunu ve iklim değişikliği güvenliğinin neo-liberal mantıkla 
yönetilmesine karşı çıkmaktadır: 

“Su hayattır, satılamaz,”  

“Su yaşamdır, satılamaz…HES’lere hayır” 

“Bize hayat veren bu topraklara biz de bir hayat borçluyuz” 

 “HES’lere inat yaşasın hayat” 

“Doğanın, yaşamınızın ve geleceğimizin talanına izin vermeyeceğiz” 

2010-2011 yıllarında Düzce Gölyaka ve Rize İkizdere’de Rize’nin 
yapılan odak grup görüşmelerinde “devlet bizi yok saydı,” “devlet bizi sattı,” 
“devleti yanımızda bilirdik,” “dere kenarlarındaki köyler ve bizler yok 
sayılmış,” “biz yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyoruz” gibi ifadeleri de liberal 
güvenliğin biyopolitiğinin bütün hayatları düzenleyip korumak yerine, 
durumun gereklerine göre bazı yaşamların yok olmasına göz yumarı 
gerçekleştirmede devletlerin oynadığı rolü gözler önüne sermektedir.  

Küresel iklim değişikliği güvenliği yönetimselliğinin bir uzantısı olarak 
gelişen HES’lerle birlikte bu mekânlar ve nüfus Foucault’un deyimiyle 
“harcanabilir” doğa ve nüfusa dönüşmektedir. Yerel halk ve sivil oluşumlar 
kendi mekanlarının ve kendilerinin harcanabilir doğa ve nüfus olduğunun 
farkındadır. Şu yazılı ifade iklim değişikliği güvenliğinin biyopolitik işleyişini 

                                                           
6 Türkiye’deki HES karşıtı gruplar ve yerel halkın bir kısmı enerji verimliliği ve korumasını artıran 
yeni teknolojilerinin kullanıma başlanması ile dere sularının enerji üretimine açılmasına ihtiyaç 
olmadığını belirtmiştir. Bir diğer grup iklim değişikliğinin Türkiye sularına olan etkisi araştırılıp, 
suyun ekoloji, tarım, içme suyu için gerekli olan miktarı hesaplanıp geriye kalan miktarın elektrik 
üretimi için kullanıma açılması, sudan ziyade rüzgar ve güneş enerjisinin geliştirilmesi ve sivil 
toplum kuruluşlarının karar verme süreçlerine katılımının yaygınlaştırılması ile bu çatışmanın 
çözüme kavuşturabileceğinin altını çizmişlerdir (Konak ve Sungu-Eryılmaz, 2016: 817-818).  
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net şekilde dillendirmektedir: “Suyumuzu kesin! Ağacımızı kesin! Oldu 
olacak…Bizi de kesin!”  

3. SONUÇ 

Bu makalede küresel iklim değişikliği güvenliğini sağlama adına yeşil 
ekonomiye geçiş ve Türkiye’de kanal-tipi hidro-elektrik (HES) projeleri ve 
beraberinde kamuoyuna damgasını vuran tartışmaları Foucault’nun biyo-iktidar, 
liberal yönetimsellik ve güvenliğin biyopolitikası kavramsallaştırmaları temelinde 
analiz edilmiştir. Kapitalizmin ikinci çelişkisinin (O’Connor, 1994) sonucunda 
ortaya çıkan küresel iklim değişikliğinin biyo-iktidar alanı olduğu ve iklim 
değişikliği krizine yanıt olarak sunulan yeni güvenlik yapılanmasının (dispositif) 
resmi adının yeşil ekonomiye geçiş olduğu; ve bu geçişte atmosferdeki karbon gazı 
ile insanların ilişkilerini yeniden tanımlayan ve dönüştüren bir neo-liberal 
yönetimsellik aracılığı ile güvenliğin biyopolitikasının gerçekleştiği anlatılmıştır. 

Neo-liberal yeşil ekonomi güvenlik dispositifi unsurlarından var olan 
piyasaları düzelterek (yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak) ve yeni piyasalar 
oluşturarak (karbon piyasası) biyo-eko-politika işleyişi gerçekleşmektedir. 
Türkiye (dispositifin kurumu), yeşil ekonomi güvenliği dispositiflerle karbondioksit 
oranını azaltmaya katkıda bulunma adına dere sularını serbest piyasa mantığı ile 
elektrik üretimi için yatırıma açarak ve gönüllü karbon piyasaları yaratarak, birinci 
olarak, biyo-eko-iktidarın biyo-eko-politikasının gerçekleştirilmesine yerel 
düzeyde katkı sağlamaktadır. İkinci olarak, bu güvenlik uygulamalarıyla Türkiye, 
ilkim değişikliği güvenliği açısından nüfus düzeyinde olumlu olguları teşvik 
etmeye ve riskleri azaltmaya katkıda bulunmaya çalışırken aslında biyo-eko-
politikanın işlerliğine katkıda bulunmaktadır. 

HES projesi geliştirme adına dere sularına müdahale veya biyopolitik iktidar 
(suyun özelleştirilmesi, suya erişimin engellenmesi, suyun kanallara 
hapsedilmesi, bir yerden başka bir yere taşınması, yetersiz can suyu salımı) yerelde 
yeşil gasp ile kapitalizmin ikinci çelişkisini pekiştirerek doğa ve insan yaşamını 
tehdit eder riskler üretmektedir. Bu durum biyopolitikanın paradoksu sonucu 
ortaya çıkan biyo-iktidar çatışmasını yansıtır. Neo-liberal serbest piyasa kapitalist 
ekonomi mantığı tarafından şekillenen yeşil ekonomi temelli küresel iklim 
değişikliği güvenliği yönetimselliği bu çatışmayı bütün yaşamı düzenleyip 
koruyarak değil, durumun gereklerine bazı nüfusların harcanabilir olduğu 
kabulünden hareketle bazı yaşamların yok olmasına göz yumarak çözme 
eğilimindedir. Liberal güvenliğin biyopolitikasının ayırt edici özelliği her hayatı 
düzenleyip korumak değil, durumun gereklerine göre bazı hayatların yok 
olmasına göz yummaktır. 
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Küresel iklim değişikliği güvenliğinin sağlanması adına geliştirilen güvenlik 
dispositif unsurları aracılığıyla işleyen biyopolitika sonucunda ortaya çıkan 
“harcanabilir” doğa ve nüfus dünya genelinde ve Türkiye’de kırsal kesimde 
yerleşik ve kırsal kesimle bağını henüz koparmamış şehirlerde yaşayan halktır. 

Kapitalizmin ikinci çelişkisini pekiştirme ve beraberinde getireceği doğa ve 
insan tahribatı liberal yönetim mantığı çerçevesinde “doğal” olarak gelişen bir 
çeşit risk olarak tanımlanabilir. Bu durum liberal güvenlik paradigması tarafından 
sorunlu olarak görülmez çünkü olayların doğal akışlarında bu tür risklerin doğma 
olasılığı doğal olarak kabul edilmiştir. Bu durum aslında Foucault’un belirttiği 
biyopolitika paradoksunu yansıtır. Bu biyopolitika paradoksu aynı zamanda 
güvenliğin biyopolitikasına karşı direnişlerin baş göstermesinin kaynağıdır. Bu 
bağlamda HES projelerine karşı direnişlerin söylemi, yerelde bütün yaşam 
formlarına müdahaleyi içerdiğinden HES’lerin biyo-iktidar kavramlaştırmasının 
kapsamına girdiğini ve aynı zamanda biyo-iktidar çatışmasını yansıttığını ve 
biyopolitik paradoksun doğasını gözler önüne sermektedir. Türkiye HES projeleri 
vakasında yansıtıldığı gibi iklim değişikliği güvenliği adına yapılan her şey, 
aslında yeni ekolojik sömürgelik ile sonuçlanmaktadır. Neo-liberal yeşil ekonomi 
unsurlarından yenilenebilir enerjiye yatırım ve karbon ticareti iklim krizini 
çözeceği yerde daha fazla körüklemektedir. Karbon lisansı ve ticareti sera gazı 
kaynaklarının kullanımını teşvik etmektedir (Lohmann, 2016).  
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ABSTRACT 

This paper focuses on the Syrian refugee crisis, which incurred 
a variety of negative social and economic impacts upon many 
countries in the Middle East, as well as in Europe. The aim of 
this study is to analyze the divergent attitudes of Germany and 
Hungary in the face of Syrian refugee crisis and the diversity of 
measures that these countries have adopted to tackle the 
refugee problem. The cases are analyzed through social 
constructivism, which focuses mainly on how the agents and 
structures mutually construct each other and on identities, 
norms, and interests without wandering away completely from 
the rational standpoint. The main conclusions of this study 
show that the refugees are perceived differently in Germany 
and Hungary. Conclusions also demonstrate that the 
Europeans and the refugees resulted in a new and an 
unexpected learning experience, and enabled changes for both 
sides. The findings also reveal that the gap between the 
attitudes of the leaders of different European countries for the 
refugees remained significant. The change due to 
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incorporation of the refugees into European societies and the 
differing attitudes of their leaders affected both domestic and 
international politics in Europe among countries that accepted 
different numbers of Syrian refugees. 

Keywords: Syrian Refugee Crisis, Social Constructivism, 
European Union, Germany, Hungary. 

ÖZ 

Bu çalışma yıkıcı sonuçlara yol açan ve Avrupa’daki insanların 
günlük hayatını ve siyaseti etkileyen Suriyeli mülteci krizine 
odaklanır. Bu çalışmanın amacı, Almanya ve Macaristan’ın 
Suriyeli mülteci krizi karşısında aldıkları farklı tutumları ve 
mülteci krizini çözmek için bu ülkelerin benimsedikleri çeşitli 
önlemleri analiz etmektir. Bu örnek olay, temel olarak eden 
(yapan) ve yapıların karşılıklı birbirlerini inşa ettiğine ve 
kimlikler, normlar ve çıkarlara odaklanan toplumsal inşacılık 
yaklaşımı aracılığıyla rasyonel bakış açısından uzaklaşmadan 
analiz edilmektedir. Bu çalışmanın başlıca sonuçları, 
mültecilerin Almanya ve Macaristan’da farklı şekillerde 
algılandığıdır. Sonuçlar ayrıca, Avrupalıların ve mültecilerin 
entegrasyonunun yeni ve beklenmeyen bir öğrenme deneyimi 
ile sonuçlandığını ve her iki taraf için değişimlere yol açtığını 
gösterir. Sonuçlar ayrıca, farklı Avrupa ülke liderlerinin 
mültecilere yönelik olarak aldıkları tutumlar arasındaki 
farklılığın önemli olmaya devam ettiğini de ortaya 
koymaktadır. Mültecilerin Avrupa toplumlarına katılımından 
ve liderlerinin farklı tutumlarından kaynaklı bu değişim, 
Avrupa’daki farklı sayılarda Suriyeli mülteciyi kabul eden 
ülkelerin hem yurt içi ve uluslararası ilişkilerini farklı 
şekillerde ve seviyelerde etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteci Krizi, Toplumsal 
İnşacılık Yaklaşımı, Avrupa Birliği, Almanya, Macaristan. 

 

INTRODUCTION 

As one of the most recent historic social movements, the “Arab Spring” 
started in Tunisia at the end of 2010, and spreaded to countries such as Libya, 
Egypt, Syria, Bahrain, and Yemen in North Africa and to the Middle East. 
However, Syria, in which pro-democracy protests led to a civil war, has been 
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affected profoundly as a result of the social uprisings and subsequent mass killings 
of innocent civilians.  

The Syrian refugee crisis is considered as the worst refugee crisis since the 
Second World War. The number of deaths in Syria exceeded 470,000 (Human 
Rights Watch, 2017), and the number of internally displaced people (IDP) is 
estimated to be 6.5 million (The UN Refugee Agency, 2016). Additionally, the 
number of Syrian refugees registered by the United Nations Refugee Agency 
(UNHCR) has reached almost 5,3 million (UNHCR, 2017). Most of the refugees 
fled to the neighboring countries of Lebanon, Egypt, Jordan, Iraq, and Turkey, 
which have suffered from the financial and social burden of hosting this 
unexpected influx. While, the majority of the Syrian refugees have been accepted 
by these neighboring countries in the Middle East, the EU countries were not 
willing to take refugees in especially till the beginning of the crisis. Only after the 
summer of 2015, the number of Syrian refugees in EU countries increased. More 
than one million refugees and migrants reached Europe, mainly to Greece and 
Italy (UNCHR, December 2015). The EU was not successful in relocating these 
Syrian refugees and asylum seekers in Italy and Greece to other EU member 
states. Many of these states, including Hungary, Poland, and Czech Republic, 
refused to take refugees under a quota plan agreed by the majority of EU leaders 
in 2015 to help ease the burden on these two countries. Still, the majority of the 
Syrians live in these neighboring countries. 

The conflict has inflicted a variety of negative social and economic effects 
upon numerous countries in the region and in Europe. The European countries 
affected mostly by this refugee crisis are the ones that have become as target final 
destinations, as well as countries such as Greece and Italy that have served as 
transit routes for those fleeing to find better living conditions. According to 
Eurostat, EU members received more than 1.2 million first-time asylum 
applications in 2015, which was more than double that of the previous year. Four 
states (Germany, Hungary, Sweden and Austria) received approximately two-
thirds of the EU's asylum applications in 2015, with Hungary, Sweden, and 
Austria being the top recipients of asylum applications per capita (Eurostat, 2016). 
More than one million migrants crossed the Mediterranean Sea in 2015. However, 
the number dropped sharply to 364,000 in 2016 due to different measures taken to 
prevent this deadly route (Aljazeera, 2017). As an attempt to manage the number 
of Syrian refugees arriving irregularly into Europe and reducing the loss of life in 
the Aegean, Turkey and the EU signed an agreement named “the EU-Turkey 
Statement” or “the EU-Turkey Deal” on 18 March 2016. According to this 
agreement both sides agreed on these main actions (European Council, 2016): 

1. All new irregular migrants crossing from Turkey into Greek islands as 
from 20 March 2016 will be returned to Turkey.  
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2. For every Syrian being returned to Turkey from Greek islands, another 
Syrian will be resettled from Turkey to the EU taking into account the UN 
Vulnerability Criteria. 

Although just after one year, irregular arrivals have fallen by 97%, and the 
number of refugees died at sea has decreased significantly (European 
Commission, 17.03.2017), this so called ‘one-to-one initiative’ has been 
particularly criticized by many international non-governmental organizations 
(NGOs) claiming that the deal ignored the international obligations. Furthermore, 
while the implementation of this deal shifted the irregular flows towards the 
central Mediterranean route, loss of lives unfortunately did not end. 

The burden of this crisis and its humanitarian tragedy have left many 
countries crippled. It has also revealed divergent attitudes among the European 
states towards the treatment of Syrian migrants and refugees, and has led to the 
adoption of various measures resulting in domestic and foreign relations problems. 
Although the immigration and refugee problem is not a new issue for Europe, 
many European countries see these refugees as a serious threat. Moreover, Syrian 
crisis has also revealed, in recent years, some structural problems or weaknesses 
that already exist in receiving countries’ economies, labor markets or functioning 
of political institutions. The immigration and refugee problem has brought 
underlying economic, cultural, and societal concerns and differences to the 
forefront within and between the European countries. Since refugees maintain 
their own cultural backgrounds shaped by different socio-political contexts, 
norms, and policy traditions of their countries of origin, at least for a relatively 
long period of time, issues such as identity, norms, and interests are crucial for 
comprehending the effects of refugee crisis on local, national, and international 
levels.  

The aim of this paper is to compare and comprehend the divergent attitudes 
of Germany and Hungary that have been affected by the Syrian refugee crisis while 
tackling the refugee problem. Social constructivism will be used to explain the 
main reasons for the different attitudes towards the refugees in these two EU 
member states. This approach will also be used to shed light on some changes that 
have emerged at both domestic and the European Union (EU) levels by focusing 
mainly on identities, norms, and interests, as well as by focusing on how the agents 
and structures influence each other. Discourse analysis method was used to 
present different perspectives of the politicians in Germany and Hungary in some 
media reports about the Syrian refugee crisis. The use of language and content in 
various media channels was taken into consideration for making the analysis.  

1. WHY SOCIAL CONSTRUCTIVISM? 

Since the beginning of the 1980s, the main theories of International 
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Relations have been insufficient in explaining issues such as norms, identities, 
cultures, and values. During these years, theorists began to question the 
connection between theory and practice, and began asking different questions 
about the changing structure of politics in the world. Issues such as the 
environment, human rights, migration, and anti-racism were discussed along with 
the conventional issues, such as hard power and state interest, within the 
International Relations discipline. These new issues are now discussed not only 
by the rationalist or positivist theoreticians, but also by constructivists, who 
approach international relations by focusing on the constitutive role of norms and 
practices, ideas, and intersubjective understandings shared by agents and 
structures, and their preferences and consequent actions (Hopf, 1998).  

Social constructivism, which takes international relations into consideration 
as a social relations network, has recently become one of the most popular and 
important approaches. The importance of constructivism in the International 
Relations discipline depends on the acceptance of the idea that it is seen as critical 
to the main disciplines (Guzzini, 2000: 147-148). Social constructivism is seen by 
some constructivist authors as a middle ground (Adler, 1997) between the 
positivist and post-positivist approaches, and has become one of the key 
approaches, criticizing rationalism for ignoring identity, norms, and interests. 

EU discourses regarding identity and security problems have also influenced 
theoretical discussions since the beginning of the 1990s, a period in which rational 
theories were predominated. The constructivist approach has brought new 
dimensions to the explanation of the European integration, enabling theorists to 
look several issues from alternative viewpoints without ignoring rational 
institutions and rules, and by contributing especially to analysis of the issues from 
a wider perspective. Such an approach allows various issues that were not handled 
before to be addressed without wandering completely from the rational 
standpoint, but by analyzing more extensively through fundamental notions such 
as change, ideas, and identity, as well as through analysis how the agents and 
structures influence each other. 

Syrian refugees have become one of the more recent agents that has 
influenced the daily lives of the people and politics in Europe. As new 
opportunities have been presented to this vulnerable group within the framework 
of rules imposed by the EU institutions and European states, such new 
opportunities have given hope that they may gain improved life conditions for 
themselves and their families. Thus, as the “agent” and the “structure” interact, 
the interests and the identity of the agents are inevitably revealed, and structure 
itself changes as a result of this mutual interaction with the agents. As it is going 
to be explained in detail in the following sections, the incorporation of the refugees 
to European societies and interaction of Europeans and the refugees, who interact 
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with the structure, has resulted in changes both at domestic and EU levels as a 
result of not only economic concerns, but also issues related mainly with identity, 
norms and ideas. These realities make social constructivism as one of the 
prominent theories to analyze Syrian refugee crises and the differeing attitudes of 
various EU countries, i.e Germany and Hungary. 

2. SOCIAL CONSTRUCTIVIST APPROACH IN INTERNATIONAL 
RELATIONS DISCIPLINE  

Social constructivism, a social theory emphasizing social actors and 
theorems, surfaced as a new approach in the International Relations discipline at 
the beginning of the 1990s. The basic reasons for the Constructivist Turn (Checkel, 
1998; Price and Smit, 1998) in the International Relations theory of the 1990s were 
due to the ideological and social changes experienced in international arena. 
Recently, the social constructivism approach played an important role in 
International Relations theories as a result of its capability in analyzing the 
relations between the state and society, and particularly due to its capability to 
analyze social composition of constructed international relations (Guzzini, 2000). 

Social constructivism gained particular importance as a result of the 
emphasis it places on the social aspects of international relations, and by taking a 
non-traditional approach to the relations between state and society. Constructivist 
authors asserted that this approach represented a middle ground between the 
positivist and post-positivist approaches. Since then constructivism has become 
one of the fundamental approaches that challanges rationalist conceptual 
approaches. 

The main focal point of constructivists is that the world is socially 
constructed. Constructivists critizise the unilateral and material point of view as 
political and social worlds are neither entirely physical nor material entities, but 
one of the most important aspect of international relations is also social. Thus, 
social constructivist approach does not fully reject material factors, but suggests 
that these factors find their meaning through social relations. Furthermore, social 
reality is subjective and is external for anyone who observes international 
relations. Therefore, the studies performed within the scope of constructivism 
focus on norms, ideas, and beliefs therein and the ideas constructed by actors in 
the international field.  

Following the studies of Nicholas Onuf, which constitute the philosophic 
infrastructure of the constructivism (Onuf, 1989, 1998), Alexander Wendt aimed 
to create a social theory for international relations in his book, Social Theory of 
International Politics (Wendt, 1999), in which neo-realism was criticized. One of 
the most cited names in the International Relations discipline since the beginning 
of the 1990s, Wendt aimed to expose the changing nature of the states and 
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anarchy, and developed a theory based on this infrastructure within the 
International Relations discipline (Wendt, 2003). Authors such as Friedrich 
Kratochwil, Jeffrey Checkel, Ted Hopf, Emanuel Adler, Peter Katzenstein, Audie 
Klotz, Stefano Guzzini, Thomas Risse, John Ruggie, and Martha Finnemore 
have also contributed to the development of the social constructivist approach.  

The constructivist approach particularly emphasizes the role of ideas in the 
politics of the world, and, contrary to other approaches, places priority on 
elements such as norms, identities, and interests, and researches the identity and 
interests of the actors in state-society relations. Because interests and preferences 
are not external, they are formed socially, and thus collective understandings are 
important. (Price and Smit, 1998: 282-283). These are included within the field of 
principles, norms, and institutions. The social constructivist approach does not 
necessarily reject material factors, but suggests that these factors become 
meaningful as a result of significant social relations and social opinions. In this 
respect, constructivism suggests that neither material nor social factors ignore each 
other, and none of them are dominant because no significant segregation is placed 
between social and material elements. The intention is to search and reveal the 
social meaning of material elements as material resources gain importance for 
human activities through the structure in which they are accommodated. These 
structures not only provide a regulatory influence on the actors, but also produce 
a constructive effect. In addition, identities constitute interests and activities of the 
agents. 

According to constructivists, norms affect the determination of the identity, 
whereas the identity affects the determination of foreign policy 
behaviors.Therefore, the behaviors in foreign politics shall change as far as new 
norms arise or changes in existing norms occur or lose their effect. 1  Norms, 
defined by Finnemore and Sikking as “appropriate behavior standards of the 
actors with a defined identity” (Finnemore and Sikkink, 1998: 891)2, are not only 
instrumental and regulatory (Onuf, 1989; Kratochwil, 1989). They, at the same 
time, assist the transformation and the re-establishment of the identities of the 
actors and their interests, and they represent or indicate the truth that must be 
followed (Finnemore and Sikkink, 1998: 912). In this way, the norms and the rules 

                                                        
1See for detailed information and examples about the roles of rules and norms in the discipline of 
International Relations. Kratochwil F. 1989. Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of 
Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Politics, Cambridge: Cambridge 
University Press. 
2 Another definition implies that norms are common expectations concerning proper attitudes for 
a certain identity. Jepperson, et al., 2006. “Norms, Identity and Culture in National Security. ” In 
The Culture of National Security edited by Katzenstein, Peter, 33-75. New York: Columbia 
University Press: 54.  
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that are to be followed become part of the identity. The established identity enables 
the determination of the interests. 

Moreover, the approach analyzes the social world within an inter-subjective 
dimension, and highlights that the “agent” and the “structure” mutually constitute 
each other. The interests and the identity of the agents are revealed during this 
construction process. Structures form the agents in the aspects of interests and 
identities, whereas the structure itself reveals and changes as a result of this mutual 
interaction with the agents (Price and Smit, 1998: 266-267). This is one of the main 
arguments of the approach, and will be highlighted in this paper to reveal the 
consequences and the effects of the Syrian refugee crisis on some of the European 
countries.  

As innovative an approach as constructivism has been, the contributions of 
the approach fall short where there is no stability and order, and they are especially 
insufficient in explaining the effect of non-Western norms on agents. Therefore, 
non-Western norms can be a new area for social constructivists to work on. In 
addition, constructivist authors have been criticized mainly because they couldn’t 
sufficiently explain how norms affect a “change” in the system (Finnemore and 
Sikkink 1998, 894). In this respect, this paper helps to comprehend how social 
constructivism can explain “change” by taking into consideration the importance 
of values and norms with the Syrian refugee crisis as a case study.  

3. COMPREHENDING EUROPEAN INTEGRATION AND THE EU 
MIGRATION POLICY FROM THE SOCIAL CONSTRUCTIVIST 
APPROACH 

Between the 1950s and 1980s, the theories regarding the European 
integration such as functionalism, neo-functionalism, and intergovernmentalism 
were mainly experienced a transformation and diversification in line with the 
social, judicial, and political structures that changed and became more complex 
as a result of the acceleration of the widening and deepening efforts of the EU. 
Therefore, the integration theories became insufficient in explaining the 
integration process and its future. From the end of 1980s, the social constructivist 
approach3, as a new approach in the discipline of International Relations, began 
to affect the theoretical discussions on European integration, and created a new 

                                                        
3  However, social constructivism is not the theory of European integration. That’s why, for 
example, neo-functionalism and constructivism should not be mistaken. Moreover, constructivists 
have no attempt for developing a “grand theory” related to the European integration. There is a 
relation between the basic concepts of neo-functionalism, the period of socialization, transfer of 
loyalty, redefining of interests and constructivism and some concepts are used commonly, but it is 
not possible to melt them in the same pot. See for the detailed information. Christiansen, T., K. E. 
Jørgensen, A. Wiener (2001), “Introduction.” In The Social Construction of Europe edited by T. 
Christiansen, K. E. Jørgensen, A. Wiener. London: Sage Publications: 3.  
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field focusing on the complex structure of the EU. An issue of the Journal of 
European Public Policy, published in 1999 and dedicated to the Social 
Construction of Europe 4 , is a good indication of the increasing number of 
academic studies undertaken from the constructivist approach within a mere 
decade. Some authors who presented their EU studies in this journal 5 argued that 
institutions not only affected behaviors, but also affected the preferences and 
identities of individuals and states. Others claimed that the constructivist approach 
provided a wider and deeper ontology in comparison to rationalist approaches on 
European integration.6 This approach provides a basis for comprehending the 
social ontologies, such as identity, community, and collective understanding in 
Europe (Pollack, 2000, 15). While rational theoreticians regard norms and 
institutions as tools used to enhance the benefits of a state, the importance of 
institutions in the constructivist theory is more determinant in specifying the 
behaviors of a state.  

The constructivist approach brought new dimensions to the explanation of 
the European integration without ignoring rational institutions and rules, and 
contributed to analyzing the changes in recent years from a wider perspective. Of 
course, it’s difficult to comprehend EU integration by means of a single approach, 
and constructivism is no exception. However, the constructivist approach 
supports the studies of integration by highlighting some of the issues about the EU 
that have never been addressed or have been previously ignored. Even though the 
process of integration was based on economic reasons at the beginning, it seems 
that it is no more possible to keep states integrated simply for economic reasons, 
as they must be integrated socially and politically as well if they are to succeed. 
The constructivist approach provides not only an important viewpoint, 
positioning norms, rules, and values in the foreground, but also highlights the fact 
that this process can only be built together with states and societies involved in a 
continuous and mutually contructive way.  

The values, rules, and norms, which constitute a basis for an inter-subjective 
approach7, have become one of the focusing areas for constructivist writers. EU 
values, such as rule of law, liberalism, democracy, tolerance, and solidarity, are 
adopted at the community level, and are handled from theoretical and empirical 

                                                        
4 Journal of European Public Policy. 1999. Vol. 6.  
5For example, Risse, Thomas. (2000), “Exploring the Nature of Beast, International Relations 
Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union.” Journal of Common Market 
Studies. 34: 53-80.  
6 There are also criticisms about the approach in the issue. For example, there are criticisms of 
Steve Smith from the reflectivist perspective and criticisms of Moravcsik of the rationalist 
perspective. 
7 See for the intersubjective unit of analysis. Guzzini, Stefano. (2000), “A Reconstruction of 
Constructivism in International Relations.” European Journal of International Relations, 6 (6):147-
182. 
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points of view along with social facts, such as identity, interests, language, and 
social interaction. They emphasize the importance of norms in order to 
understand the politics in the member states and the EU institutions, which 
incorporate meaningful action (Zehfuss, 2002, 19). As Checkel states, “rationalists 
emphasize coercion, cost/benefit calculations, and material incentives and 
constructivists stress social learning, socialization, and social norms (Checkel, 
2001).” As will be analyzed in the next section, the Syrian refugee crisis has 
created a new learning and socializing environment for Europeans. 

The migration policy can also be seen as one of the most suitable areas that 
constructivist writers can develop. These writers can move beyond the traditional 
integration theories, such as federalism, neo-functionalism, and 
intergovernmentalism, and comprehend the roles and effects of new agents such 
as Syrian refugees and migrants, as they believe that states, agents and the 
structures constantly involved in mutual interaction. In addition, norms, values, 
and identities can be included more in their analyses regarding European 
integration. In that respect, the social constructivist approach has provided a wider 
framework for the recognition of various dimensions of the Union.  

Therefore, there is much to say about issues such as identity and governance, 
inclusion and exclusion, nature of state-society relations, democracy, and 
constitution of “the other” in Europe within the research field of the social 
constructivist approach (Buyuktanir, 2015:18). This approach clarifies the role 
norms and ideas play in the constitution of identities, interests, and behaviors in 
the EU.  

From the social constructivist approach point of view, the effects of the 
refugee crisis on the EU migration policy can be explained with not only economic 
reasons, but also with identities and norms. The reactions of the European 
countries to refugees by emphasizing both economic and political aspects, as well 
as the norms, identities, and interests are understandable. However, the 
constructivist approach is also instrumental to comprehend the divergence of 
attitudes and national policies towards refugees and immigrants.  

From a rationalist perspective, if a country benefits from accommodating 
and integrating refugees, it probably supports the refugees crossing its borders. 
Thus, the rationalist approach addresses mostly how migrants’ roles in 
accommodating countries’ national economies. For instance, according to this 
approach, refugees can produce economic and demographic benefits for 
Germany, whose population is growing older and needs the support of the 
refugees for its labor force. Therefore, in the long term, Germany may actually 
benefit from the refugee crisis. On the contrary, the constructivist approach 
requires that a country’s pro-migrant position can be explained by its deeply 
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internalized European identity, which is based on the values such as democracy, 
tolerance, and solidarity. Likewise, from the same perspective, anti-migrant 
positions can be justified by a country’s emergence to nationalist identity 
discourses.  

In the case of the refugee crisis, one of the most important aspects of the issue 
is how the European citizens perceive the refugees. Is it possible to integrate these 
people without seeing them as “others,” or can Western and Eastern norms be 
interwoven so that both the Syrians and the European people can live in harmony? 
To a great extent, integrating the refugees depends on the perceptions of a host 
country’s policy-makers and citizens and the national and cultural identity of that 
country. For instance, as will be explained in the next section, living in Hungary 
will not be as easy for refugees as living in Germany because of the historical, 
political, and social differences between these two countries, and the differences 
between their existing, or non-existing, experiences with immigrant in the last 
decades.  

In this regard, the Syrian refugee crises may pave the way for theorists who 
are interested in exploring the effects of non-Western norms on the interaction 
between the European and non-native European communities in Europe. In this 
sense, several questions about the non-Western norms and their effects on the 
European countries must be answered, such as: 

• How can we differentiate Western and non-Western norms? 
• Are “non-Western” lifestyles and norms seen as a threat to “Western norms,” 

and are these norms really different from each other?  
• How can societies deal with the fears that non-Western norms, beliefs, and 

lifestyle might change traditional Western norms? 
• Will non-Western norms exert an influence on the policy discourses in some 

European countries? 

The main elements of social constructivism explained earlier help us to 
understand various norms and beliefs of countries that cause opposing political 
and social reactions/attitudes towards refugees. In some countries, the 
Eurocentric approach to “others” makes it difficult to accept non-Europeans’ 
ideas, norms, and values. As a result of the Syrian refugee crisis, Europe had begun 
to accept more non-Europeans with different identities and interests into their 
communities. This diversity causes a forced interaction among agents/actors and 
structures. The resistance to or acceptance of this transformation has created 
domestic, social, and political changes in the European countries, and institutional 
and policy modifications at the EU level. To best analyze these changes, theorists 
need to concentrate on the countries where these changes are more pronounced, 
such as Germany, Holland, Greece, Austria, Hungary, and Italy. Since Germany 
and Hungary are polar opposites on this issue, they make an ideal comparative 
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study, and will therefore be analyzed in this paper by using discourse analysis 
method. 

4. WHY IDENTITY AND NORMS MATTER: GERMANY’S AND 
HUNGARY’S STRATEGIES REGARDING THE SYRIAN REFUGEE 
CRISIS  

In this section, the perceptions of German and Hungarian politicians and 
their discourses concerning the Syrian Refugee Crisis are analyzed through the 
discourse analysis method. The political discourses emanating from Germany and 
Hungary throughout the refugee crisis period reveal the main tendencies, 
positions, and reactions of policy makers and the citizens in these countries 
towards the Syrian refugee crisis. The most noticeable proposals designed to 
reduce the effects of the refugee crises and find ways to deal with the refugee 
problem espouse opposite discourses and policies on refugees. They show that the 
states’ identity, culture, and historical differences are essential for comprehending 
the domestic and foreign political approaches, as the shared intersubjective 
meanings of identities are different in each country. The approaches of Germany 
and Hungary towards the Syrian refugee crisis can be analyzed from various 
perspectives, such as economic, social, cultural, and political. But within the 
framework of our theoretical approach, this paper will focus primarily on the 
social and political tendencies by providing additional supporting data related to 
the economic and demographic situations in both countries.  

Germany, being the most powerful economy in the EU, has both the 
financial and organizational capacity to deal with the problems related to the 
Syrian refugees. Within the EU countries, GDP in Germany and Hungary have 
not varied considerably while Germany—the growth locomotive in Europe--
retained its place as the most significant economy (World Bank, 2018)8. The GDP 
reports indicate that the refugees may not prove a significant burden on the 
stronger German economy, while, Hungary with a relatively weaker economy, 
may be more concerned about the housing expense, feeding, and socially and 
economically integrating the refugees. Therefore, the Hungarian government has 
to project the costs of accepting increasing number of migrants and refugees more 
carefully. On the other hand, both Germany and Hungary need these refugees 
because of their recent demographic changes. At first glance, comparing the total 
populations of Germany and Hungary seems like asymmetrical as both countries 
have experienced steady decreases in their total fertility rates since the end of 
Second World War (Behr et.al., 2002: 282). Statistics show that Germany, with 
1.50 live births per woman, has some hardships in reproducing its population, and 
                                                        
8 During this period, while Germany’s GDP was 3.478 trillion dollars, hungary recorded a slight 
decrease throughout the years between 2015 and 2016 in its economy with a GDP of 125.817 
billion dollars in 2016. 
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Hungary is experiencing nothing different than Germany with a rate of 1.45 
(Eurostat, 2017). As is clearly seen, the population in both countries is growing 
older, and, like the many other European countries, the procreation rate is 
declining. Population in these two countries is expected to shrink in the near and 
mid-term future, and will be unable to meet the demands of their labor force. 
Accepting thousands of refugees will increase the percentage of active workforce 
and improve the financial capability of funding for the older population, help to 
boost the national economy, and raise the country’s GDP. Therefore, welcoming 
of refugees and immigrants by both countries is practical and sensible. Ironically, 
though, most of the Hungarians and some of the Germans perceive them as 
“threats,” as they attach importance mainly to issues such culture, identity, and 
religion.  

Beyond the economic and demographic circumstances, the previous 
historical experience of these two countries with a variety of immigrants has 
influenced their positions and actions in dealing with the Syrian refugee crises. 
While Germany has become more open and liberalized in its immigration policies, 
Hungary has created restrictive and more nationalistic policies as a result of the 
previous experience with immigration flows and refugee crises, especially after the 
Second World War.  

In the case of Germany, approximately 12 million refugees from the former 
German territories returned back to Germany after WWII and, between 1955 and 
1970, the country experienced another immigration influx when many young men 
mostly from Italy, Greece, and especially Turkey, immigrated to Germany 
looking for jobs as guest workers (Green, 2013: 333; Martin, 1991: 1; Toktaş, 
2012: 5). These workers helped to boost the Germany’s economy by expediting 
the reconstruction efforts following the WWII. Although there was resistance and 
restrictions placed on these guest workers in the 1970s, German citizens adapted 
to their existence and reintegration with their families in German society. 
Gradually, this led to the start of liberalization of immigration policies in 
Germany (Khan, 2001). As a result, these wide range of migration waves such as 
labor migration, family reunions, asylum seekers, and refugees paved the way for 
more socially, economically, culturally and politically multicultural communities 
in Germany (Toktaş, 2012:5-7) and the country has become progressively more 
tolerant towards migrants and refugees (Havlova, 2016).  

Furthermore, Germany’s leading role in the EU influenced its migration and 
asylum policies. As being one of the founding members, Germany has played a 
pivotal and leading role in realization of the European integration project. For 
instance, Germany played active roles in establishing the EU migration policy 
along with the other members like France and the UK. Thus, from the beginning, 
Germany had time to adapt the European ideals and this leadership position in 
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the EU helped Germany to improve its ability and willingness to accept more 
refugees and migrants. As a result of its comparatively more inclusive policies for 
migrants and refugees by taking EU’s norms and ideals as a base, Germany has 
become one of the most convenient and secure places for massive inflows of 
foreigners. And, it is still one of the top destination countries for immigrants. 

On the other hand, Hungary, among the latest members to the EU like the 
Central and Eastern European States (CEES), has undergone a different 
experience. Hungary as the other CEES started experiencing immigration flows 
during the 1990s. First, the country hosted immigration flows later than Germany, 
when ethnic Hungarians in former territories returned to Hungary during the 
1990s, mostly from Romania and former Yugoslavia. Hungary implemented a 
very structured and organized process to handle refugees, but was not very pleased 
to host four million people moving from East to West (Behr, 2002: 232). Unlike 
in Germany, there was not an economic boost as a result of the influx either, and 
the Hungarians believe that their resources were reduced as a result of the previous 
refugee crises. The most remarkable point is perhaps the Hungarians see the 
migrants and refugees as a threat to their ethnicity and nationality. The migration 
flows were taken as a threat to national identity and the homogeneity of the 
communities. Although Hungary did not experience a similar large scale 
immigration flows like Germany, especially the conservative political parties 
expressed these influxes as a problem for the future and they created fears among 
the Hungarians (Korkut, 2014). As a result, Hungarian immigration has enforced 
more restrictive policies in order to preserve Hungarian ethnicity and nationality, 
and has remained less willing to take foreigners in. 

Before analyzing two countries, it is also important to explain the changing 
concept of securitization of migration in Europe and the effects of growing 
xenophobia and racism from a social constructivist approach as these two have 
influenced the social and political tendencies in both member states and the EU.  

For constructivists, not only the power, but also the identities and norms are 
important on the definition of security (Karacasulu and Uzgören, 37). For 
constructivists that have espoused a wider concept of security without ignoring the 
importance of military threats and military power as instruments, security and 
threats are also socially constructed. As Rieker states “The concept of security 
among the Social Constructivists is therefore in some sense more flexible, and 
therefore more able to capture the changes in threat perception and security 
instruments.” Changes in threat perceptions influenced the both the states in 
Europe and the EU. 

Since the end of Cold War, the EU revised its migration policy by more 
taking into account the security problems. Although it has adopted liberal 
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practices and humanitarian inclinations, migrants have started to be associated 
with socio-economic problems, and were portrayed as a threat to welfare state and 
to cultural identity and norms of host countries (Huymans, 2006). As a result of 
these measures, more restrictive asylum and refugee practices have been adopted 
and police and judicial cooperation between the participating states have been 
enhanced (Malcolm and Bort, 2001, 58). Furthermore, since the 9/11 and 
following attacks in some countries such as Spain, the UK, and France, they have 
been perceived as a security issue with regard to terrorism. In this regard, refugees 
and migrants can be perceived as one of the agents that have changed the 
perception of threat and the security instruments of the member states and the EU.  

The Germans or Hungarians like the other Europeans with shared and 
collective self in their environment, have identified agents or “others” that can be 
dangerous or threats to the community or group. The Syrian refugees have been 
perceived as potentially problematic as they have different values, norms and 
identities. All these changing perceptions influenced the politics in both countries. 

From the political point of view, Germany’s leading role in EU politics, and 
its efforts to improve European integration and to strengthen the Union’s outlook 
in the world, explains its position in domestic and foreign politics. As previously 
stated, European identity is linked to values such as the rule of law, liberalism, 
democracy, tolerance, and solidarity. These values are widely expressed by 
politicians in Germany, while the sense of “European-ness” is not broadly shared 
in most of the EU member states. In the process of integrating the refugees, 
especially since the end of 2014, Germany has taken bold initiatives, acting as a 
leader in formulating and pushing forward to find solutions in EU institutions. It 
has based its policies on a principled dedication to the ideal of a “Multi-Cultural 
Europe.” In addition, Germany has played a major role in negotiating deals with 
third countries, including Turkey. Dedicated to the belief that Europe shoulders 
the responsibility of contributing to a humanitarian solution, Germany differs 
from those countries in the Union whose anti-migrant policies contribute to the 
growing humanitarian crises (e.g., Hungary and Austria), and manages the 
process by means of its unparalled economic and political supremacy in the 
Union. Furthermore, Germany has played a decisive role in the Turkey-EU 
relationship within the context of the refugee crises.  

Despite Germany’s leading role as a country, German citizens’ increasing 
support of anti-immigrant parties presents an undeniable fact that there is a gap 
between the wills of the politicians and the citizens in Germany. Although the 
policy makers try to maintain a balance between citizens’ demands and the 
political will of the ruling parties, it is clear that there is a difference between the 
political and social reactions in Germany (Havlova, 2016: 93). For instance, there 
has been a much higher number of violent incidents directed at asylum seekers. 
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According to Guardian, in 2015 (until September), “the German interior ministry 
had recorded 336 assaults on refugee shelters – over a 100 more than in the whole 
of 2014. The majority of these attacks had a rightwing motive” (The Guardian, 
2015). Furthermore, anti-immigrant parties have enjoyed an unprecedented surge 
in the last elections. In the last federal elections of September 2017, the radical 
right-wing and anti-immigration party-AfD (Alternative fur Deutschland), 
founded in 2013, became the first far-right party to be represented in the Bundestag 
since the end of the Second World War by winning 13.5% of the votes. This 
election result revealed clearly that the number of German citizens who were not 
supporting the Chancellor Merkel’s migration policies was increasing. 9 In this 
regard, Merkel has tried within the last three years to find ways that she could 
draw less reaction from the German citizens not to lose her political power. For 
instance, Germany struck a deal with Turkey that paved the way for decreasing 
the number of the refugees that can enter EU member countries. As a result of 
these efforts, the number of Syrian refugees in Germany dropped dramatically in 
2017. The Office of Migrants and Refugees (BAMF) registered 186,644 asylum 
seekers in 2017 compared to approximately 280,000 in 2016. In 2015 the number 
was 890,000 Syrians (Deutsche Welle, 2018). 

Although Germany has instituted more liberalized migration policies and 
has previously experienced mass migration and refugee influx, some of the 
German citizens believe that thousands of refugees pouring into their country may 
create problems for their cultural and religious identities. Unfortunately, recent 
security concerns about the increasing terrorist attacks in their country, organized 
mainly by extreme Islamist groups, have exacerbated this concern. In domestic 
politics, Merkel tried to maintain a balance between the reactions among German 
citizens and her country’s critical role in the EU institutions. As a result, she has 
taken considerable risks, as not all of the German population welcomes the 
refugees. Merkel’s open door policy for immigrants and refugees, along with the 
latest terror attacks, has resulted in a huge impact on the loss of her votes (The 
Guardian, 2017). 

While Germany seeks to preserve the EU’s “legal and moral obligation” 
towards the refugees, Hungary refuses to deal with the situation, invoking 
“Christian values under threat” in its defense. In domestic politics, the refugee 
problem has been used as a tool to gain more support from the Hungarian citizens, 

                                                        
9 Another example to support the idea that the anti-migrant parties have been getting stronger in 
Europe can be given from Czech Republic. Although Czech Republic, unlike Poland and Hungary, 
didn’t have hundreds of thousands of asylum seekers and migrants crossing its territory at the 
height of the 2015 refugee crisis, in the last parliamentary elections in October 2017, welcomed an 
anti migrant leader. Andrej Babis, who won the elections, stated that he would run his country like 
a business and keep out Muslim immigrants. 
http://www.standard.net/World/2017/10/17/Czech-Republic-to-elect-anti-establishment-anti-
immigrant-billionaire-political-novice-as-its-next-leader 

http://www.standard.net/World/2017/10/17/Czech-Republic-to-elect-anti-establishment-anti-immigrant-billionaire-political-novice-as-its-next-leader
http://www.standard.net/World/2017/10/17/Czech-Republic-to-elect-anti-establishment-anti-immigrant-billionaire-political-novice-as-its-next-leader
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who mostly oppose an inclusive approach towards the refugees. Viktor Orban, 
who is defending a tough anti-migrant position in Hungary, has gained a growing 
support among the general public. His Fidesz party won the two-thirds of the 
majority for the third time in the 2018 elections. Therefore, the debates and 
discourses on identity and culture supersede the economic concerns in Hungary.  

When we examine the statements of politicians in these two countries, it will 
be clearer to comprehend their stances regarding the refugee problem. In general, 
German Chancellor Merkel’s statements strengthen the country’s dedication to 
the ideal of a “Multi-Cultural Europe.” For instance, in one of her interviews in 
Der Spiegel, Merkel states that “If we had not shown a friendly face, that’s not my 
country” (Der Spiegel, 2015). Merkel emphasizes the language of shared 
European ideals and maintains that the continent as a whole must deal with the 
problem: “If Europe fails on the question of refugees, its close connection with 
universal civil rights will be destroyed” (The Guardian, 2015). Some other 
politicians also support Merkel’s ideas. For instance, in her statement, Germany’s 
Secretary-General of German Social Democratic Party, Yasmin Fahimi, agrees 
that it is imperative that Germany “gives a strong signal of humanity to show that 
Europe's values are valid also in difficult times” (Reuters, 2015). Merkel has also 
criticized Hungary’s refugee policy, describing its way of handling the crisis as 
unbearable, and reacting to Orban’s anti-immigrant statements as the "Shame of 
Budapest" (Reuters, 2015). 

Hungarian Prime Minister Orban’s statements clearly demonstrate that he 
places more importance on European identity, and differentiates European 
identity and Christianity from non-European identities. In many statements, such 
as “European identity is rooted in Christianity” and “keep Europe Christian” (The 
Nytimes, 2015), Orban identifies refugees as a threat to Hungary’s and Europe’s 
Christian identity. To emphasize these cultural concerns, he states: “I am speaking 
about culture and the everyday principles of life, such as sexual habits, freedom of 
expression, equality between men and woman and all those kind of values which 
I call Christianity” (EurActive, 2015).  

As a result, we see a more liberal and tolerant Germany vs. a more 
nationalistic, culturally self-centered, and less tolerant Hungary. The values and 
norms that these two countries adopt are different, although they are both 
members of the EU and share some common values and norms. Germany’s 
multicultural approach exemplifies a positive attitude towards refugees overall, 
and the German Chancellor has maintained a strong pro-migrant position 
throughout the refugee crisis. But she has still been trying to maintain a political 
and social balance by adopting some measures aimed at finding ways to decrease 
the number of refugees in Europe, and encourages other member states to also 
take some initiatives regarding the migration policy in the EU in order to maintain 
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harmony among the member states. As a result of this discrepancy between 
members, the Germany-led EU has begun pressuring member states that do not 
support EU norms and values. However, Hungary, among others, continues to 
resist. Recently the EU has undergone crises on several fronts, including the Greek 
financial crisis and Brexit. To preserve its unity and maintain its norms and values, 
the EU must find a way to convince the member states and other national 
governments in Europe that it is in their best interests to live in harmony with the 
refugees.  

5. CHANGES AND CHALLENGES FOR THE FUTURE OF THE EU 

As stated previously, the differences between these two countries with regard 
to norms, ideas and beliefs, as well as historical background, have played a 
significant role in the Syrian refugee crises. These two countries’ responses to the 
Syrian refugee crisis have been shaped by their different economic situations and 
demographic changes, but mainly by historical backgrounds and socio-political 
systems, both directly related to the norms and ideals that the citizens and states 
have instituted. Therefore, the political responses to the refugee crisis cannot be 
defined by how well a state can provide the necessary economic resources. It is 
also a matter of the norms, rules, and identities of these countries. As is clearly 
visible in Germany and Hungary, public opinion and the political leadership play 
substantial roles. In this Syrian refugee crisis, the agents and the structures have 
affected each other and generated “changes” on European states, citizens, and 
institutions. 

A New (Forced) Life With New Norms For the Syrian Refugees in Europe  

The political and social regulations aimed at integrating Syrian refugees have 
influenced the refugees, as they had to adapt with the new norms and rules. The 
rules and norms that the refugees are expected to accept, or at least adapt for 
themselves, may become part of their lives and their identity, even if one day they 
prefer to go back to their own countries. A newly established life would affect their 
interests in the future as well. On the other hand, while the refugees try to adapt 
themselves to the European lifestyles and to Western values and norms, the native 
people in the countries that have accepted refugees, along with the EU institutions, 
try to find new ways of integrating them into their own institutional structures and 
daily lives in order to create an environment conducive to a collective 
understanding. As a result, there has been a mutual change in terms of both 
adopting and integrating new rules and norms between the refugees and the 
European citizens and institutions, especially since 2015 .  

As the constructivist writers argue, the institutions do not only affect the 
behaviors, but also preferences and identities of individuals. According to the 
inclusive or exclusive reactions of the European states, the refugees face relatively 
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easier or tougher conditions. For instance, the living conditions for the refugees in 
some pro-migrant countries, such as Germany and Sweden, can be easier 
compared to Poland, Hungary or Austria, which have adopted anti-migrant 
policies. Similar to Germany, Sweden have accepted by far the largest number of 
refugees in Europe (Berry Mike, Page 24). Sweden places less restrictions to the 
non-EU member states, and assigns entry visas generously to asylum seekers and 
refugees. When the refugees and migrants enter the country, it is also easier for 
them to find jobs as they are allowed to work (Bauer et. al, 2000). On the contrary, 
particularly in some countries like Hungary, Austria, and Poland, it is more 
difficult for refugees to find jobs as well as to live in peaceful and inclusive 
environments as a result of growing nationalism, xenophobia, and hostility to 
migrants (The Guardian, 2018).  

The Rise of Populism in Europe and Anti-Immigration Party Challenge in the 
EU 

Not only a state’s willingness and ability to accept refugees, but also the 
citizen’s reactions have affected the Syrian refugees in Europe. More people in 
European countries have started to question whether these refugees and migrants 
could change their norms, beliefs, lives, and limit their job oppurtunities. As a 
result, parties that have adopted anti-migrant approaches have gained strength in 
Europe, and the policy discourse of these parties has been emboldened to the point 
that migrants and refugees are considered as burdens on countries. This became a 
powerful talking point for national identity and Western norms and lifestyles 
proponents.  

The rise of populism, mostly right-leaning, opened the door for the parties 
that have anti immigrant sentiments. Besides Germany and Hungary, in Europe 
the number and the effects of the far-right parties--some longstanding, others 
newly formed--have been increasing to the point that they have begun to achieve 
electoral success. For instance, in France, National Front, a nationalist party that 
employs populist rhetoric to promote its anti-immigration and anti-European 
Union positions; in Greece the Golden Dawn Party, a party that holds anti-
immigrant views; in Austria, the Freedom Party that supports the limitation of 
benefits for immigrants and favoritism for Austrians in the job market (The New 
York Times, 2016), have all made political progress at the polls. 

Push For EU to Change the Immigraton Policy and Revelation of Differences 
Among the Member States 

Contrasting actions in EU member states regarding the Syrian refugee crises 
has caused a lack of consensus within the EU. As a result, the political structure 
of the EU has become more fragile. Some countries, such as Austria and some of 
the Balkans, have refused to adopt inclusive policies towards refugees and 
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migrants. For instance, in June 2016, the Austrian parliament passed controversial 
legislation paving the way for tougher measures on asylum. It includes, for 
example, an accelerated process for assessing potential asylum claims under which 
migrants could be turned away at the border. Austria also planned to build a fence 
at the border with Italy to keep out migrants. 

Some of the migration and refugee policies, including the Geneva 
Convention, the Dublin Regulation, and the quota system, have revealed the 
differences among the EU member states in terms of laws, and standards as well 
as social reactions. Under the leadership of Germany, a quota system was 
proposed in 2015. The reason was that the Dublin Regulation placed a heavy 
burden on EU border states, such as Italy, Greece, and Bulgaria, as the first states 
that the Syrian refugees enter. Despite the EU’s attempts to harmonize its 
members’ policies, this crisis exposed the differences among the EU member states 
with regard to immigration policies. Not only Hungary, but also Britain and 
Eastern European countries, including Slovakia, Poland and the Czech Republic, 
have resisted the plan.  

In this process of accepting and incorporating refugees and migrants, the 
immigration policy of the European Union has begun to be questioned, and the 
values, such as tolerance, inclusion, and democracy at the community level. The 
EU has opened itself to criticism as the result of some member countries’ refusal 
to be more inclusive to the refugees. Refugees have become “the new other” in 
Europe, triggering a tear in the EU member states’ structure as a singular unit.  

6. CONCLUSION 

As has been analyzed up to this point by using discourse analysis method, 
Syrian refugees have become one of the agents that have influenced the daily lives 
of the people and politics in Europe. However, as clearly documented with the 
attitudes of the citizens of the hosting countries and their leaders, as in the 
Germany and Hungary comparative example studied in this paper, agent-
structure interactions cannot be explained purely by the rationalist approach. 
From a rationalist perspective, if a country benefits from accommodating and 
integrating refugees, it probably supports the refugees crossing its borders. Thus, 
the rationalist approach addresses mostly how migrants’ roles in accommodating 
countries’ national economies. If rationalist view had been enough to explain the 
aftermath of the refugee crises and the interactions of the agents and the structure, 
then the refugees would have been welcome equally in both countries due to their 
potentially boosting effect on the economies, where the population and the 
workforce are aging. However, as documented by news from the media, Germany 
and Hungary demonstrate completely different attitudes towards the refugees. 
Therefore, these interactions and the attitudes of the native populations of these 
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countries and their leaders should be explained from a social constructivist point 
of view, which places emphasis on the social aspects of relations between state and 
society, and how they change each other. 

The examples given from the media during the course of the Syrian refugee 
crisis challenges rationalist conceptual approaches by demonstrating that these 
relations are socially constructed more than anything else, both for the agents and 
for the structures. For instance, in Germany, the society is more tolerant towards 
migrants and refugees due to their past experiences with immigration from 
different countries and by beholding that these people were actually helpful to the 
economy and welfare. And, therefore, they do not necessarily see them and their 
identities and beliefs as threats to their lifestyle, security, culture and religion. 
Since this being the case, both the society and the leaders are more proactive, even 
by taking political risks, in honoring the EU values, such as democracy, tolerance 
and solidarity and in adapting the structure to the needs of the refugees. A more 
welcoming society and an evolving structure through interactions with the agents 
may be more inclusive and may offer new opportunities to this vulnerable group 
within the framework of rules imposed by the EU institutions. Such new 
opportunities may give hope to refugees that they may gain improved life 
conditions for themselves and their families, which in turn may help for them to 
become more adaptive of the imposed rules of integration.  

On the other hand, in Hungary, the fact that the previous migrations did not 
necessarily helped Hungary’s economy as much as they did to Germany’s, and 
the fact that both the society and leader see refugees as “others” and a threat to 
security and to their Christian identity makes it difficult for them to accept non-
Europeans’ ideas, norms, and values to change institutional and policy 
modifications, making life more difficult for the refugees living in Hungary. 

Thus, in brief, as the “agent” and the “structure” interact, the interests and 
the identity of the agents are revealed, and ideally the structure itself may change 
as a result of this mutual interaction. Since these are socially based interactions, 
social constructivism is one of the prominent theories to analyze Syrian refugee 
crises in the context of differing attitudes within the EU, and that’s why it has been 
used in this paper. 
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DAİR PARADOKSAL ALGILAR: İSTANBUL 
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ABSTRACT 

As one of Syria’s neighbors, Turkey has become a refuge for 
more than 3.5 million forced Syrian migrants. Though many of 
them are living in Turkey’s border cities, in or around the 
refugee camps, many others have already dispersed to other 
cities. Among these cities, Istanbul has the largest Syrian 
community. Drawing on a qualitative field work in Istanbul’s 
neighborhoods, this study explores the Syrian migration to 
Istanbul and reports the attitudes towards this movement of 
the local neighborhood and village headmen, known as muhtars 
in the Turkish local administrative system. As the study shows, 
their attitudes towards forced Syrian migrants are paradoxical, 
marked both by feelings of disturbance, worry and uneasiness, 
and at the same time welcome and support. The study 
concludes by discussing historical and cultural reasons for 
these paradoxical attitudes by relating them to the 
understanding of hospitality in Turkish society to show how 
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socio-psychological explanations of attitude formation 
towards Syria’s forced migrants seem more appropriate. 

Keywords: Syria’s Forced Migrants, Istanbul, Muhtars, 
Attitude, Hospitality, Worry. 

ÖZ 

Suriye’ye komşu ülkelerden biri olan Türkiye, yerinden 
edilmiş üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli’ye sığınak oldu. Sınır 
kentlerinde bulunan mülteci kamplarında ve bu kampların 
çevresinde yoğun olarak yaşayan Suriyeliler İstanbul başta 
olmak üzere ülkenin pek çok büyük kentine de dağılmış 
haldeler. İstanbul’un mahallelerinde, Türkiye’nin bürokratik 
örgütlenmesi içinde yerel yönetim sisteminin en alt 
kademesinde bulunan mahalle yöneticisi muhtarlar nezdinde 
gerçekleştirilen bir saha çalışmasına dayanan bu makale, 
İstanbul’daki Suriyeli göçüne yakından bakarken söz konusu 
yerel yöneticilerin bu göç hareketi karşısındaki tutumlarını 
incelemektedir. Çalışma, muhtarların Suriyeli göçüne ilişkin 
tutumlarının çelişkili nitelikte olduğu ve özellikle, endişe, 
huzursuzluk, misafirperverlik ve destek gibi birbiriyle çelişkili 
sayılabilecek unsurlar çerçevesinde şekillendiğini ortaya 
koymaktadır. Söz konusu çelişkili tutumun tarihsel ve kültürel 
sebeplerini Türkiye toplumunun misafirperverlik anlayışıyla 
ilişkilendirerek tartışan çalışma, tutum oluşumuna yönelik 
yazında yer alan sosyo-psikolojik açıklamaların yerinden 
edilmiş Suriyelilere yönelik tutumları değerlendirmek için 
daha uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yerinden Edilmiş Suriyeliler, İstanbul, 
Muhtar, Tutum, Misafirperverlik, Endişe. 

 

INTRODUCTION 

Turkey has followed an open-door policy during the Syrian crisis and 
ensured non-refoulement of Syria’s forced migrants. As the crisis in Syria 
deteriorated in mid-2012, the number of Syrians in Turkey increased.1 As of 

                                                 
1 Many Syrians entered Turkey regularly as travelers in the early phases of the crisis before later 
acquiring residence permits. Many others, on the other hand, entered Turkey irregularly en masse 
as asylum-seekers. 
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November 2018, more than 3.6 million forced migrants from Syria have been 
registered in Turkey.2 As the crisis in Syria rapidly evolved into a protracted civil 
war, Turkey has had to cope with this record influx of forced migrants. Though 
most are reported to live in the border cities, where camps have been set up, many 
have moved to other major cities. Reportedly, in almost all cities, there are 
tensions between the local inhabitants and the Syrian refugees because of 
“economic hardships, social problems and changing ethnic and sectarian 
balances.”3 Fortunately, although these tensions have led to incidents and fights 
between Syrian refugees and locals in many cities and neighborhoods, none has 
turned into a larger scale conflict. Among these cities, Istanbul hosts the largest 
Syrian community.4 The perceptions and attitudes of Turkey’s inhabitants 
towards Syrians remain unexplored and unanalyzed. This article aims to fill this 
gap by presenting primary data collected at the local level and evaluating the social 
response to the massive influx of Syrians into Turkey.    

This study shares the findings of field work conducted in Istanbul 
neighborhoods between October 2014 and August 2015 to report and discuss the 
attitudes of muhtars (neighborhood headmen) towards Syrian refugees in the city. 
As discussed in the following paragraphs, muhtars have been chosen specifically 
for this study. They hold a distinct position in the Turkish administrative system, 
their office is the closest administrative unit to the people, including Syrians living 
in various neighborhoods of Istanbul. In addition, they played an important role 
in Turkey’s migration history, especially by registering and settling Balkan 
refugees in Istanbul in the late nineteenth century and during the Balkan wars 
(1912-14). Muhtars can play a similar role in the local organization of the current 
unexpected and exceptional mass migration. They have direct relations with 
Syrians in their neighborhoods, and play an intermediary role between these 
displaced people and local inhabitants. Despite their limited administrative 
authority, they are facing the immediate consequences of the Syrians’ arrival in 
Istanbul as they experience the reactions of neighborhood locals and, in some 
cases, they act as a bridge between the Syrians and other administrative units in 
the municipality, as well as between them and NGOs. The study reveals muhtars’ 
paradoxical attitudes towards Syria’s forced migrants: their feelings are marked by 
disturbance, worry and uneasiness, but they also welcome and support them. 
Within a theoretical framework on the perceptions and dynamics of attitude 
formation towards out-groups, immigrants, foreigners, refugees, and asylum 
seekers along with a discussion on the concept of hospitality, this study reports the 

                                                 
2 As of November 2018, 3,603,888 Syrian Arab Republic nationals are under temporary protection 
in Turkey (Ministry of Interior Affairs, Directorate General for Migration Management (DGMM), 
(27/11/2018, http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik). 
3 See the reports of ORSAM and TESEV, Effects of the Syrian Refugees on Turkey (Ankara: ORSAM, 
2015). 
4 DGMM reports that as of November 22, 2018, there are 558,805 registered Syrians in Istanbul. 
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findings of field work and discusses the historical and cultural reasons for these 
paradoxical attitudes.  

1. THEORETICAL FRAMEWORK ON ATTITUDE FORMATION 

Attitude formation about foreigners, asylum seekers, refugees and 
immigrants is an important area of research in the migration literature. Studies in 
different parts of the world have not only examined attitudes towards these out-
groups but have also tried to understand how in-group members form them, and 
when and why they change them. There are two main groups of theories on 
attitude formation towards out-groups: “socio-psychological, affective or 
ideological explanations” and “rational-based and labor market competition 
explanations” (Markari and Longhi, 2012: 4).  

Socio-psychological explanations focus on groups’ needs to mark themselves 
as different, their interests for social dominance, and their belonging and identity 
formation or protection processes (Kyrsan, 2000; Stephan et al., 2005). Belonging 
and identification lead to the formation of stereotypes as identification induces in-
group favoritism and a belief in group superiority, resulting in generalizations 
about negative out-group behaviors or characteristics (Herbst and Glynn 2004). 
The literature on socio-psychological explanations also mentions “perceived threat” 
that ultimately leads to irrational antipathy based on prejudices (Kyrsan, 2000; 
Stephan et al., 2005). According to the theory, these feelings lead the in-group to 
overreact to the perceived negative consequences of immigration (Markari and 
Longhi, 2012: 6).  

Proponents of rational explanations, on the other hand, argue that in-group 
members develop their opinions about out-group members by calculating the 
material and non-material costs and benefits for their group. No matter whether 
their perceptions are realistic, if in-group members believe that the costs of out-
group members exceed their benefits for the in-group, they tend to develop 
negative opinions about them. Rational interest explanations have different 
ramifications, as seen in realistic conflict, deprivation theory and labor market 
competition theory, but they all base attitude formation analysis on in-group cost-
benefit calculations for the group’s interests (Markari and Longhi, 2012: 9). 

In line with these two main general theoretical branches, one study 
categorized the findings of almost 100 studies on immigration attitudes into two 
main groups: “socio-political studies” and “political economy studies” 
(Hainmueller and Hopkins, 2013). Studies in the first group emphasize “the role 
of group-related attitudes and symbols”, and focus on the concerns of perceived 
threats to national identity, prejudice and stereotyping. Studies in the second 
group, on the other hand, mainly deal with the economic impact of immigration 
on the host society and try to explain attitude formation by examining concerns 
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about labor market competition and the fiscal burden. The authors argue that there 
is not only one factor driving attitude formation towards out-group members; 
rather, “the attitudes are driven by concerns about the nation as a whole, including 
symbolic or cultural threats as well as perceived economic threats” (Hainmueller 
and Hopkins, 2013: 4).  

Similarly, the literature notes that fears and perceptions of threat play 
important roles in prejudice towards out-groupers, preparing the ground for 
attitude formation about immigration. Though researchers emphasize the 
influence of two main domains of threats in this process, emphasizing realistic and 
symbolic threats, intergroup anxiety and negative stereotypes are also considered 
influential determinants of attitude formation regarding out-group members 
(Stephan et al. 2005, 2). Symbolic threats are explained as “threats to intangible 
social constructs such as the national economy or national identity” (Hainmueller 
and Hopkins, 2013: 6). Another study defines realistic threats as threats to the in-
group’s political and economic power and symbolic threats as those targeting in-
group values, beliefs, morals, and attitudes (Stephan et al., 2005: 2). The literature 
highlights that symbolic or modern racism theories find their roots in those 
symbolic threats to the in-group. Negative out-group stereotypes may encourage 
perceptions of threat and/or negative expectations about the behaviors or 
characteristics of the out-group members.  

Another review of dozens of studies on attitudes towards asylum-seekers and 
refugees finds that prejudice, othering, demographic, economic and geographical 
factors, and information sources influence people’s opinions on immigrants, 
asylum-seekers and refugees (Finney and Peach, 2004). Finally, from their 
analysis on the determinants of European attitudes towards foreigners, Gang et al. 
(2002: 17) conclude that, economic strain and the influence of “increased 
concentration of immigrants in local neighborhoods” are factors. They note that, 
when combined with economic strain, such a concentration leads to prejudice and 
makes negative attitudes towards immigrants more likely. Although these negative 
attitudes cannot be reduced or controlled in many host societies, in several 
countries, including Turkey, the concept of hospitality appears to complement the 
analyses on host-foreigner relations.  

2. HOSPITALITY: FROM GUESTS TO STRANGERS 

Whether by choice or through forced displacement, migrants and asylum 
seekers arrive as guests in their host countries of residence, placing themselves at 
the mercy of their host’s hospitality (Jeffrey, 2013: 124). Until migration was 
legally defined under 21st century international law, hospitality remained a central 
concept for migration. A simplistic approach would show how the status of 
migrants has developed from natural law to legal positivism; in other words from 
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hospitality to a restrictive right of immigration defined by international law and 
nation-states’ judicial systems (Cavallar, 2013). However, the right of immigration 
as well as the rights-centered approach in the international migration remain far 
from perfect. As an anthropological concept, hospitality has many variants in 
different societies (including complementarities and contradictions between home 
and host societies), and remains a central explanatory element in migration 
studies. Hospitality is a variant of asylum, in that it allows the persecuted, the 
exiled and the victimised to be welcomed as guests rather than simply as 
individuals exercising their right to asylum (Worth, 2006: 11).  

In this context, the level of acceptance in the host society greatly depends on 
the hospitality that this society can offer to a displaced person. Hospitality gains 
greater importance in the case of forced migration as the displaced person becomes 
a victim in the eyes of the host society’s members. Thus, acceptance of migrants 
in host societies cannot be considered only in terms of the rights of the migrant 
recognized by the international law and defined by international institutions (from 
UNWRA to the Council of Europe); rather, it has to be analyzed within the local 
conditions, traditions and level of social acceptance in the host society. Here, 
hospitality plays a crucial role by offering an analytical framework. The literature 
on hospitality, although relatively limited, offers analytical elements to understand 
the power that the concept of hospitality has in international migration studies. 
Hospitality has a dual function by helping to determine the status of foreigners and 
by justifying the practical balance between inclusion and exclusion at the borders. 
Thus, hospitality appears to be both a historically bound solution to the problem 
of the legitimation of boundaries and a tool for problematizing relations between 
local communities and foreigners (Boudou, 2013).  

Futhermore, “the City of Refuge”, where the foreigner looks for his/her 
place, ought to extend an unconditional welcome to whoever comes, whether 
immigrant, deportee, stateless or displaced person (Derrida, 1997). Therefore, the 
“City of Refuge” becomes a space of contact and meeting between local and 
foreigners, between the host and the guest. Thus, hospitality can be simply defined 
from a philosophical perspective as the “capacity to offer tea and talk to the 
foreigner”. This affective relationship can build the confidence needed to reinforce 
social solidarity and social cohesion (Cornu, 2007). However, if a guest stays for 
a long time then their permanent situation of being guest may make them 
“invisible” in the host society so that the guest becomes a stranger and the ties 
between the host and the guest are broken.  

The arrival of Syrians in Turkey, especially in major cities like Istanbul offers 
a relevant context to reconsider the theoretical literature on attitude formation 
towards immigrants and the concept of hospitality. However, in order to 



H. Deniz GENÇ & Merve ÖZDEMİRKIRAN-EMBEL Alternatif Politika, 2019, 11 (1): 168-191 

174 
 

understand this specific case and provide a complete analysis of the situation in 
the field, some historical background on Turkey’s migration experience is needed.  

3. ANATOLIA: LAND OF MIGRATIONS  

Migration has been a recurrent theme in Anatolia, and population 
movements have been important not only for modern Turkey, but also for the 
Ottoman Empire. In the Empire, voluntary migrations were restricted, the subjects 
were moved for reasons of political control or for the implementation of the 
conquest ideology (Faroqhi, 2014; Erder, 2018). In addition, it occasionally 
received influxes of refugees (Melton, 2012). In fact, the Empire had a highly 
institutionalized ‘settlement policy’ (İskan Politikası)5 to manage all these 
population movements (Erder, 2018; Barkan, 1952).  

In line with its cosmopolitan millet system, this settlement policy functioned 
to mix different ethnic groups or peoples until nationalist ideas eventually led to 
the establishment of Greece, Bulgaria, Serbia, and Montenegro in the Balkan 
provinces (Erder, 2018). The foundation of these nation-states was accompanied 
by the eviction of Muslims and Jews (Chatty, 2010). As the empire’s territory 
continued to shrink after successive defeats, Muslims from Caucasus, Crimea, and 
the Balkans were dispossessed and displaced, seeking refuge in the Empire’s 
Anatolian heartland (McCarthy, 1995; Karpat, 2003; Chatty, 2010). This massive 
movement included many different Muslim groups, including Circassians, 
Chechnyan, Tatars, Laz, Acar, and Pomak (Meyer, 2007). In addition, large 
groups of Russian Jews arrived to the Empire (Chatty 2010). Different academics 
estimate the volume of these movements at 5,3 - 5,7 million between 1783 and 
1914 (Karpat, 2003; Özbay and Yücel, 2001; Erder, 2018). This influx of Muslims 
from all parts of the Empire prevented a strict application of the Ottoman 
settlement policy. The rules were bent and Istanbul’s neighborhood muhtars 
registered and settled the refugees (Behar, 2003).6  

The settlement of territorial disputes and the end of the wars did not, 
however, halt the displacement and dispossession of Muslims in former Ottoman 
territories. Turkey continued to receive immigrants (Geray, 1962). Only these 
people, as well as Muslim Turkish speakers and Muslim ethnic groups that were 
believed to be able to assimilate into the new Turkish identity, were granted the 
right to immigrate (Çağaptay, 2002; Kirişçi, 2003a: 4). This right and their 

                                                 
5 İskan in Turkish means making someone a countryman or giving someone a country. 
6 As Anatolia started to receive expelled Muslims from former Ottoman territories, the settlement 
policy and its institutions adapted to these new circumstances. The policy was reformulated to 
create a home in Anatolia for Ottoman Muslims, the Turks and other Turkish-speaking Muslims. 
The new policy aimed to sort out the ethnic groups and peoples in Anatolia – the people that would 
be sorted out were the Anatolia’s autochthonous Christians (Erder, 2018).  
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movement to Turkey were regulated by successive Laws on Settlement.7 These 
laws also illustrate how modern Turkey inherited the Ottoman Empire’s late 
settlement policy and its institutions (Erder, 2018). In the period between 1923 
and 1997, more than 1,5 million Turkish-speaking Muslims and Muslims from 
Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Greece, and Chinese Turkestan immigrated to 
Turkey. Half of them were settled through the settlement policy and its 
institutions.8 This policy still applies to the Muslim Turkish speakers and Muslim 
ethnic groups from former Ottoman territories.9  

In addition to these movements, Turkey has received waves of migration, 
mainly from its eastern neighbors. These new movements have been characterized 
by irregularity and they have comprised asylum-seekers, irregular workers, and 
transit migrants (İçduygu and Yükseker, 2012). The asylum-seekers have 
originated mainly from Turkey’s politically unstable neighbors, from Iran, Iraq, 
Bosnia, Afghanistan, Somalia, Sudan, and most recently from Syria. While the 
earlier movements involved more than 1,5 million people, who either transited 
Turkey or returned to their own countries, the recent movement from Syria 
involves more than 3,6 million refugees.  

Turkey applies geographical limitation to the 1951 UN Convention Relating 
to the Status of Refugees and its 1967 New York Protocol.10 In line with the 
geographical limitation, refugee status is granted only to European asylum-seekers 
in Turkey.11 Although asylum-seekers from eastern countries have not been 
recognized as refugees, Turkey respected the principle of non-refoulement. They 
have been provided with de facto international protection in Turkey but treated as 
foreigners who can stay in the country temporarily. In line with the Turkish 
government’s ‘expectation of temporariness’, these asylum-seekers are almost 
always in a grey area and invisible (Şirin-Öner and Genç, 2015). In the earlier 
waves, they had either returned to their countries or moved on to third countries 
(Kirişçi, 2003b). As discussed in the following pages, however, a different regime 
applies to Syria’s forced migrants in Turkey.  

                                                 
7 1923 Population Exchange Law, 1926 Law No. 885 on Settlement, 1934 Law no. 2510 on 
Settlement, 2006 Law no. 5543 on Settlement. 
8 The Grand National Assembly of Turkey, İskan Kanunu Tasarısı ve İskan Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Raporu (1/352, 1/12 (Ankara, 2003). 
9 These immigrants can acquire Turkish citizenship through citizenship laws that allow ethnic 
Turks to become naturalized Turkish citizens (İçduygu and Aksel, 2012: 7).  
10 In line with the geographical limitation, Turkey applies the Convention and its updating Protocol 
only to persons who have become refugees as a result of events occurring in Europe.  
11 There are cases when Turkey chose not to grant refugee status even to Europeans fleeing to 
Turkey as a result of events occurring in Europe. For example, Bosniac asylum-seekers, who fled 
to Turkey during the war in Yugoslavia (1992-1995), were not recognized as refugees but offered 
only temporary protection (Şirin, 2008).  
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In addition to asylum-seekers, in the last decades, Turkey has received 
irregular workers, mainly from the Commonwealth of Independent States (Toksöz 
et al., 2012). Turkey maintains a liberal visa regime with many of these countries 
and grants their nationals a ninety-day visa exemption. Migrants, overwhelmingly 
women, enter Turkey as tourists. They come mainly from Romania, Georgia, 
Bulgaria, Moldova, Ukraine, the Russian Federation, Azerbaijan, Armenia, and 
Turkmenistan. They work in domestic service, child/patient care, entertainment, 
sex industry, garment workshops, construction, tourism, and agriculture (Toksöz 
et al., 2012). In addition, Turkey has also become “a waiting room” for irregular 
migrants intending to continue to Western Europe and North America since late 
1970s (Erder, 2000: 251). These transit migrants come mainly from Middle East, 
Asia, and Africa.  

Apart from all these international movements, Turkish society has also 
experienced massive rural-to-urban migration since the early 1950s (Ahmad, 1993; 
Kalaycıoğlu, 2008: 23). In 1927, 76% of Turkey’s population lived in rural areas. 
Though people migrated from rural to urban areas in the early years of the 
Republic, the economic transformation in agriculture, specifically mechanization 
of agricultural production in the early 1950s followed by de-propertization, and it 
led to massive internal migration that reversed the urban-rural ratio. Thus, by 
2012, 77% of the population lived in urban areas. In addition to the unskilled rural 
labor force that migrated to urban areas in search for work, the 1960s, 1970s, and 
1980s witnessed urban-to-urban migration as well. Besides job opportunities, the 
main pull factors were the availability of better education and healthcare services 
in urban areas. Considering all these migrations, we can say that Turkish people 
are used to migrations and migrants. That is why, social acceptance, hospitality, 
and other positive attitudes towards migrants are expected take on new meanings 
in the Turkish case.   

Syria’s Forced Migrants in Turkey 

Turkey has become home to more than 3,6 million forced migrants from 
Syria. The government was unprepared for this influx and it has had difficulties in 
managing this movement. The registration process was very problematic and, 
because the authorities have struggled to keep track of migrants, they were not 
able to make accurate estimations until very recently (Erdoğan and Ünver, 2015; 
Erdoğan, 2017).  

Due to the peculiarities of Turkey’s asylum regime and its new Law on 
Foreigners and International Protection (LFIP), a ‘Temporary Protection Regime’ 
applies to these forced migrants, who are termed ‘persons under temporary 
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protection’.12 Though it provides international protection, the regime has 
shortcomings, with hundreds of thousands of Syrian children remaining out of 
school and Syrians facing problems in accessing healthcare services or finding 
accommodation (Şirin-Öner and Genç, 2015: 12; Erdoğan, 2017). Syrian refugees 
come from a wide variety of backgrounds and social classes (Chatty, 2015), and 
they have had to self-settle and take care of themselves. As the years passed, they 
have dispersed to every city in Turkey (DGMM, 2018). Moreover, the government 
has been slow to provide them with a legal route to formal employment (January 
2016), as a result, Syrians are working in the informal economy under precarious 
and exploitative conditions (Şenses, 2016). According to Erdoğan (2017), around 
one million Syrian refugees are estimated to work in the informal economy. 

Since Turkey’s temporary protection regime fails to address their problems, 
many Syrian refugees have tried to move to Europe in search for better protection, 
work, and education opportunities. Their exodus from Turkey became one of the 
defining events of 2015, with their mass movement to reach Europe, their perilous 
journeys in unsafe boats, accidents, and drownings covered daily by the Turkish 
media. As discussed in the following sections, Turkish society was touched by 
their forced migration, particularly by the death of children. However, Turkish 
people have had paradoxical attitudes about Syria’s forced migrants. As the 
findings of this research revealed, they complained, expressed their discomfort, 
worries and unease yet simultaneously tried to welcome and support them.  

Finally, any discussion on Syria’s forced migrants in Turkey should also 
consider the framework of hospitality. The arrival of Syrian refugees in Turkey 
has been discussed within this framework since the beginning. More specifically, 
the government described the Syrians refugees as ‘guests’ and called Turkish 
society to ‘receive’ them as brothers, sisters, guests, and war victims. This 
discourse reflected rhetorical and rational choices. Hospitality and respect for 
guests are strongly cherished values in traditional Turkish society. 
Anthropologically and historically, they constitute important characteristics of 
it.13 Turkish society is described as hospitable with emphasis on various 
particularities of Turkish hospitality, such as receiving guests in special rooms, 
preparing special food or at least sharing one’s own food and drink, showing 
respect and making them feel comfortable (Araz, 1997: 86). Traditional beliefs 

                                                 
12 The Temporary Protection Regime was adopted in October 2014. Its basis is Article 91 of the 
Law on Foreigners and International Protection. For detailed discussion on the regime and its 
shortcomings, see Şirin-Öner and Genç 2015. For the regime, see Çorabatır 2014a - access date 
06/01/2015; Çorabatır 2014b - access date 06/01/2015; Resmi Gazete, Bakanlar Kurulu Karar 
Sayısı: 2016/8375 Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. 
www.resmigazete.gov.tr (15/01/2016), [Official Journal – Decision of Council of Ministers] - 
access date 19/01/2016. 
13 See, for example, a social and psychological analysis of the concept of hospitality in traditional 
stories (Simsek, 2014).    



H. Deniz GENÇ & Merve ÖZDEMİRKIRAN-EMBEL Alternatif Politika, 2019, 11 (1): 168-191 

178 
 

consider guests as the holders of nine blessings, who eat one while the eight 
remaining chances are left for the happiness of the host (Araz, 1997). Guests are 
therefore considered as a blessing from God who bring good luck. In line with 
these beliefs, and in contrast to other societies, calling Syria’s forced migrants 
‘guests’ may have given them legitimacy, reduced possible negative reactions from 
Turkish citizens, and contributed to their social acceptance.  

4. METHOD 

Research Design 

This study presents findings of a qualitative study of forced migration of 
Syrians to Istanbul. The study is built on field notes and notes of the interviews 
with muhtars of Istanbul’s urban neighborhoods (see Table 1).14 Interviews were 
conducted face-to-face and over phone, and they were carried out between 
October 2014 and August 2015. The authors used snowball sampling in selecting 
the interviewees for the face-to-face interviews, and convenience sampling for the 
telephone interviews. 

Neighborhood, mahalle in Turkish, is “an administrative unit, within the 
borders of the Municipality, with similar needs and priorities and neighborly 
relations between its inhabitants” (Law on Municipality, 2005, Article 3).15 
Together with the Council of Elders, muhtar is responsible for fulfilling an 
important number of tasks related to the neighborhood and its inhabitants. As E. 
Massicard defines, the role of the muhtar is a matter of acting as “institutionalized 
intermediaries” linking up different social and institutional orders. The way in 
which the muhtar is designated (by election) and his social and geographic 
proximity to the inhabitants means that they act as a figure of intermediation 
(Massicard, 2015).  

The authors interviewed muhtars, because they are one of the most valuable 
data sources regarding Turkey’s neighborhoods and villages. First, they are 
directly elected and authorized to give opinions on matters which concern the 
neighborhood. Second, they are elected on a party-independent basis from within 
the neighborhood. They cannot become members of any political party and many 

                                                 
14 As shown in Table 1, 25 counties with 509 neighborhoods are located on the European side 
while 14 with 277 neighborhoods are on the Asian side. There are more than 53,000 muhtars in 
Turkey with approximately 13,000 in urban neighborhoods (T. C. İçişleri Bakanlığı, 2011). 
15 Article 3, Law 5393 (2005) on the Municipality. The number of inhabitants in these 
neighborhoods varies substantially. There are neighborhoods with just 55 (Mercan/Fatih) or 120 
(Emekyemez/Beyoğlu) inhabitants as well as those with many inhabitants such as 75,157 
(İçerenköy/Ataşehir) or 71,549 (Zümrütevler/Maltepe). 
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try to avoid political polarization.16 Third, they have to have inhabited the 
neighborhoods they are elected from, for at least six months prior to the local 
elections, which makes them a truly representative of local public opinion 
(Massicard, 2015: 256). Lastly, their work brings them into direct contact with 
local inhabitants so they know their concerns, needs, problems, health issues, and 
even marriage problems.  Thus, Istanbul’s muhtars can say a lot about the forced 
migration of Syrians to Istanbul.  

Following the first report on Syrian refugees in Istanbul (Yılmaz, 2013), 
Fatih county was chosen for the pilot study. 37 of Fatih’s 57 neighborhoods were 
screened during September 2014. Based on these findings, the screening process 
was extended to involve Başakşehir, Zeytinburnu, and Bahçelievler counties. The 
authors conducted face-to-face, semi-structured, in-depth interviews with 16 
muhtars from these counties. These data were complemented by phone interviews. 
Calls were made to the muhtars of all neighborhoods of all counties of Istanbul 
between October 2014 and August 2015. This enabled authors to reach muhtars in 
358 out of 786 Istanbul urban neighborhoods. 236 of these neighborhoods were 
located on the European side and 122 of them were on the Asian side. 

Table.1: Counties in Istanbul  

European Side Asian Side 
Arnavutköy 30 Esenyurt17 20 Adalar 5 
Avcılar 10 Eyüp 21 Ataşehir 17 
Bağcılar 22 Fatih 58 Beykoz 25 
Bahçelievler 11 Gaziosmanpaşa 16 Çekmeköy 17 
Bakırköy 15 Güngören 11 Kadıköy 21 
Başakşehir 9 Kağıthane 19 Kartal 20 
Bayrampaşa 11 Küçükçekmece 21 Maltepe 18 
Beşiktaş 23 Sarıyer 30 Pendik 31 
Beylikdüzü 10 Silivri 22 Sancaktepe 18 
Beyoğlu 45 Sultangazi 15 Sultanbeyli 15 
Büyükçekmece 24 Şişli 25 Şile 5 
Çatalca 12 Zeytinburnu 13 Tuzla 17 
Esenler 16 Europe Total 509 Ümraniye 35 
    Üsküdar 33 
    Asia Total 277 

                                                 
16 “Kutuplaşma Araştırması: Ayrı Dünyaların İnsanlarıyız”, (01/02/2016), (Research on 
polarization: We are from separated words) http://www.diken.com.tr/kutuplasma-arastirmasi-
ayri-dunyalarin-insanlariyiz/ (Access date 22/04/2016). 
17 The number of neighborhoods of Esenyurt increased to 43 in December 2014. At the time when 
the neighborhoods of this county were called, new neighborhoods were being set up and they did 
not have muhtars, yet. For this reason, 20 (former) neighborhoods of the county were included in 
the study (Esenyurt Rehber. “Esenyurt’un yeni mahalle isimleri”, 2014. Accessed August 27, 2015. 
http://www.esenyurtrehber.com/icerik/haber/38/esenyurt_un_yeni_mahalle_isimleri.html). 
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Research Questions and Analysis 

The main aim of the study was to report and analyze the attitudes of the local 
people of Istanbul regarding the mass migration of Syrians into their 
neighborhoods. With this goal in mind, semi-structured interviews with muhtars 
centered on the following questions: Do you have Syrian inhabitants in your 
neighborhood? When did they settle in the neighborhood? Why do you think they 
settled in your neighborhood? Do you have any information on your Syrian 
inhabitants, such as their education, work, health, etc.? Are there any particular 
difficulties local inhabitants face from the arrival of the Syrian migrants? Do you 
receive any comments or complaints? What do you expect for the future of Syrian 
migrants in Turkey? What do you think about Turkey’s immigration policy? 

After the fieldwork was completed, the authors conducted a qualitative 
textual analysis of the interview notes. In order to reveal the prevalent themes, 
interview transcripts were perused several times and the text was coded by the 
authors separately. The authors then performed a second round of coding by 
grouping the codes under main themes. 

5. FINDINGS: PARADOXICAL ATTITUDES  

From the interviews, it was possible to identify various themes concerning 
the muhtars’ perceptions and attitudes towards Syrians as well as each 
neighborhood’s inhabitants’ feelings about the arrival of Syrians. “Worry” was the 
key theme raised in every county, both in counties where Syrians settled and where 
there were few Syrians. Muhtars from different parts of Istanbul referred to 
common themes in expressing their views on Syrian migration and their attitudes 
towards Syrian refugees. When they described the inhabitants’ general feelings 
about the recent Syrian migration to Istanbul, the predominant themes were 
“worry” and “uneasiness”. Although many neighborhoods had not reported any 
concrete complaint or any incident and even where the local inhabitants had no 
major criticisms about Syrian refugees, the muhtars still claimed that their 
inhabitants were “worried” about the arrival of Syrian refugees in their 
neighborhood: 

“There is no particular complaint but, you know, many people 
consider this situation negative, they don’t think that it is a good 
thing. They don’t want them here.”  (Muhtar No.114, Tuzla)18  

“They [local inhabitants] are worried. They worry about their 
daughters, their goods. Thank God, no incident has been 
reported until now.” (Muhtar No. 327 - Pendik)19 

                                                 
18 Telephone interview, 06/03/2015. 
19 Telephone interview, 10/11/2014. 
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In the neighborhoods with many Syrians, the feeling of worry and 
uneasiness was reported angrily: 

“They don’t sleep until morning. They don’t work. They are 
shouting all the night! [...] There is visual uneasiness.” (Muhtar 
No. 50 - Fatih)20  

The in-depth interview notes revealed that the pace of the movement into 
Turkey, the failures in managing it, the lack of information on the exact numbers 
of Syrian refugees in Turkey, Istanbul, and in the neighborhoods, and failures in 
the registration process were the main sources of worry and uneasiness. Muhtars 
frequently raised the question of what happened if an unregistered Syrian refugee 
committed a crime in Turkey and left the country. Moreover, many muhtars stated 
that “the Syrians ran away from fighting for their own country or defending their 
own country”. They added that if they had been in their situation, they would 
have returned and fought for their own country as soon as they found a safe place 
for their family in the neighboring country. Moreover, following this reasoning, 
many muhtars referred to stereotypes and prejudices about Arabic people in Turkey 
and said that they did not believe the Syrian refugees would contribute to Turkey: 

“This is what Arabs always do. Run away from fight!” (Muhtar 
No. 50-Fatih)21 

“Arabs stab in the back!” (Muhtar No. 32, Fatih)22  

Secondly, muhtars from all counties complained about beggars. When the 
data of the study were collected, begging was one of the main problems, in 
particular in those neighborhoods with high number of Syrian inhabitants. For 
many others, beggars from Syria come to their neighborhood on market days, and 
to the mosques especially on Fridays before and after the Friday prayer. They felt 
so uncomfortable about Syrian beggars from Syria that they even longed for 
Turkish beggars.23 In addition, they criticized begging as an illegitimate economic 
activity: 

“Their habit: free Money!” (Muhtar No.145 - Arnavutköy)24  

Thirdly, muhtars thought that forced migrants’ practices and understanding 
about hygiene are different. According to them, Syrian forced migrants had poor 
hygiene practices compared to Turkish people. Similarly, they noted that they had 
different understandings about using public spaces. According to them, these 
differences made Syrians misfit for their neighborhoods:  

                                                 
20 Interview notes, 09/02/2015. 
21 Interview notes, 09/02/2015. 
22 Interview notes, 03/03/2015. 
23 Telephone interview, 05/02/2015. 
24 Telephone interview, 11/11/2014. 
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“They don’t respect the cleanliness of the neighborhood; we are 
receiving complaints about this issue. We informed higher 
authorities such as the governorate but they don’t do anything.” 
(Muhtar No.5 - Fatih)25  

“They go to the marketplace with their children and their 
children mess up!” (Muhtar No.108 - Pendik)26  

Fourthly, muhtars explained their inhabitants’ worries about Syrians’ 
aggressive behaviors by referring to the tensions among the refugees themselves 
and between refugees and natives. Though they could not provide any official 
documents proving any fights, there were a few serious cases involving the police.  
Many muhtars, especially from neighborhoods with high number of Syrian 
refugees mentioned their discomfort about aggression, quarrels, and fights:  

“Quarrels take place very frequently. They [Syrians] attack each 
other.” (Muhtar No.56-Fatih)27 

“Their human relations are savage, violent.” (Muhtar No.59-
Zeytinburnu)28 

“They are aggressive! Quarrels, fights every day!” (Muhtar No. 
147-Arnavutköy)29 

Fifthly, muhtars emphasized the problem of housing. They reported that 
large Syrian families lived together in small houses and flats. Moreover, as they 
did not have regular income, they shared their flats with other Syrian families, too. 
Consequently, according to the muhtars, local inhabitants complain about increase 
in rents, and hygiene and security problems in buildings:  

“Rent prices were maximum at 400 TL, now you can’t find a flat 
at 500.” (Muhtar No.145-Arnavutköy)30 

“Local inhabitants don’t want to live in the same building with 
Syrians. Actually, I agree, I wouldn’t like to do so. You don’t 
know who enters the building.” (Muhtar No. 367- Şişli)31 

Muhtars blamed real estate agencies but also the landlords for renting flats 
and houses to Syrian refugees at very high prices when they first arrived. 
According to them, this practice harmed everybody since rents in these counties 
increased while landlords with Syrian tenants had problems collecting their rents:  

“Before, the landlords were very happy. But now the Syrians 
started not to pay the rent. The owners are coming to complain. 

                                                 
25 Telephone interview, 14/04/2015. 
26 Telephone intervew, 20/02/2015. 
27 Telephone interview, 11/11/2014. 
28 Telephone interview, 17/04/2015.  
29 Telephone interview, 14/04/2015. 
30 Telephone interview, 15/04/2015. 
31 Telephone interview, 26/03/2015. 
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What can we do? Who told them to rent their house to Syrians!” 
(Muhtar No. 271-Ümraniye)32 

Begging, aggressive behaviors and housing problems were also seen as 
security problems that make inhabitants worried about the Syrian migration to 
Istanbul. Security problems seemed to be more serious in certain neighborhoods 
in Sancaktepe, Pendik, Ümraniye, and Arnavutköy, where Syrian involvement in 
theft, sex-work, and drug dealing were reported. Though none of the muhtars were 
sure about their involvement to these criminal activities, it was important to show 
how they perceived Syrians and associated them with criminality.  

 Lastly, muhtars from different parts of the city expressed their concerns and 
thoughts about the sheer number of Syrian refugees, believing that Turkey 
accepted too many refugees without preparing itself. They thought that the 
number of Syrian refugees in Istanbul and their neighborhoods was constantly 
increasing. Statements like the following were common: 

“Is there any neighborhood in İstanbul without Syrians?” 
(Muhtar No. 179 - Bayrampaşa) 

“There are too many Syrians. Their number is increasing. Their 
number is increasing all the time!” (Muhtar No. 31 - Fatih)33 

“They walk through the Muhtarlik [his office place]. I am saying 
to myself:  Oh! Dudullu [neighborhood] has been invaded by 
Syrians!” (Muhtar No.255 - Ümraniye)34  

Regarding the local management of the mass migration to Istanbul, 
generally they were perplexed, reporting a lack of management. A woman muhtar 
exploded when asked how her neighborhood absorbed the arriving Syrians:  

“Nobody is absorbing! We cannot absorb!” (Muhtar No.369 – 
Şişli)35 

Although many claimed that there was mismanagement of the crisis, almost 
all were aware of Turkey’s conducive migration background, and none questioned 
Turkey’s reasons for opening its borders. Thus, while many criticized the 
government’s mismanagement of the crisis, and for attempting to intervene in 
Syria’s internal affairs, no one suggested closing the borders or returning the 
refugees. Although many used very harsh words for the Syrians during the 
interview, ultimately they calmed down and ask:  

“Where would they go? They would of course come to Turkey!” 
(Muhtar No. 258-Ümraniye)36 

                                                 
32 Telephone interview, 06/04/2015. 
33 Interview notes, 21/01/2015. 
34 Telephone interview, 06/04/2015. 
35 Telephone interview, 26/03/2015. 
36 Interview notes, 12/10/2014. 
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They mainly considered Syrians as poor people who needed help and 
compensation which could and should be provided by the Turkish state and 
society. Despite their negative perceptions, muhtars expressed their solidary with 
Syrians in the form of humanitarian aid.  

Independently of their worries and political approaches to the massive 
arrival of Syrians, these local actors showed empathy with their Syrians neighbors 
which made their perceptions and attitudes paradoxical.  As a muhtar, who was 
highly critical to the arrival of Syrians, affirms that those people had to be 
supported:  

“They have already been devastated. Personally I couldn’t live 
their life even in a movie! There are places here worse than 
camps. I think their (Syrians) children have to be sent to school. 
They have to be educated, no matter in Turkish or in English, 
they have to learn something. Something has to be done for the 
children of this people for the sake of Allah! They (the government) 
brought these people as hosts, we can’t leave them starving.” 
(Muhtar No. 29-Fatih) 

Some of the muhtars were motivated to support and welcome Syrians not 
only for personal and humanitarian reasons. They were aware of their lower 
position in the public administration hierarchy. They had to follow the 
government policy, and they had been informed about the official policy on 
Syrians by the district governors (kaymakam). They had been asked to welcome 
and support Syrians in their neighborhoods: 

“We received directives from the Ministry of Interior, from the 
governorate of Istanbul and from our district governorate. We 
have been told that ‘Syrians are our guests please protect them’. 
I do so.” (Muhtar No. 38-Fatih)   

In addition, in line with Anatolia’s historical migration dynamics, many 
muhtars themselves had migratory backgrounds, for example from Yugoslavia, 
southeastern Turkey (Diyarbakir) and the Black sea region (Trabzon). In fact, only 
a handful were born in Istanbul, almost all were migrants. Several of them 
emphasized this, noting that they themselves were ‘guests’ too. One muhtar joked 
about this by recalling a Turkish proverb: 

“A guest would not want another guest; the host would not want 
any one of them.” (Muhtar No. 43 – Fatih)37 

                                                 
37 Interview notes, 27/03/2015. 
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Yet, many returned to the framework of the host-guest relationship to gather 
their thoughts. Despite the complaints and problems, they acknowledged that 
Syrian refugees were “our guests and we should host and respect them.”38 

Muhtars either underappreciated or remained unaware of legal concepts of 
international migration, such as asylum-seeker, refugee or displaced person. 
Instead, they considered themselves ‘hospitable’ (misafirperver), and approached 
Syrians in this way: 

“Turkish people’s genes are helpful, hospitable. They embraced 
them [Syrian refugees] when they first came.” (Muhtar No. 61- 
Zeytinburnu)39 

The worry and unease, the security concerns linked to beggars, aggressive 
behaviors and housing problems, the hygiene issues and the problems of migration 
management were the main concerns of Istanbul muhtars regarding Syrian mass 
migration. Although the muhtars viewed the arrival of Syrians as a source of worry 
and problems, in the first years following their arrival, the local management of 
this mass migration was organized through the concept of hospitality rather than 
legal framework of integration in İstanbul.      

6. CONCLUSION 

Neither migrations nor migrants are new for Turkey. The country has 
experienced waves of migration before and after its foundation. After early 
migration waves, which brought people of Turkish descent or culture, Turkey 
started to receive asylum-seekers in the late 1970s, mainly from its neighbors. 
Thus, the current mass influx of Syrians is the latest of such movements. As 
explained in the earlier paragraphs, Syrians have sought asylum in Turkey via 
regular and irregular ways of entry. Drawing on its exploratory qualitative field 
research, this paper aimed to take a picture of the Syrian migration to Istanbul in 
the period between October 2014 and August 2015, and it reports the attitudes of 
muhtars in this period regarding this forced movement.  

As seen from the field research, muhtars knew a lot about the Syrian 
migration itself, government’s rhetoric, failures in registration processes, and 
negative incidents in Southeastern cities. At the same time, they had been able to 
observe Syrian forced migrants, coming and going, working, quarrelling, etc. in 
their neighborhoods. According to the muhtars from different counties of Istanbul, 
Turkish inhabitants felt disturbed and worried, and there was a sense of uneasiness 
in the neighborhoods. While the number of Syrians seemed to be an important 
source of anxiety, muhtars also frequently asked what would happen if an 

                                                 
38 Telephone interview, 06/04/2015. 
39 Interview notes, 15/04/2015. 
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unregistered Syrian committed a crime in Turkey. They also criticized their flight 
from Syria by stressing that they would not have left their country but would have 
stayed and fought for it.  

Examining these main complaints and how they were expressed showed that 
many muhtars thought of Syrians in Turkey as a homogenous group, mainly made 
up of low income, unskilled people, who mainly engaged in begging in Turkey. It 
was thus unfortunate to find out that Syrian beggars had created an image for all 
Syrians in Istanbul. Other main complaints concerned poor hygiene, public 
disorder, increased rents, their numbers, and the way they lived in the 
neighborhoods. However, it was interesting to note that these complaints were not 
only raised in neighborhoods with many Syrian inhabitants but all over the city. 
It seemed that many complaints and the muhtars’ reactions to Syrians’ flight from 
the war were rooted in general stereotypes and prejudices about Arab nationals in 
Turkey. These have had long depicted an image of a dirty, cowardly, and 
uncivilized person. Hence, we note that the muhtars had very negative perceptions 
of these forced migrants.   

In line with these preliminary findings, socio-psychological explanations 
seemed more relevant than rational, labor market competition theories to explain 
attitude formation towards Syria’s forced migrants in İstanbul. Labor market 
competition was emphasized by muhtars of only 4 neighborhoods out of 358. 
Differently from labor market competition, muhtars noted fears, anxieties, and 
perceptions of realistic and symbolic threats, rooted mainly in stereotypes and 
prejudices about Arab nationals. As muhtars’ explanations revealed, even in those 
neighborhoods where no incident was reported, there was a “perceived threat” 
targeted against their inhabitants’ security and peace.  Furthermore, the pace of 
the Syrian migration should also be emphasized since the sudden demographic 
change caused by Syrians’ arrival in many neighborhoods had been influential in 
attitude formation by fueling fears and negative perceptions of both realistic and 
symbolic threats. 

In addition to the conceptual framework on attitude formation provided by 
this literature, hospitality also appeared as a useful concept to understand and 
analyze the muhtars’ attitudes towards Syrian forced migrants in Istanbul. Turkish 
government approached Syrian refugees as guests for a long time. Though recent 
studies show that this approach and rhetoric does not have any repercussion in the 
Turkish society anymore, it had a reflection in the early phases of the movement 
(Erdoğan, 2017; 2018).  

Muhtars, respected and directly elected members of the Turkish society, tried 
to understand, give meaning to, and approach Syrian migration through the 
framework of hospitality. This encourage us to question the relationship between 
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“host” and “guest”, the connection and separation points between them, and the 
new rules for permanent residence. When does the guest lose his/her blessedness? 
Are Syrians still guests or are they becoming strangers, perhaps even “stranger”? 
These questions make us think about the superficial and paradoxical character of 
hospitality. The longer they stay, the more these guests become invisible in the 
host society, becoming strangers while the ties between host and guest break. As 
Syrian refugees stayed longer, muhtars complained more frequently and severely. 
Here, hospitality changes its form, blessedness gives way to uneasiness and fear 
felt about the stranger. Yet, the emphasis that muhtars put on hospitality and the 
tradition that the concept has in Turkish society constituted a non-negligible 
advantage while welcoming Syrian refugees. As we understand today, the 
government used this advantage in the early years of the movement.  

Muhtars had negative perceptions, worries and discomforts. Anti-immigrant 
wordings and attitudes were not rare. In the neighborhoods with many Syrian 
refugees, there were many negative thoughts and complaints. However, we could 
not conclude that there was low social acceptance for Syrian forced migrants in 
Istanbul. Many muhtars believed that Syrian refugees were here to stay and that, 
one way or another, they would find ways to succeed in the city, as almost all 
Istanbul’s current inhabitants had done before them. Similar to the findings of this 
research, recent studies by Kaya (2016) and Erdoğan (2017; 2018) confirmed that 
Turkish society is worried about the future of the Syrian community in Turkey. 
According to Erdoğan (2017) Turkish people wanted to support and welcome the 
people who escaped from persecution and war in the first years of the Syrian forced 
migration, but today, they are not ready to share their future with them. As this 
recent study notes, Turkish people otherize Syrians. They keep their social 
distance with them, and unfortunately, in line with our study, majority of the 
interviewees define them as “lazy, distanced, bad, rude, dirty, untrustworthy and 
dangerous” (Erdoğan, 2017: 19). Kaya (2016), on the other hand, reveals the same 
stereotypes underpinning the image of traitors for Syrian refugees. Interview notes 
from his study confirmed the same thoughts in different counties. In the light of 
the findings from these recent studies (Kaya, 2016 and Erdoğan, 2017; 2018)  it is 
understood that the bridge between Turkish society and the Syrian refugees has 
become more fragile. As it is discussed in our study, though they were anxious, 
worried, sometimes even angry, muhtars and the Turkish society had social 
acceptance for Syrians since the early years of their forced migration. The recent 
studies show that this social acceptance has become so fragile that it has reached 
almost to its limits (Erdoğan, 2018). Today, there is little doubt that many Syrians 
will become permanent elements of the Turkish society. As a conclusion, we note 
that though the framework of hospitality appeared as a key concept in 
government’s approach to Syrian refugees in the earlier years of the Syrian 
migration, in the light of the recent studies, we note that common future dictates 
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well-prepared thorough integration policies to overcome the fragility and 
vulnerability in the relationship between Turkish society and the Syrian refugees.  
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TURKISH MEDIA’S RESPONSE TO THE 2015 
‘REFUGEE CRISIS’ 

TÜRK MEDYASININ 2015 ‘MÜLTECİ KRİZİNE’ BAKIŞI 

Fulya MEMİŞOĞLU*& H. Çağlar BAŞOL** 

 

ABSTRACT 

In 2015 the forced displacement of Syrians entered a new 
phase with the sharp rise in the numbers of refugees arriving 
at Europe’s shores mainly through the Eastern Mediterranean 
route. Grabbing widespread media and public attention, this 
unprecedent refugee influx and its surrounding events are 
commonly dubbed as ‘Europe’s refugee crisis’, which as some 
scholars highlight, is a ‘re-contextualised’ version of already 
existing processes of politicisation and mediatisation of 
immigration. This paper intends to contribute to the debate 
on ‘mediatisation of refugee crisis’ by giving an insight on the 
role of Turkish media in telling its readers what to think 
about the ‘refugee crisis’ during this period of particular 
significance. The paper relies on a content analysis of front-
page articles from three Turkish newspapers (Birgün, Hürriyet 
and Yeni Akit) between July and November 2015. By limiting 
our analysis to ‘small data’, we look closely how these 
newspapers on different sides of the political spectrum react 
to the spread of the refugee crisis to Europe and its 
implications on Turkey. We highlight the type of coverage 
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and the definition of issues in this particular media content. 
Overall, we find that the highly mediatised coverage of the 
Aylan Kurdi incident triggered a significant discursive shift as 
it has in other national contexts. While all the three 
newspapers –regardless of ideological stance– were 
responsive to the spread of the refugee crisis into Europe, 
news coverage about topics such as socio-economic 
vulnerabilities of refugees, issues of legal status and social 
integration in the domestic context was minimal within our 
period of analysis. We also assert that the way the three 
newspapers frame the ‘refugee crisis’ especially in relation to 
domestic or foreign politics shows significant variation. 
While we find that issues related to border security and 
border violations received the most intense coverage during 
the analysis period, we highlight that the coverage is 
embedded in a humanitarian narrative rather than a security 
narrative.  

Keywords: Turkey, Europe, Refugee Crisis, Syrian Refugees, 
Mediatisation. 

ÖZ 

Suriye krizinin zorunlu göç boyutu 2015 yılında bir milyonu 
aşan sığınmacının başta Doğu Akdeniz rotasını kullanarak 
Avrupa kıyılarına ulaşması sonucunda, yeni bir sürece 
girmiştir. Kamuoyu ve medyanın yoğun dikkatini çeken bu 
göç hareketi ve ardından yaşanan olaylar sıklıkla ‘Avrupa’nın 
mülteci krizi’ olarak adlandırılmaktadır. Bazı 
akademisyenlerin ifade ettiği üzere, bu durumun medya ve 
siyasi söylemde ‘mülteci krizi’ olarak ifade edilmesi, göç 
olgusunun süregelen siyasileşme ve medyatikleşme süreçlerini 
değişen koşullar çerçevesinde yeniden kavramsallaştıran bir 
versiyonudur. Bu çalışma, Suriyeli sığınmacıların bu süreçte 
Türk medyası tarafından nasıl ele alındığını araştırarak 
‘mülteci krizinin medyatikleşmesi’ konusundaki tartışmalara 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada yer alan 
ampirik bulgular siyasi yelpazede farklı duruşları temsil eden 
üç gazetenin (Birgün, Hürriyet ve Yeni Akit) Temmuz-Kasım 
2015 arası dönemde yayınladığı ilk sayfa haberlerinin içerik 
analizine dayanmaktadır. Haberlerin içeriğinde konuların 
kapsamı ve nasıl tanımlandığına vurgu yapılmakta, böylece 
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medyanın, okurlarına ‘mülteci krizi’ hakkında ne 
düşünmeleri gerektiğini anlatmakta oynadığı rol hakkında bir 
fikir vermektedir. Çalışmanın bulguları yoğun derecede 
‘medyatikleşen’ Aylan Kurdi olayının diğer ülkelerde olduğu 
gibi Türk medyasında da önemli bir söylem kaymasını 
tetiklediğini göstermektedir. Her üç gazete de ideolojik 
duruşlarına bakılmaksızın ‘mülteci krizinin’ dış boyutta 
Avrupa’ya yayılmasına duyarlılık göstermiş, ancak Suriyeli 
sığınmacıları iç boyutta ilgilendiren sosyo-ekonomik 
kırılganlıklar, hukuki statü, sosyal entegrasyon gibi konulara 
minimal düzeyde değinmişlerdir. Buna karşılık, üç gazetenin 
‘mülteci krizini’ iç veya dış politika bağlamında 
çerçevelemesinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Çalışma 
sonuçları analiz döneminde medyada en çok sınır güvenliği ve 
sınır ihlalleriyle ilgili haberlerin yer aldığını göstermekle 
birlikte, Suriyeli sığınmacılara yönelik medya anlatılarının 
güvenlik çerçevesinden çok insani çerçeveye yoğunlaştığını 
işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa, Mülteci Krizi, Suriyeli 
Mülteciler, Medyatikleşme. 

 

INTRODUCTION1  

The ongoing civil war in Syria has forced more than 11,5 million people to 
flee their homes, causing the world’s largest displacement crisis (UNHCR, 2018). 
Although the majority of  the displaced population has either sought refuge in 
neighbouring countries or remained within Syria, the displacement entered a 
new phase in 2015 with the sharp rise in the numbers of  refugees arriving at 

Europe’s shores. 2 The European Union’s (EU) border agency Frontex (2016) 
estimates that around 885,000 migrants and refugees arrived in the EU via the 
East Mediterranean route in 2015, a figure 17 times higher than that recorded in 
2014. Capturing widespread media and political attention globally, the refugee 
influx and its surrounding events are commonly referred to as ‘Europe’s refugee 
crisis’ (Spindler, 2015; Spijkerboer, 2016; Kryzanowski et al., 2018; 

                                                        
1 We would like to thank Professor Anna Triandafyllidou and Professor Michal Krzyzanowski 
for their valuable feedback on an earlier version of this paper. 
2 In 2015 Syrians constituted nearly one third of the total 1,2 million international protection 
applicants in the 28 European Union (EU) member states. In 2016 and 2017, the number of 
Syrian first-time asylum applicants in the EU reached half a million (Eurostat, 2018). 
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Triandafyllidou, 2018)3.  

In 2015 the Syrian refugee situation also rose to the fore in media reports 
and political debates in Turkey. This was due in part to substantial rise in 
Turkey’s Syrian refugee population and domestic circumstances, as two general 
elections were held that year. From 2011 to 2015, Turkey jumped from the 59th 
position to first place in the United Nations Refugee Agency (UNHCR) ranking 
of  countries hosting the largest refugee populations (UNHCR, 2018). More to 
the point, the highly mediatised spread of  refugee influx into Europe via Turkey, 
at that time spurred further public debates. In the summer months of  2015, Izmir 
and other Aegean provinces faced a significant increase in the numbers of  
refugees living in temporary shelters, in parks and other open spaces waiting for 
their turn to cross to the Greek islands. Preventive measures taken by the Turkish 
authorities in response, combined with increased patrolling, did not curb 
irregular crossings. All in all, the very limited safe and legal entry options for 
those seeking international protection in the EU have forced thousands of  people 
to rely on migrant smugglers to cross the Aegean Sea, a major exit point of  the 
Eastern Mediterranean route (Zaragoza-Christiani, 2015; Karaçay, 2017).  

Migration is considered to be a news story that creates a powerful 
impression, which nevertheless develops gradually, and its full impact can only 
be understood over long periods of  time (Suro, 2009: 2). As Georgiou and 
Zaborowski (2017: 4) point out, the media’s role in the so-called refugee crisis of  
2015 has been more critical than usual for two reasons: ‘(1) the scale and speed 
of  events meant that publics and policy makers depended on mediated 
information to make sense of  developments on the ground; (2) the lack of  
familiarity with the new arrivals, their histories and the reasons for their plight 
meant that many Europeans depended exclusively on the media to understand 
what was happening.’  

Whereas the scale of  refugee situation was already known but not widely-
reported, mediatisation of  key events throughout 2015, the Aylan Kurdi incident 

in particular, made the refugee crisis real for millions of  people across Europe.4 
On 2 September 2015, the images of  Aylan Kurdi -a three-year old boy from 
Syria who drowned during his family’s attempt to reach Greece from Turkey- 

                                                        
3 We acknowledge that it is problematic to label the refugee inflows as a refugee crisis and we 
rather prefer to use the term ‘so-called refugee crisis’ (for in-depth discussions, see Lawrence, 
2018; Perre et al., 2018; Krzyzanowski et al., 2018; Triandafyllidou, 2018). However, to be 
consistent with the way events have been framed in the media context, we use ‘refugee crisis’ for 
practical purposes. We would like to thank one of our reviewers for reminding us this crucial 
point.  
4 Although later reports corrected Aylan Kurdi’s name as Alan, we use the name Aylan in order 
to be consistent with the usage in the initial global and national media coverage. Also see, Vis 
and Gorinuova, 2015.  
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were released by the Turkish news sources, leading many international 
newspapers to feature the image on their front pages. Described as ‘one of  the 
most iconic image-led news stories of  our time’, a study conducted by the 
University of  Sheffield indicates that the image has contributed to the reframing 
of  the discussion from ‘migrants’ to ‘refugees’ in the press and social media, 
making the refugee crisis more visible globally (Vis and Goriunova, 2015). Based 
on Google data, Rogers (2015) identifies that September 2015 had the highest 
global search volume for the topic ‘refugees’ in Google search history. As we 
elaborate further in the following sections, the media coverage of  the ‘refugee 
crisis’ has become even more crucial in understanding ‘crisis’ narratives in 
different national contexts.  

This paper seeks to contribute to the debate on ‘mediatisation of  refugee 
crisis’ by exploring the ways in which the Syrian refugees have been discursively 
constructed by the Turkish print media during this period of  particular 
significance. The paper relies on a content analysis of  front-page articles from 
three newspapers representing left-wing (Birgün), mainstream (Hürriyet) and 
right-wing (Yeni Akit) between July and November 2015. This time frame also 
coincides with two national elections that further politicised the refugee issue 
along party politics. By limiting our analysis to ‘small data’, we look closely how 
these media outlets on different sides of  the political spectrum in Turkey react to 
the spread of  the refugee crisis to Europe. We investigate whether the image of  
Aylan Kurdi triggered a significant discursive shift in the way it has in other 
contexts. We aim at highlighting the type of  coverage and the definition of  issues 
in this particular media content, thus giving an insight on the role of  Turkish 
media in telling its readers what to think about the refugee crisis. Before 
discussing the study findings, we explore this linkage in the conceptual 
background section with reference to the burgeoning literature on mediatisation. 
We find Esser and Strömback’s (2014) four dimensions of  mediatisation of 
politics particularly useful as an analytical tool for understanding the influence 
of  media in shaping and framing public perceptions/politics on immigration. 
For the purposes of  this study, we mainly focus on the third dimension ‘media 
practices’, which tells us to elaborate what the media cover and how they cover it.   

One key finding of  our study is the media’s relative lack of  interest towards 
the problems of  Syrian refugees who are settled in Turkey. While all the three 
newspapers –regardless of  ideological stance– were responsive to the spread of  
the refugee crisis into Europe, news coverage about topics such as socio-
economic vulnerabilities of  refugees, issues of  legal status and social integration 
in the domestic context was minimal within our period of  analysis. This is 
mainly in line with the findings of  earlier studies (see, Suro 2009) which we 
review in the conceptual discussion, where sharp rises in media coverage of  
migration often triggered by dramatic events may condition the public and 
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policymakers to perceive immigration as a sudden event rather than representing 
the realities of  migration and helping the readers to form an informed opinion. 
Meanwhile, we find that issues related to border security and border violations 
received the most intense coverage, yet the security frame is embedded in a 
humanitarian narrative and the coverage majorly focuses on security issues 
threatening refugees rather than framing refugees as a security threat. We also 
argue that the way each newspaper frames the ‘refugee crisis’ in relation to 
domestic or foreign politics shows significant variation. We attempt to 
demonstrate this by comparing each newspaper’s approach to the spread of  the 
refugee crisis into Europe and its implications on Turkey. 

We should also note that our intention in this article is not to establish a 
causal relationship between the Turkish media, public attitudes and political 
behaviour since this would require studying big data and analysis of  a number of  
other factors. Through the conceptual lens of  mediatisation, however, we 
presuppose that media coverage has a certain impact on public opinion, political 
decision-making and political communication (Koch-Baumgarten and Volter, 
2010; Esser and Strömback, 2014). We highlight that there were important policy 
developments from early 2016 acknowledging Syrians’ long-term prospects in 
Turkey, such as facilitating Syrian refugees’ access to legal employment, 
inclusion into the public education system and access to citizenship. We point at 
increasing diplomatic engagement between Turkey and the EU to curb the 
irregular flow of  refugees to Europe and improve the conditions of  refugees in 
Turkey right after the critical events of  2015 took place. However, we also assert 
that the media framing of  the refugee influx as a ‘refugee crisis’ mainly pressured 
governments to take immediate action to stem irregular flows rather than finding 
durable solutions to refugee problems, such as the option of  increasing legal 
resettlement in Europe.  

The paper is organised as follows. First, we provide background 
information on the significance of  the time frame for understanding the 
dynamics of  the ‘refugee crisis’ in Turkey and in Europe. In the second section, 
we present the mediatisation conceptual framework by reviewing the literature 
and highlighting the media’s growing role in shaping and framing the 
immigration debate especially in the context of  the ‘refugee crisis’. The third 
section summarises the themes, categories and codes we developed to analyse the 

three newspaper’s public discussion of  the Syrian refugee situation.5 The fourth 
section analyses the empirical findings by discussing how Syrians are referred in 
the Turkish media context, the framing of  refugee-related problems, and how the 

                                                        
5 We should note that themes, categories and codes were developed in Turkish and some of the 
tables in the third section were created accordingly. However, translation of terms in English 
appears below the table.   
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three newspapers approach the refugee crisis in the context of  domestic and 
foreign politics. The final section contains some concluding remarks and 
suggestions for further research.  

1. BACKGROUND: SIGNIFICANCE OF THE TIME FRAME  

There are over 3,5 million registered Syrian refugees under temporary 
protection in Turkey (DGMM, 2018). For a considerable period of time, the 
Turkish government has regarded the Syrian refugee situation as temporary and 
provided extensive humanitarian assistance to the displaced Syrians 
(Memişoğlu, 2018). Following the declaration of open-border policy as early as 
April 2011, the initial response centred around accommodating Syrians in 
temporary accommodation centres managed and financed by the Turkish 
government (World Bank, 2015).  

As Turkey retains a geographical limitation to its ratification of the 1951 
United Nations (UN) Convention Relating to the Status of Refugees, Syrians did 
not receive an official refugee status in Turkey. Instead, they were granted 
temporary protection, a group-based protection scheme in times of mass influxes 
of displaced persons, in line with the EU’s 2001 Directive on Temporary 
Protection (EU Council Directive 2001/55/EC). This meant protection against 
forced returns and assistance for all Syrians, Palestinians from Syria and stateless 
people from Syria. The country’s first comprehensive immigration law - Law on 
Foreigners and International Protection (LFIP) was adopted in April 2013, 
providing a legal basis for temporary protection but requiring an additional 
regulation to be issued by the Council of Ministers specifying its scope and 
content. In October 2014, the Regulation on Temporary Protection came into 
effect, strengthening the legal framework for Syrians’ access to social services, 
including education and medical care, financial assistance, interpretation 

services and access to the labour market. 6 

As the crisis turned into a protracted refugee situation with increased 
refugee arrivals, the Syrians started settling more into urban areas. Currently less 
than 6 per cent of all Syrian refugees live in camps (DGMM, 2018). The 
consistent growth of the urban refugee population posed further pressures on 
public services, causing housing shortages, increase in rents, unregistered 
employment and competition in the labour market (International Crisis Group, 
2014). The economic and social vulnerability of urban Syrian refugees has been 
subject to numerous reports since the intensification of the refugee flow into 
Turkey (Kirişçi, 2014; İçduygu 2015; Şenyücel and Orhan, 2015). Considering 
that working-age Syrian refugees constitute the largest age group followed by 

                                                        
6 This regulation is based on Article 91 of the Law on Foreigners and International Protection 
(No.6458) 
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school-age children as the second largest group, 7 access to employment and 
access to education have become the two most pressing issues for refugees.   

Against this background, the Turkish government gradually moved away 
from emergency responses and started formulating mid-to long-term strategies 
targeting the needs of self-settled refugees in urban areas (World Bank, 2015). 
Policy measures facilitating access to public education system, the introduction 
of work permits in January 2016 and other institutional adjustments enabled to 
develop a more coordinated integration policy for the management of the 
protracted refugee situation (Şimşek and Çorabatır, 2016; Yavçan, 2018). The 
government’s rhetoric became more assuring over time, in terms of considering 

long term prospects of refugees in Turkey.8 Opening pathway to citizenship has 
also been on the national agenda following President Recep Tayyip Erdogan’s 
public announcement in July 2016 of plans to grant citizenship to Syrians. By 
January 2019, around 76,400 Syrians have been granted citizenship (T24, 07 
January 2019). As will be discussed below, one other factor in the shift to more 
long-term approaches was the growing EU engagement with Turkey on the 
refugee crisis, which included EU’s commitment to provide €6 billion financial 
aid in supporting Syrian refugees in Turkey (Deutsche Welle, 2018).  

Prior to such policy developments from 2016 onwards, uncertainties and 
ambiguities surrounding Syrians in Turkey were particularly intensified in the 
second half of 2015. As Turkey experienced two national elections during this 
period, the Syrian refugee situation became a highly politicised topic on the 
domestic agenda (Ilgıt and Memişoğlu, 2017; Devlet-Karapınar, 2018). The 
campaign period for the June 7 elections, in particular, demonstrated that 
refugees became a political instrument for opposition parties to criticise the 
incumbent government’s domestic and foreign policies (for in-depth discussions, 
see Dyke and Blaser, 2015; Oruç, 2015; Ilgıt and Memişoğlu, 2017). Enforcing 
return of the refugees to Syria was a recurring theme, for instance, especially in 
the main opposition party CHP discourse, usually suggested in such a way as to 
be for the benefit of the refugees themselves, which nevertheless received 

criticism from rights-based groups (TRT News, 09 May 2015). 9  

                                                        
7 For up-to-date national migration statistics, see, Directorate General of Migration Management 
(DGMM)’s website, available at: http://www.goc.gov.tr/icerik/migration-statistics_915_1024. 
8 To give an example, in April 2016, the Former Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek stated: 
‘First we need to acknowledge that (Syrian) refugees are not here temporarily. We have to be 
aware of  this… In my opinion, we should give them access to education, a good vocational 
training, and treat them with respect. Perhaps in the short term, they may be a burden, but we 
should not see it that way. At the same time, we should consider them as entities with a positive 
value in the long run’ (T24 News, 15 April 2016).  
9 Although prominent figures from the ruling party AKP also employ the return rhetoric from 
time to time, their remarks emphasized return as conditional upon the restoration of peace in 
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Against this background, AKP’s loss of parliamentary majority following 
the June 7 elections and the failed coalition attempts nurtured Syrian refugees’ 
perceptions of lack of a certainty regarding their future prospects in Turkey 
(Daily Sabah, 10 June 2015). In August 2015, the former Minister of Labour and 
Security Faruk Çelik announced that there were no plans to grant work permits 
under a general program for refugees even though this was already foreseen in 
the Regulation on Temporary Protection (Reuters, 7 August 2015). Such mixed 
messages from the authorities, combined with limited access to legal 
employment and education could be considered among major push factors 
making European countries a better alternative. Yet, it is equally important to 
bear in mind other factors not involving Turkey directly, such as intensification 
of the conflict in Syria and the increasingly restrictive admission policies of EU 
countries and other major host countries in the region. These ‘cornered and 

concentrated migrants and refugees in Turkey’ (Zaragoza-Cristiani, 2015: 18).10  

As the refugee influx became the focus of  media and political agendas, 
Turkey’s critical role in the management of  the refugee influx from that time 
onwards has become an upmost concern for the EU member-states, leading to a 
growing diplomatic engagement with the Turkish government. In November 
2015 the EU and Turkish officials started working on a joint action plan to cope 
with the pressures of  the mass displacement. The EU’s expectation from Turkey 
has been clear: stemming the irregular flow of  migrants and refugees into Europe. 
And for Turkey to do this, the Union has agreed to financially assist Turkey in 
providing improved living conditions for Syrian refugees (ECHO, 2016). The 
provisional deal reached at the EU-Turkey summit was finalised on 18 March 
2016 (also known as the EU-Turkey Statement), setting out a complex 
framework to end irregular migration flows to Europe via Turkey and start 

resettling Syrian refugees directly from Turkey to Europe. 11  Under the ‘EU 
Facility for Refugees in Turkey’, the EU agreed to fund humanitarian and 

                                                                                                                                                             
Syria (see, Haberler, 18 October 2013). CHP’s rhetoric, maintained in more recent electoral 
campaigns of June 2018, on the other hand, implies that return could be coerced if the party 
comes to power (see, Oruç, 2015). To illustrate, in April 2015 CHP’s leader Kemal Kılıçdaroğlu 
stated: ‘we are going to send our Syrian brothers back. Excuse us. Every person is happy in their 
homelands where they were born, happy in their own countries’ (Milliyet, 22 May 2015).  
10 According to the Turkish authorities, there has also been a sharp increase in the numbers of 
Syrians arriving to Turkey from Egypt, Lebanon and Jordan during the summer months of 2015. 
Turkey adopted other measures to curb irregular flows, including introduction of visa 
requirements for Syrians arriving to Turkey by air or sea from third countries (Hürriyet Daily 
News, 18 December 2015). 
11 ‘(1) All new irregular migrants crossing from Turkey to the Greek islands as of 20 March 2016 
will be returned to Turkey; (2) For every Syrian being returned to Turkey from the Greek islands, 
another Syrian will be returned the EU’ return all new irregular migrants crossing from Turkey 
into the Greek islands with the costs covered by the EU; to resettle for every Syrian readmitted 
by Turkey from Greek islands, another Syrian from Turkey to the EU Member States, within the 
framework of existing commitments’ (ECHO, 2016).  
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development projects between 2016 and 2018 to support Syrian refugees’ access 
to food, shelter, education and healthcare in Turkey (Delegation of  the European 
Union to Turkey, 2018). While the EU-Turkey statement has been criticised on 
various grounds, including for being ‘too pragmatic, unethical, and overly 
strategic’ (Kale, 2018: 73), its implementation from March 2016 reduced 
irregular crossings and migrant deaths in the Aegean. The number of  people 
arriving in Greece via Turkey dropped 97 per cent (Deutsche Welle, 2018). 
Meanwhile, the deal had a limited effect in opening more legal pathways in 
Europe for asylum seekers. As of  August 2018, around 15,000 Syrian refugees 
from Turkey were resettled in the scope of  EU-Turkey Statement, which is less 
than 0,4 per cent of  Turkey’s total Syrian refugee population (DGMM, 2018).  

The EU-Turkey Statement can also be viewed as part of  the Union’s 
strategy of  externalising refugee management in light of  persistent shortcomings 
of  its own Common European Asylum System (CEAS) (Alfred and Howden, 
2018; Niemann and Zaun, 2018). Although growing migration flows across the 
Mediterranean have been forecasted by migration experts for a long time, the 
European governments were ill-prepared to deal with the political and 
humanitarian implications of  increased migration (Gattinara, 2017: 319). Rather 
than putting into practice a fair asylum distribution mechanism, the immediate 
responses were restricting the activities of  migrant smugglers to prevent 
Mediterranean crossings and strengthening EU internal and external borders to 
prevent migrants and refugees reaching Northern and Eastern Europe (Berry et 
al., 2015:3-4). Meanwhile, security-focused responses drew widespread criticism 
for undermining the humanitarian challenges faced by migrants and refugees 
(Berry et al., 2015). The intense mediatisation of  certain tragic events, such as 
the death of  nearly 1200 people due to sinking of  five boats in the Mediterranean 
in April 2015 and the Aylan Kurdi incident in September 2015, spurred public 
debates, increasing pressure on governments and the EU institutions to act and 
come up with solutions (Bozdağ and Smets, 2017: 4047; Niemann and Zaun, 
2018: 4).  

The figure of  Aylan Kurdi, in particular, became a symbol of  ‘innocence 
and injustice’, mobilising an international public reaction against the casualties 
brought by the Syria war and the ineffective European response to this 
humanitarian crisis (Fernando and Giardano, 2016). The emergence of  Twitter 
hashtag #RefugeesWelcome, for instance, not only remained as a ‘new form of  
digital citizen participation’ (Barisione et al., 2017), but also turned into a social 
movement bringing together individuals and as well as humanitarian, faith-based 
and rights-based organisations to support refugees in different countries. Political 
responses, on the other hand, remained fragmented. Although some 
governments, notably the German government initially opted for open-border 
policy for refugees, some other European countries like Hungary took further 
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measures to seal their borders from mid-2015 (Niemann and Zaun, 2018:4). In 
September 2015 the EU introduced a ‘temporary emergency relocation scheme’ 
in an attempt to strengthen responsibility sharing mechanisms for refugees, 
facing fierce opposition from several Eastern European member states. The lack 
of  political commitment for the creation of  unified strategy among member 
states, as the EU Commission pointed out, led to only 937 asylum applications 
to be relocated from Greece and Italy by March 2016 despite the agreed decision 
of  160,000 reallocations (EU Commission, 2016). In 2016, the EU’s border 
agency Frontex had a budget increase of  75 per cent, which according to 
Richards (2018), together with some EU member states’ reintroduction of  border 
controls within Schengen zone, indicated that the migration inflows were 
identified as a ‘security threat’, increasing the ‘negative stereotyping of  refugees 
as a threat to European society’.  

Such dynamics overall sparked a political crisis within the EU, threatening 
the core human rights values of  the European integration project (Gattinara, 
2017; Niemann and Zaun, 2018). As a matter of  fact, scholars widely criticise 
the use of  labels ‘refugee crisis’ or ‘migrant crisis’ for misrepresenting the 
situation, and instead describe the EU’s response to the refugee influx as ‘crisis 
of  solidarity’, ‘crisis of  protection (Perre et al., 2018), and ‘crisis of  the CEAS’ 
(Niemann and Zaun, 2018). Some others assert that the description of  recent 
refugee influx in political and media discourse as ‘refugee crisis’ is ideologically 
charged, which has purposefully developed to legitimise the ‘urgency’ of  the 
situation and the necessity to take ‘special measures’ (Kryzanowski et al., 
2018:3). The term is claimed to be a ‘recontextualised’ version of  the earlier 
negative descriptions of  large-scale developments related to immigration and 
asylum, highlighting the ‘pre-existing processes of  simultaneous politicisation 
and mediatisation of  immigration’ (Kryzanowski et al., 2018:3).   

2. CONCEPTUAL BACKGROUND  

The media is long considered to be a powerful tool for delivering and 
interpreting information especially concerning topics that people do not have 
direct access (Iyengar, 1991; Machill et al., 2006; Strömback, 2011; Corbu et al., 
2017). With its growing importance in public and policy debates, immigration is 
one of those topics that has firmly entered the media agenda, which lead many 
people to develop a ‘media-based impression of immigration and immigrants’ 
(Van Klingeren et al., 2015) rather than the realities of immigration. While the 
media’s role in shaping public opinion is not straightforward (Shannan et al., 
2008; Lawlor and Tolley, 2017), numerous studies have shown its substantial 
agenda-setting role by capturing public attention on particular issues through 
repeated coverage, front page news, large headlines, and so on (Mccombs, 2004; 
David and Kamau, 2016). Accordingly, agenda-setting has been one of the 
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central concepts addressing the media’s impact on public opinion and political 
behaviour (Van Aelst, et al., 2014; Russell et al., 2016). Another key concept is 
mediatisation, which has taken the analysis of media-politics nexus a step 
further. As a broader research strand, mediatisation offers an explanatory 
framework for understanding the media’s growing influence beyond just the 
formation of public opinion, but in all aspects of politics and social life.  

To briefly contextualise, the media has been undergoing a rapid 
transformation in parallel to the developments of the 1990s, particularly 
globalisation and digitalisation (Hepp et al., 2018). These dynamics have 
increased media’s relevance for a wide range of human activities and social 
relations, making numerous areas of life more and more ‘mediatised’ especially 
in the last decade (Krotz, 2017; Hepp and Hasebrink, 2018). Some scholars 
describe mediatisation also as a ‘meta-process’ equal to other transformative 
social changes such as globalisation (Krotz, 2007; Hjarvard, 2013). While there 
is no precise definition due to the multidisciplinary study of the concept 
(Strömback and Esser, 2014), the common assumption is that mediatisation 
refers to a ‘long-term process of increasing media importance’ with direct and 
indirect influence in different spheres in society (Hjarvard, 2013).  

Scholars also highlight that it is no longer suitable to identify a specific 
media means or content as the ‘driving force’ of mediatisation, mainly because 
today’s old and new media channels have become increasingly interconnected 
due to their digitalisation and the advancement of internet (Krotz, 2017:105). 
The Aylan Kurdi incident illustrates the interlinked nature of new and old media 
channels: it was initially a Turkish news agency that reported the story together 
with 50 images, which later reached 20 million people across the world through 
Twitter. An empirical study analysing responses from Turkish and Belgian 
Twitter users to the incident shows that the majority of tweets contained a link to 
news websites, or other social media platforms (Bozdağ and Smets, 2017: 4056). 
Accordingly, while new types of media change communication environment in a 
fundamental way, old types of media, such as print newspaper coverage, 
continue to have a substantial impact that goes far beyond its readers through its 
agenda-setting role for both broadcast news agendas and social media (Rey 
Mazon, 2013; Krotz, 2017).  

In explaining the politics-media relationship, the mediatisation theory is 
claimed to have the potential to integrate different theoretical strands within one 
framework, thus contributing to a broader understanding of the role of media in 
the ‘transformation of established democracies’ (Esser and Strömback, 2014: 6). 
De Vreese (2014: 137), for instance, specifically focuses on the linkage between 
mediatisation and framing, showing how traditional media effects such as 
framing is a key indicator of mediatisation. Lilleker (2006) also points at media’s 
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central role in shaping and framing the processes and discourse of political 
communication and society, paving the way for mediatisation of politics 
(Mazzoleni and Schulz 1999; Schulz 2004). In other words, politics become 
highly dependent on media, and political practices are transformed into a 
process of ‘mediated attention-seeking rather than of political representation and 
policy making’ (Krzyzanowski et al., 2018: 6).  

Esser and Strömback (2014: 6-7) identify the following four distinctive, yet 
related dimensions of mediatisation of politics, which help to develop a 
conceptual framework for empirical studies. The first dimension refers to the 
degree to which the media constitutes the most important source of information 
about politics and society. The second dimension focuses on media’s autonomy 
from other political and social institutions. The third dimension refers to the 
extent to which media content and coverage of politics is guided by media logic 
or political logic. This dimension is mainly concerned with what the media cover 
and how they cover it. The fourth dimension refers to the political practices, and 
asks whether political institutions, organisations and actors are guided by media 
logic or political logic. 

The third dimension on media practices has been investigated by a wide 
range of scholars in understanding the influence of media in shaping and framing 
public perceptions/politics on immigration. Examining the case of United States 
(US) from 1980s to mid-2000s, Suro (2009)’s work, for instance, depicts the news 
coverage of immigration as ‘highly episodic’ often emphasising themes of 
illegality, crisis, controversy, and government failure. Such sharp rises (often 
triggered by dramatic events) and falls in media coverage of immigration, 
condition the public and policymakers to perceive immigration as a sudden 
event, combined with a tone of crisis. And through this type of coverage, the 
news media is claimed to misrepresent the realities of immigration in the US and 
instead contribute to the ‘polarisation and distrust that surrounds the 
immigration issue’ (Suro, 2009: 3). Some other scholars highlight the role of 
media in explaining anti-immigrant attitudes (Esser and Brosius, 1996). 
Boomgarden and Vliengenthart (2009), for instance, found that the frequency 
and tone of media coverage affected anti-immigration attitudes in Germany.  

The third dimension of mediatisation of politics also helps to contextualise 
the media coverage of the ‘refugee crisis’ and its effects on the ‘crisis’ narratives 
in different national contexts.  First, it is argued that labelling the refugee influx 
of 2015 as a crisis both in media and political discourse has added extra weight 
to the issue, pressuring governments to take immediate action or reminding the 
public what was supposed to be done in recent months and years (Perre et al., 
2018; Kryzanowski, et al, 2018). As immediate political responses to the highly 
mediatised Aylan Kurdi incident, for instance, the German Chancellor Angela 
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Merkel decided not to close the border with Austria, signalling that Germany 
remained open for refugees (Spiegel, 24 August 2016). The former British Prime 
Minister David Cameron announced to the House of Commons that the United 
Kingdom (UK) would ‘live up to its moral responsibility’ towards people forced 
from their homes by taking 20,000 Syrian refugees over the next five years (The 
Guardian, 7 September 2015). And several months later, as discussed in the 
previous section, Turkey and the EU have begun to implement a multifaceted 
agreement designed to curb the irregular flow of Syrians to Europe and improve 
the conditions of refugees in Turkey. Yet, these initiatives did not really open the 
gateway for dealing with realities of immigration and finding durable solutions, 
such as increasing legal resettlement options for refugees in Europe.  

The literature also extensively addresses the common media frames used 
for portrayal of refugees and immigrants (Bozdağ and Smets, 2017: 4050), which 
as mentioned earlier, is considered a key indicator of mediatisation. One 
common frame is the danger/securitisation/control framework, depicting 
refugees as security threats and calling for security-oriented policies. Another 
common framing is the economy/social costs framework, focusing on both 
economic costs and benefits refugees generate. The other two categories are the 
culture/integration framework and the humanitarian framework, which both 
intend to create more empathy with the situation of refugees. The most typically 
used representations of Syrian refugees within these frames, according to Bozdağ 
and Smets (2017: 4049), are of threat, burden and victimhood. Nevertheless, it is 
also evident that news frames are not fixed and can react to shifts in the social 
and political context (Lawlor, 2015; Wallace, 2017; Berry et al., 2015). Wallace 
(2017: 208), for instance, demonstrates that the framing of the Syrian refugee 
crisis in Canadian print media shifts from conflict-dominated representations to 
more humanizing portrayal of refugees following the release of Aylan Kurdi’s 
photo in September 2015.  

Media’s adaptability to shifts in political and public debates is also 
apparent in the European context. The European media is claimed to have a 
long-standing role in nurturing the growing public resentment towards asylum 
and immigration across EU countries through its framing of migrants and 
refugees as a ‘problem’ rather than ‘benefit to host societies’ (Berry et al, 2005: 
5). Georgiou and Zaborowski’s study covering eight European countries shows 
that media narratives significantly changed in the two-months period before and 
after the Aylan Kurdi incident, in which ‘descriptions of measures to help 
refugees significantly dominated over measures to protect the country’ (2017: 8). 
Their findings also address that the ‘sympathetic and empathetic’ media 
response to the events of summer and autumn of 2015 has been short-lived. And 
it was gradually replaced by ‘suspicion, and in some cases, hostility towards 
refugees and migrants’ especially after the November 2015 Paris attacks 
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(Georgiou and Zaborowski, 2017: 3). Cross-country studies also expose major 
differences in the ways the refugees were portrayed during the ‘refugee crisis’ 
(Berry et al. 2015; Georgiou and Zaborowski, 2017). According to Georgio and 
Zaborowski (2017: 12), whereas the refugees were particularly ‘nameless’ and 
‘voiceless’ in the Hungarian press during 2015, the Greek newspapers have given 
more ‘voice’ to refugees compared to the European average, which could be 
explained in relation unfamiliarity vs. long-standing familiarity with refugee 
issues in the domestic context.  

The representation/framing of Syrian refugees is also the most commonly 
analysed topic among scholars focusing on the Turkish media context. An earlier 
study finds that the 2014 coverage of five Turkish dailies with the highest 
circulation rates portray Syrian refugees either as ‘poor people in need of help’ or 
‘threats for social security’ (Pandır et al., 2015). According to the authors, this 
dilemma is a reproduction of the stereotypical representation of asylum seekers 
in international studies, which either adopts a humanitarian framework or a 
security framework. Focusing on the representation of refugees in social media, 
Bozdağ and Smets (2017: 4062) find that the most dominant portrayal of Syrian 
refugees among Twitter users from Turkey and Belgium were of victimhood, 
while representation of refugees as ‘active agents’ or as an ‘opportunity’ were 
also common among tweets from politicians and NGOs. Exploring media 
representations in relation to domestic politics, Erdoğan (2014) argues that the 
pro-government newspapers in Turkey tend to portray Syrian refugees in 
humanitarian lines, whereas anti-government newspapers use frames that 
emphasise themes of burden and threat. Elaborating further on differences in 
framing, Yücel and Doğankaya (2017: 5) suggest that both the 
conservative/right-wing centre/left-wing newspapers tend to adopt pro-refugee 
representations, but the latter is more concerned with presenting this from a 
human rights perspective. Overall, it is emphasised that Turkish media’s 
coverage is mostly positive or neutral in comparison to more negative framings 
prevalent in Europe (Pandır et al., 2015; Yavçan et al., 2017; Yücel and 
Doğankaya, 2017). Some other earlier findings from the European and Turkish 
media contexts will be elaborated later in comparison to our empirical findings.  

3. METHODOLOGY 

In our attempt to elaborate how the refugee crisis is framed in the Turkish 
media from different ideological perspectives, the paper provides an analysis of 
the front-page news of three newspapers, Birgün (left-wing), Hürriyet (mainstream 
and central) and Yeni Akit (right-wing) for the period between July and 
November 2015. Aside from representing left-central-right political spectrum, 
these newspapers were selected also for practical research purposes as each has 
an easily accessible online front-page archive. There are several reasons why our 
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analysis focuses only on front page news. First, front page is considered to be the 
most important page of a newspaper and the stories are more likely to be selected 
for front page if they constitute a part of an ongoing story (Reisner, 1992). 
Second, we support the idea that analysis of front pages provides a 
straightforward way to assess and visualise news attention to specific stories over 
time, across or between newspapers (Rey Mazon, 2013).  

Apart from its significance in the domestic context outlined above, this 
period was chosen to investigate whether and how the attitudes of the 
newspapers have changed after the increase in crossings via the Eastern 
Mediterranean route from Turkey to Greece, with particular emphasis on the 
tragic incident of Aylan Kurdi. Accordingly, the analysis traces the two-month 
period before and after the incident with the intention of understanding how 
much emphasis each newspaper has put on this critical turning point of the 
refugee crisis. The total number of the news analysed is 66 with the following 
distribution: Hürriyet (33), Birgün (30) and Yeni Akit (10). The following themes 
and codes were developed in order to analyse how the media frame public 
discussion of the Syrian refugees (see also, Appendix 1). The coding procedure 
has been completed through NVivo 11 Pro for Windows. Descriptive analysis of 
the news includes the total number of the themes, categories, codes and as well 
as the cluster analysis to look at the relations between them. Naturally any item 
or source could be coded under more than one theme, category or code, so the 
total number of any coding may not match the total number of the sample.  
First, the data demonstrates how the Syrian refugees are defined in the news and 
as to whether different terms overlap or are used interchangeably or any of the 
newspaper under analysis prefers to use a specific type of description. Within the 
definition theme, the following pre-defined codes were used: migrant, illegal 
migrant, refugee, asylum-seeker, Syrian/Syrian citizen(s). Second, the sample is 
categorised according to its domestic and international focus in order to 
distinguish between news material that solely focus on the refugee issue within a 
domestic context without touching upon international aspects and news that 
primarily look at the international context. The third theme of analysis is the 
subject of the news to grasp what topics are being covered as front-page news, 
what are various story elements, and as to whether the definition of Syrian 
refugees changes depending on the topic.  

Within the subject theme, the following categories were identified: (1) 
agenda-setting, in which a particular topic becomes high on the agenda leading 
to subsequent widespread coverage; (2) the newspaper coverage of refugee issues 
bring tabloid material to the fore rather than directly focusing on the refugees; (3) 
refugee problems that are directly related to access to food and housing, working 
conditions, educational issues, security, legal status, health, violation of rights 
and mistreatment of refugees; (4) border security and border violations with pre-
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defined codes, including migrant smuggling, exit from or transit movement via 
Turkey, and entry into Turkey; (5) political discussions of the refugee crisis 

differentiating between domestic politics and external politics.12   

4. ANALYSIS AND DISCUSSION OF THE FINDINGS  

In July 2015, the total number of front-page news covering the refugee 
crisis was limited to six with an equal distribution of two articles per newspaper. 
In August, there was already an increasing coverage in Hürriyet and Birgün (13 in 
total), while Yeni Akit had no front-page news. Experiencing a peak in 
September, the total number of news reached 42, with a visible increase in each 
newspaper: 19 (Birgün), 16 (Hürriyet) and 7 (Yeni Akit) (See, Figure 1). The 
release and circulation of the photographs of Kurdi in early September appears 
to be a major explanatory factor for this increase. In October, the total number 
went down to 12, where Hürriyet tops the list with 8 front-page articles. As 
Figure 2 illustrates further, Hürriyet holds the largest share with 33 headline news 
during the four months period, meanwhile Birgün immediately follows after with 
30 news and Yeni Akit comes last with a total number of 10 front page news. 

Figure.1: Distribution of Newspaper Articles per Month  

 

                                                        
12 By tabloid material, we refer to elements of tabloid journalism that aim to catch readers’ 
attention through coverage on readers’ idols, such as celebrities, sports heroes and so forth (for 
an in-depth discussion of tabloid journalism see, Brichta, 2010). In our analysis, we came across 
a few articles (mainly by Hürriyet) where refugee issues were covered with reference to stories 
involving celebrities. As an example, Hürriyet had a front-page news about Shakira’s concert 
where she dedicated a song to Aylan Kurdi and his brother (24 September 2015).  
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Figure.2: Distribution of Articles per Newspaper 

 

Figure 3 shows that 38 front-page articles is solely focused on domestic 
context with no coverage of the international aspect of the refugee crisis, while 
48 front-page articles touch upon both domestic and international issues. And 
finally Figure 4 indicates the distribution of news according to categories: border 
security and violations (50), politics (35), refugee problems (20), agenda (18), and 
tabloid (7).  

Figure.3: Focus of News (Domestic vs. International)  
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Figure.4: Distribution of News by Subject 

 
Categories: Agenda [Gündem], Tabloid [Magazin], Refugee problems [Sığınmacı sorunları], 
Border security and violations [Sınır güvenliği ve ihlali], Politics [Siyaset] 

How Syrians Are Referred to in the Turkish Media Context? 

Regarding how Syrians are referred to in the Turkish media context, the 
most common term used by the three newspapers appears to be ‘refugees’ (38), 
followed by ‘Syrians/Syrian citizens’ (18), ‘migrants’ (16), ‘asylum-seekers’ (12), 

and lastly ‘illegal migrants’ (4) (see, Figure 5).13 Even though Syrians in Turkey 
do not have an official refugee status, as discussed earlier, there has been a 
considerable increase in the usage of both ‘refugees’ and ‘asylum-seekers’ 
especially in September (see, Figure 6). A similar trend is also evident in the 
European media context, in which existing data shows that the global 
repercussions of the image of Aylan Kurdi, in particular, has changed the 
language used on media, with more uses of the term ‘refugee’ than ‘migrant’ 
during the same month (Vis and Goriunova, 2015: 5). Some other scholars 
suggest a direct link between the use of labels in the media and the domestic 
political debate, pointing at overwhelming usage of ‘refugees’ or ‘asylum-seekers’ 
in the German and Swedish press, which also happens to be the two EU 
member-states that have agreed to take the largest proportion of refugees in the 

                                                        
13 The analysis did not include ‘guests’ as it only appeared once in one of the front-page news of 
Birgün (3 July 2015).  
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EU in 2015 (Berry et al., 2015: 5). In contrast, it is noted that the Italian and UK 
press opted for ‘migrant’, and the Spanish press preferred the term ‘immigrant’ 
(Berry et al., 2015: 5). 

Figure.5: Distribution of Definitions per Newspaper 

 
Codes: Migrant [göçmen], Illegal migrant [kaçak göçmen], refugee [mülteci], asylum-seekers 
[sığınmacılar], Syrian/ Syrian citizens [Suriyeli/Suriyeli vatandaşlar] 

Meanwhile, our analysis shows that the Turkish newspapers use the terms 
‘migrants’, ‘refugees’, ‘Syrians/ Syrian citizens’ interchangeably especially in the 
domestic context. Only Birgün has a more consistent use of ‘asylum-seekers’ and 
‘refugees’ when referring to Syrians regardless of the circumstances. While 
Birgün does not employ the term ‘illegal migrants’ at all, both Hürriyet and Yeni 
Akit have two articles each where Syrians are described as ‘illegal migrants’. All 
the four articles using the term ‘illegal migrants’ cover issues related to the theme 
border security and border violations, mainly referring to Syrians or other 
nationals leaving Turkey irregularly. In Hürriyet, the term ‘illegal migrant’ is also 
used interchangeably with ‘migrants’ and ‘refugees’ within the same coverage as 
follows: ‘An old fishing boat carrying refugees sank near the Farmakonisi 
Island… Among the illegal migrants 34 people were dead, including 4 babies 
and 11 children’ (Hürriyet, 14 September 2015).     

This finding is largely in line with an earlier study analysing Syrians’ 
representation in five Turkish dailies from March 2011 to May 2015 (Efe, 2015: 
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63), which suggests that media’s interchangeable usage of these terms blurs 
further Syrians’ legal status in Turkey especially in the eyes of the public. As 
indicated in other studies (Memişoğlu 2018), the lack of general public 
awareness about refugee legal framework and temporary protection is among 
factors triggering perceived ambiguity over the legal status of Syrian refugees, 
which in turn make it difficult for refugees to comprehend the scope of their 
actual rights and obligations, especially for those benefiting from temporary 
protection. Considering the media’s impact on public opinion, it could be 
suggested that Turkish media outlets could play a more informative role in this 
particular aspect.  

Figure.6: Distribution of Definitions per Month  

 

Codes: Migrant [göçmen], Illegal migrant [kaçak göçmen], refugee [mülteci], asylum-seekers 
[sığınmacılar], Syrian/ Syrian citizens [Suriyeli/Suriyeli vatandaşlar] 

 
Framing News as Agenda Items 

Although each newspaper has published broadly on irregular border 
crossings to Europe (see below, 4.4. Border security and border violations), the 
Aylan Kurdi incident in particular has become an agenda item in all the three 
newspapers in September, covered widely throughout the month matching 
different themes. The incident was the death of 12 Syrian refugees on 2 
September 2015, who were drowned while trying to cross to the Greek island 
Kos from the Turkish coastal town Bodrum. The Turkish Doğan News Agency 
(DHA), owned by the same media group as Hürriyet, was the first to report the 
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story together with 50 images from the incident, which also featured the dead 
body of a three-year-old Syrian refugee boy, Aylan Kurdi, washed up on the 
shore. As Vis and Goriunova (2015: 5) note, the images of Aylan Kurdi caught 
global attention in a matter of 12 hours reaching 20 million people across the 
world through 30,000 tweets. The image has also made the front page in 
numerous European newspapers - regardless of their conservative or liberal 
stance - with the following headlines: ‘Somebody’s child’ (The Independent, UK), 
‘Unbearable’ (Daily Mirror, UK), ‘A picture to bring the world to silence’ (La 
Repubblica, Italy), ‘An image that shakes the awareness of Europe’ (El Pais, 
Spain) (Berry et al., 2015: 5). In framing of the incident, some newspapers, such 
as the UK daily The Independent, took it a step further and launched a campaign 
calling its readers to urge the UK government ‘to take its share of refugees’ (The 
Independent, 3 September 2015). The newspaper’s online petition 
#RefugeesWelcome received over 400,000 signatures in four days, which was 
followed by the UK government’s announcement to take 20,000 refugees (The 
Independent, 25 May 2016).  

In the Turkish media context, Hürriyet initially published the story and the 
pixelated images of Aylan Kurdi on September 2. But following its global and 
national public impact, the photograph appeared on the newspaper’s first page 
the next day with a statement explaining the editorial decision to publish the 
image as ‘a duty of journalists to draw attention to the refugee tragedy that the 
world is turning a blind eye on’ (Hürriyet, 3 September 2015). In the next three 
days to follow, front-page news covered various aspects in relation to the 
incident. At first, the newspaper put emphasis on the immediate normalisation 
of life with images featuring children playing on the same beach the day after the 
incident, elaborated with quotes from local residents: ‘since two months, no law 
enforcement unit managed to prevent these crossings. Those who got on the 
boats knew they would die. As you see, life went back to normal here, people are 
swimming’ (Hürriyet, 4 September 2015).  

Statements from the photographer of the image ‘I took the picture of a 
silent scream’, and narratives by Aylan Kurdi’s father, who survived but lost his 
wife and two children during the incident, are also extensively covered with the 
headline ‘my children slipped through my hands’ (Hürriyet, 4 September 2015). 
From 5 September, coverage mostly focuses on the incident’s impact on Europe, 
highlighting that it caused Germany and Austria to accept thousands of refugees. 
The newspaper published the images of Austrian and Danish police officers 
helping the refugee children: ‘Aylan opened the gateway’ and inserted quotes 
from European politicians, including Angela Merkel ‘Aylan saddened me 
greatly’, and Francois Hollande ‘These images woken up Europe’ (6 September 
2015; 12 September 2015). There is also coverage of tabloid material in relation 
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to the incident, including statements from celebrities like the UN Goodwill 
Ambassador Shakira (Hürriyet, 24 September 2015), which are not covered in 
the front-pages of the other two newspapers.   

While Birgün and Yeni Akit also had front-page news the day after the 
incident covering the story of the Kurdi family ‘Will anyone stop this drama?’ 
(Birgün, 3 September 2015), ‘Here is the most painful scene’ (Yeni Akit, 3 
September 2015), the images they published are pixelated and much smaller than 
Hürriyet. In the following days, Birgün and Yeni Akit develop their storylines in 
sharp contrast to each other. Birgün’s framing of the incident entails a criticism 
directed towards the Turkish government, emphasising its role in the outbreak of 
the Syrian refugee crisis and that the conditions of refugees in Turkey should be 
improved (Birgün, 6 September 2015). Yeni Akit, on the other hand, frames the 
incident as a direct outcome of ‘the policies of global powers towards the Middle 
East that washed the bodies of Syrian refugee children ashore’ (Yeni Akit, 5 
September 2015). The newspaper also highlights the government’s efforts in 
supporting the refugees mostly at its own expense without receiving any 
significant financial contribution from the international community (Yeni Akit, 5 
September 2015). In another front-page news, Yeni Akit represents the incident as 
a validation of Turkey’s foreign policy while blaming the ‘Western governments 
and the United States’ for ignoring the atrocities caused by the Assad regime 
over the years. More specifically, it claims that both the Aylan Kurdi incident 
and the refugee influx to Europe have proved Turkey right on its insistence for 
the creation of a safe zone, leaving the Western governments and the United 
States with no other choice (Yeni Akit, 6 September 2015).   

A more blatant comparison of Turkey and the Western governments in 
Yeni Akit appears with the headline ‘Here is Europe’s humanitarianism’ a month 
after the Aylan Kurdi incident (Yeni Akit, 16 October 2015). The newspaper 
covers the story of a refugee child, whose body was found at the Greek shores 
similar to Aylan. Publishing the images from both incidents, the newspaper 
draws attention to the ‘father-like kindness’ of the Turkish coastguard quoting 
his statement: ‘For us, the priority is saving human lives. More importantly than 
my professional duties, I am a father first. The moment I saw Aylan, I put myself 
in his dad’s shoes. This was an inexplicable tragic feeling’. Highlighting the 
humanitarian aspects of Turkey’s rescue operations, the coverage also includes 
statements from another law enforcement official, who asserts:  

‘Through our operations, we are protecting the European 
countries from mass refugee influxes. In response, the 
European countries are only taking measures concerning 
themselves, they are neglecting the problems encountered in 
source and transit countries, they are indifferent to our efforts in 
coping with these problems’ (Yeni Akit, 16 October 2015).  
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Framing of the Refugee Problems  

Around one third of front-page news is directly featuring the refugee 
problems theme. And Birgün is well ahead of the other two newspapers with a 
share of 15 out of 22 total front-page articles, indicating its emphasis on framing 
the refugee crisis through the lens of refugees. While Hürriyet draws attention to 
refugee problems in six front-page articles, Yeni Akit only has one article under 
this category during the timeframe under analysis. The distribution of news 
along the categories is as follows: shelter and food (11), health (5), security issues 
(4), legal status (1) and working conditions (1) (see Figures 7 and 8).  

 

Figure.7: Distribution of Refugee Problems per Newspaper 

 

Categories: Shelter and food [Barınma ve gıda], Working conditions [Çalışma koşulları], 
Education [Eğitim], Security [Güvenlik], Legal status [Hukuki statü], Health [Sağlık] 
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Figure.8: Distribution of Refugee Problems per Month 

Categories: Shelter and food [Barınma ve gıda], Working conditions [Çalışma koşulları], 
Education [Eğitim], Security [Güvenlik], Legal status [Hukuki statü], Health [Sağlık] 

 

There is an increasing coverage of refugee problems by Hürriyet and Birgün 
particularly in September, especially focusing on refugees’ access to shelter and 
food. However, the way Hürriyet and Birgün frame the refugee problems are 
significantly different than each other. Hürriyet only focuses on the categories in 
relation to Syrians in transit, covering mainly the problems of those waiting for 
their turn to reach from Turkey to Europe via irregular routes, which is 
repeatedly described as “journey of hope” (Hürriyet, 9 August; 29 August; 16 
September 2015). In other words, Hürriyet represents the movement of refugees 
towards Europe as an externalised problem, putting more emphasis on European 
governments’ lack of responsibility in managing the crisis especially after the 
Aylan Kurdi incident. While the refugees’ vulnerability is frequently associated 
with restrictive legal entry routes to European countries, Hürriyet’s front-page 
articles within the analysis period does not touch upon refugee problems in the 
domestic context that could be the likely causes pushing them to embark on 
dangerous journeys. This framing is illustrated with descriptions of refugees as 
‘desperate’, ‘hungry, ‘exhausted’, ‘thirsty’ on their way to Europe.  

 At the same time, Hürriyet depicts Europe as the one and only destination 
of refugees, supported by quotes from refugees ‘Our destination is Holland, wish 
us good luck’, ‘I started walking to Edirne because I do not want my baby to 
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drown in the sea’ (Hurriyet, 9 August 2015) without addressing whether their 
decision to leave for Europe is by choice or shaped by their circumstances in 
Turkey.   

Meanwhile, immediately following Aylan Kurdi incident on September 3, 
Birgün elaborates on the vulnerable situation of Syrian refugees and other 
migrant groups living in Turkey, including those coming from Africa, Pakistan 
and Afghanistan (Birgün, 4 September 2015; 5 September 2015; 7 September 
2015). The poor living conditions of refugees, including their access to basic 
services, are frequently addressed in light of newspaper’s criticism over the 
Turkish government in managing the refugee crisis. In an article published in 
September, the newspaper sheds light onto the difficult living conditions of a 
Syrian refugee family with five children living in Izmir, where the mother is the 
sole breadwinner of the household working 12 hours per day and making 250TL 
(around US $88 based on equivalent currency in 2015) per month. The article 
puts emphasis on lack of means to leave for Europe quoting the woman ‘If we 
had money, we would also go to Europe’. The poor living conditions of Syrian 
refugees is addressed in relation to poverty, labour exploitation, and gender-
based violence (Birgün, 7 September 2015). 

Concerning legal status, only Birgün has one article linking the lack of 
refugee status in Turkey as a likely cause of Syrian refugees’ decision to move to 
Europe. Through an interview with an academic specialised on the topic, the 
newspaper highlights that the Syrians under temporary protection cannot be 
granted refugee status unless Turkey lifts the geographical limitation to the UN 
Convention. The content of the article also reveals Birgün’s stance on elaborating 
the necessity to openly discuss integration problems of refugees and as well as 
the dynamics of their acceptance by the host community (Birgün, 23 September 
2015). There are no front-page articles highlighting education issues of Syrian 
refugees during the period although it coincides with the start of the new 
academic year.  

Emphasis on Border Security and Border Violations 

As addressed in the literature, framing of immigration in relation to 
security and terrorism in different national contexts is a dominant theme in print 
and television news (Wallace, 2018: 210). In line with this, analysis of our 
sample indicates that issues related to border security and border violations 
received the most intense media coverage from July to November 2015, with a 
significant rise in September. However, we also find that the security frame 
entails humanitarian aspects in the Turkish context and the coverage mainly 
focuses on security threats faced by refugees rather than framing refugees as a 
security threat.  As shown in Figure 9, there are 33 front-page articles tackling 
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migrant smuggling and 33 news related to exit from and transit via Turkey, while 
entry into Turkey is the least covered topic with 6 news. In all the three 
newspapers, reporting on border security issues mainly focus on irregular 
crossings via Turkey, with repeated coverage of refugee deaths and casualties 
due to capsized boats in the Aegean and Mediterranean Sea.  

Hürriyet and Birgün also put emphasis on the dependency of refugees on 
migrant smugglers, giving place to refugees’ personal stories highlighting their 
vulnerability in their attempt to reach Europe (Birgün, 5 August 2015). In fact, 
this type of coverage, giving voice to refugees, is already recurring before the 
Aylan Kurdi incident. Hürriyet covers the situation of Syrians waiting at the 
Basmane district of İzmir for their turn to be smuggled into Greece. With the 
headline ‘Getting ready to escape’, the newspaper quotes a refugee from Syria:  

‘If you pay US $300 in Syria, your passport is ready. I 
attempted to reach Greece twice before, but the Greek 
coastguards sent me back to Turkey. If we don’t leave Turkey 
in a month, this time Turkey will send us back to Syria, which 
means we will be back in the hands of the Syrian army. This is 
why we are not scared of the dangerous sea journey, we are 
willing to take this risk’ (Hürriyet, 2 August 2015).  

Describing migrant smugglers as ‘hope traffickers/traders’, Hürriyet also 
covers the situation in the Greek islands, stressing that the crossing between 
Turkey and Greece is only a small segment of their journey towards Europe.  

‘Each day, around 300 refugees cross Lesvos from Ayvalık. 
Yet, their desperate situation does not end once they arrive to 
the island. Hope traders leave those who escaped war into 
secluded parts of the island, forcing them to walk for kilometres 
under difficult conditions until they reach the registration 
offices in the centre’ (Hürriyet, 19 July 2015).  

Publishing the images of a boat leaving Turkish shores with 50 refugees in 
the middle of the night, the reporting quotes the Greek Prime Minister Alexis 
Tsipras ‘Europe has to help urgently’, and points at the efforts of both Turkey 
and Greece while describing the rest of European governments as ‘indifferent’ to 
the refugee crisis (Hürriyet, 8 August 2015). There is also negative coverage 
concerning Greece focusing on incidents where the Turkish coast guards have 
reportedly saved the lives of refugees when the Greek coast guards intended to 
sink their boats with the headline ‘The moment humanity dies’ (Hürriyet, 14 
August 2015).   

While Yeni Akit’s coverage of the situation at Turkey’s western borders is 
much narrower than Hürriyet and Birgün, the newspaper shifts the attention to 
the border security issues between Turkey and Syria. Concerning exit from 
Turkey, only Yeni Akit addresses the situation at Turkey’s southeast border, 
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asserting in a front-page article that the Democratic Union Party (PYD) prevents 
Syrian refugees’ voluntary return to Syria due to their ‘intentions of changing 
Syria’s demography in advantage of Kurds’ (Yeni Akit, 9 July 2015). The only 
occurrence of Syrian refugees as a ‘security threat’ within our sample appears in 
Yeni Akit, where the newspaper highlights the connections between terrorist 
organisations PKK and PYD, asserting that both use Syrian refugees to smuggle 
weapons from Syria to Turkey (Yeni Akit, 26 July 2015).  

Figure 9. Border Security and Border Violations 

 

Codes: Migrant smuggling [Göçmen kaçakçılığı], Exit from and transit via Turkey [Türkiye’den 
çıkış ve transit], Entry into Turkey [Türkiye’ye giriş] 

Refugee Crisis in Domestic Politics vs. Foreign Politics 

In comparison to the other two newspapers, Hürriyet’s coverage of the 
refugee crisis is extensively focused on foreign politics and policies especially in 
September and October. In other words, Hürriyet puts forward a more responsive 
approach to the spread of the refugee crisis into Europe and its implications on 
Turkey. A coverage of the European dimension appears in early September with 
the headline ‘The Border of Shame’ draws attention to the growing tension 
between the EU member-states quoting the French Foreign Minister: ‘We do not 
even treat animals this way’ expressing his reaction against Hungary’s placement 
of wire fences at its borders (Hürriyet, 1 September 2015). Similar to emphasis 
on ‘collective solutions’ narrative in newspapers of continental Europe (Berry et 
al., 2015), Hürriyet’s coverage highlights that the crisis should be solved 
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collectively at the EU level. While doing this, the newspaper is also telling its 
readers that Turkey is an indispensable partner of the EU for coping with the 
pressures of the refugee crisis.  

Especially during October, Hürriyet emphasises the growing diplomatic 
exchanges between the EU leaders and Turkish counterparts. The main content 
of the news consists of statements from politicians both from the government 
and the main opposition party. An extensive coverage appears during President 
Erdoğan’s visit to Brussels in October, highlighting the growing importance of 
Turkey in the management of the European refugee crisis and its linkage with 
Turkey’s quest for EU membership. Quoting Erdoğan: ‘The (refugee) situation is 
no longer sustainable. Europe should not forget that Turkey is hosting Syrians 
on behalf of the international community…Our main foreign policy objective is 
to join the EU. Help us share the burden, support the safe zone plan in Syria, 
accelerate the visa liberalization process and opening of new accession chapters’ 
(Hürriyet, 6 October 2015).  

German Chancellor Angela Merkel’s visit to Turkey in October is also 
widely covered in Hürriyet and as well as in Yeni Akit, while Birgün has no front-
page coverage on this visit. With the headline ‘A sensitive message to Merkel: 
Turkey cannot be a concentration camp’, Hürriyet reports former PM 
Davutoğlu’s statement: ‘There is no such proposal as 1 billion, 3 billion Euros on 
the table. We told that we would not accept this. We would not accept the 
approach “we gave this and Turkey is now satisfied. Refugees now should stay 
in Turkey” … I also told Merkel. No one should expect Turkey to become a 
country full of refugees like a concentration camp. But illegal migration has to 
become more controlled and regularised. In order to solve the refugee problem, 
the Readmission Agreement has to be implemented’ (Hürriyet, 20 October 
2016). Yeni Akit focuses on Merkel with the headline ‘Merkel passed the ball 
again’ claiming that the German Chancellor was inconsistent in her statements 
and did not put a clear stance on how to tackle the refugee situation (Yeni Akit, 
19 October 2016). As a matter of fact, Yeni Akit’s framing of refugee crisis in 
relation to foreign politics is coherent with the newspaper’s coverage of the 
Aylan Kurdi incident, reflecting its critical stance against the policies and politics 
of ‘Western governments’. The newspaper’s main criticisms centre around the 
unwillingness of ‘Western states’ to share responsibility with Turkey and the lack 
of humanitarianism in their approach in comparison to Turkey’s generous 
stance. Meanwhile Birgün’s coverage does not particularly focus on the spread of 
the refugee crisis into Europe through the framework of foreign politics, and the 
newspaper does not pay in-depth attention to the repercussions of Europe’s 
refugee debate on Turkey. To put differently, Birgün frames the refugee crisis 
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through the lens of domestic issues and it is presented as an integral part of the 
newspaper’s coherent critique of domestic politics and policies.  

5. CONCLUDING REMARKS 

As a widely used conceptual tool, mediatisation helps to explore the 
relevance and influence of media in various spheres of social life. With specific 
reference to migration-related issues, an extensive literature shows that media 
contents have the power to stir public discussions about refugees and migrants. 
In this article, we intended to contribute to the debate on ‘mediatisation of 
refugee crisis’ by discussing the ways in which the Syrian refugees have been 
discursively constructed in three Turkish newspapers during the peak of the so-
called refugee crisis of 2015. Using Esser and Strömback’s (2014) dimensions of 
mediatisation as an analytical departure point, we mainly focused on the ‘media 
practices’ dimension, which tells us to explore what the media cover and how 
they cover it. 

Our findings initially demonstrate a sharp increase in the total number of 
front-page news on the ‘refugee crisis’ and an increasing usage of the term 
‘refugees’ in September 2015. This suggests that regardless of their ideological 
stances, Hürriyet, Yeni Akit and Birgün, were all responsive to the Aylan Kurdi 
incident and the spread of the refugee crisis into Europe. Our findings also 
indicate that ‘refugee’ was the most frequently used term when referring to 
Syrian refugees although Syrians are not granted official refugee status in 
Turkey. While the usage of ‘refugee’ appears to be more consistent in Birgün, 
both Hürriyet and Yeni Akit use the term interchangeably with other terms, 
including ‘illegal migrant’. Drawing from existing studies and considering the 
media’s impact on public opinion, we argue that interchangeable use of these 
terms could trigger perceived ambiguity over the legal status of refugees and 
migrants. Through accurate and consistent terminology, on the other hand, 
media outlets could play a more informative role in this particular aspect.  

One key finding of our study is the media’s relative lack of interest towards 
the problems of Syrian refugees who are settled in Turkey. Refugees’ access to 
education, for instance, has not been covered by any of the newspapers analysed 
during the given period which coincides with the start of the academic year. 
Although Hürriyet reported extensively on access to food and shelter, its coverage 
is only limited to Syrians in transit without touching upon social issues 
concerning refugees and migrants living in Turkey. Only after the tragic incident 
of Aylan Kurdi, Birgün puts some emphasis on socio-economic vulnerabilities of 
refugees, issues of legal status and social integration in the domestic context. 
Meanwhile, issues related to border security and border violations received the 
most intense media coverage with a significant rise in September 2015. 
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Nevertheless, the security frame is embedded in a humanitarian narrative and 
the coverage majorly focuses on security issues threatening refugees rather than 
framing refugees as a security threat. Hürriyet and Birgün, in particular, put 
emphasis on the human face of the ‘refugee crisis’ through coverage of personal 
stories of refugees, often highlighting their vulnerability and difficult 
circumstances on their way to Europe. As we have addressed in the conceptual 
framework, these findings are indeed consistent with findings of earlier studies 
that suggest sharp rises in media coverage of migration often triggered by 
dramatic events may condition the public and policymakers to perceive 
immigration as a sudden event rather than representing the realities of migration. 
This brings us to the conclusion that within our timeframe of analysis media 
outlets were more concerned with crisis narratives rather than helping readers to 
form an informed opinion.  

Furthermore, framing of the refugee crisis in relation to domestic or foreign 
politics showed significant variation between the three newspapers. The 
mainstream newspaper Hürriyet focuses on the spread of the refugee crisis into 
Europe especially after the Aylan Kurdi incident, underlining Turkey’s transit 
position and the country’s growing importance for the EU in the management of 
refugee influx. In other words, Hürriyet frames the refugee crisis as an 
externalised problem without extensively assessing the refugee situation in the 
domestic context. The newspaper’s primary focus on refugees in the context of 
foreign politics also hints at growing diplomatic exchanges between Turkish and 
EU political actors, giving voice to policy-makers and highlighting Turkey’s 
strategic role in solving the ‘refugee crisis’ with Europe. Yeni Akit also portrays 
the refugee crisis mainly as an external problem without any in-depth discussion 
of the refugee situation in Turkey. Different than Hürriyet’s coverage, however, 
the newspaper coherently puts a critical stance against the ‘Western 
governments’, including their politics in the Middle East, their reluctance to 
share responsibility with Turkey, and the lack of humanitarianism in their 
refugee policies. In sharp contrast, Birgün predominantly frames the refugee crisis 
as an internal issue, presenting it as an integral part of the newspaper’s consistent 
critique of domestic politics and policies. We conclude by suggesting that our 
small-data analysis could be used comparatively with other time periods in order 
to have a more comprehensive understanding on the mediatisation of refugee 
issues in the Turkish media context.  
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Appendix 1. Themes, categories, and codes of content analysis 

 

Theme Categories Code Description 

Definition  Migrant (göçmen) Also plural version of each definition code 
Illegal migrant  
(kaçak göçmen) 

 

Refugee (mülteci)  
Asylum-seeker 
(sığınmacı) 

 

Syrian/Syrian 
citizen  (Suriyeli/ 
Suriyeli vatandaş) 

 

Focus  Domestic News solely focusing on domestic context, no 
coverage of international aspects 

International News also focusing on international aspects 
Subject  Agenda 

 Agenda (gündem) Public discussion of the issue becomes an 
agenda item, followed by widespread coverage 

Tabloid 
 Tabloid (magazin) Coverage of refugee-related news putting 

tabloid material to the fore 
Refugee problems 
 Access to housing 

and food (barınma ve 
gıda) 

Syrian refugees’ access to shelter and food in 
Turkey, including Syrians in transit 

Working conditions 
(çalışma koşulları) 

Working conditions of Syrian refugees in 
Turkey 

Education (eğitim)  Syrian refugees’ access to education in Turkey 
Security (güvenlik) Security and safety of Syrian refugees 
Legal status  
(hukuki statü) 

Legal status of Syrian refugees in Turkey, 
including Syrians in transit 

Health (sağlık) Syrian refugees’ access to medical care in 
Turkey 

Violation of rights 
and mistreatment of 
refugees  

Syrian refugees’ mistreatment by authorities and 
law enforcement units, displacement and 
restrictions on mobility and other violation of 
rights 

Border security and border violations 
 Migrant smuggling 

(göçmen kaçakçılığı) 
Coverage of news that focus on irregular 
movement of Syrian refugees in relation to 
migrant smuggling 

Exit from or transit 
via Turkey 
(Türkiye'den çıkış ve 
transit) 

Exit from or transit via Turkey  

Entry into Turkey 
(Türkiye'ye giriş) 

Entry into Turkey via irregular means 

Politics 
 Domestic politics (iç 

siyaset) 
Topics that focus on Syrian refugees in relation 
to domestic politics and policies 

External politics (dış 
siyaset) 

Topics that focus on Syrian refugees in relation 
to foreign politics and policies 
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Birliği’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle yarışacak düzeye 
gelmesi, Arap Dünyasında ve Batı Avrupa’da sosyalizmin 
yükselmesi gibi çeşitli iç ve dış etmenlerin de katkısıyla 
Türkiye’de sosyalist fikirler geniş çevrelere ulaştı. Bu 
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ABSTRACT 

1960s were the years when the leftist movements in Turkey 
awakened at both practical and theoretical levels. Socialist 
ideas reached larger crowds in Turkey thanks to some internal 
and external factors, i.e. the realm of freedom provided by the 
1961 Constitution, developments demonstrated that the 
Union of Soviet Socialist Republics could compete effectively 
in certain circumstances with the United States of America, 
and the rise of socialism both in Arabic World and Western 
Europe. Turkish socialist journals were therefore full of 
theoretical discussions of time. In this study, discussions 
raised in some of those selected leading journals about 
parliamentarism, coup d’état and elections are examined by 
conducting a textual analysis and the ideas of socialists -who 
were divided as National Democratic Revolutionaries and 
Socialist Revolutionaries- on these issues are analysed in a 
comparative manner with the aim of revealing divergences 
among them. 

Keywords: Yön Movement, National Democratic 
Revolution, Turkish Labor Party, Parliamentarism, Coup 
D’état. 

GİRİŞ 

1960 Darbesi ile ordu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez yönetime el koymuştu. 
Her ne kadar bu darbe, Cumhuriyet’in ilk darbesi olsa da, askerin siyasette etkili 
olduğu ilk olay değildi. Osmanlı modernleşmesi döneminde de, Tanzimat 
Dönemi’nden bu yana da asker siyaset alanında oldukça etkiliydi. Hatta Kuyaş, 
askerin siyasette etkisini Tanzimat ile başlatmanın da yanlış olduğunu belirtir. 
O’na göre Osmanlı beyinin gazilerin başındaki gazi statüsünden sultanlığa 
yükselmesindeki yeniçeri katkısı, askerin zamanla belirleyici gücünün farkına 
varmasını sağlamış; şehzadeyi belirler, kendi seçtiği sefere çıkar veya kendisine 
ters iktisadi önlemleri engeller konuma gelmesini sağlamıştı (1999: 262). 1960 
Darbesi, 10 yıllık Demokrat Parti (DP) iktidarını sonlandırmakla kalmamış; 
ilericilik, planlama, kalkınma, geri kalmışlık gibi kavramların daha çok 
gündemde olduğu, ülke yöneticilerinin de katıldığı tartışmaların yaşandığı bir 
dönemin kapısını aralamıştı. Zira artık kalkınma, planlama, bağımsızlık, 
emperyalizm gibi temalar etrafındaki tartışmaların daha özgürce yapıldığı bir 
konjonktür başlamıştı.  Bunun nedeni darbenin, ordu-aydın ve bürokrasi ittifakı 
tarafından gerçekleştirilmesi ve dönemden etkilenen bu aydınların sol 
ideolojiden izler taşımasıydı (Kahraman, 2011: 43).  
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Tüm bu tartışmalar geçmişe dönük muhasebeleri de beraberinde getirmiş, 
aydınların yanında gençler de bu tartışmaların öznesi olmuştu. İlk kez bürokrasi 
ve büyük partilerin dışında, öğrenci kulüplerinden de bu konularla alakalı sesler 
çıkmıştı. Bunlar ayrıca sivil toplum oluşturmak için de ilk ciddi girişimlerdi 
(Ahmad, 2015: 169).  Tüm bu gelişmeler ve tartışmalar, sol düşünceli aydınların 
fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli bir fırsat yaratmıştı. Bu 
yıllarda fikirlerini geniş kitlelere yaymanın en etkili yollarından biri ise yazılı ve 
görsel basını kullanmaktı ve sol düşünürler ile gençler de bu yolu etkili şekilde 
kullanmıştı. Bu durum basılı yayınların gelişmesine katkı sağlamış, oldukça çok 
sayıda sol dergi ve gazete yayıma girmişti. Bu dönem sol basının geliştiği bir 
dönem olsa da; ilk kez sol yayınların görüldüğü dönem değildi. Şüphesiz ki 
Osmanlı Devleti zamanında da sol eğilimli yayınlar olduğu gibi, Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde ya da çok partili yaşama geçiş zamanlarında pek çok 
sol yayın ülkede faaliyet göstermişti. İştirak, Aydınlık –Şefik Hüsnü’nün çıkardığı- 
ve Amele dergileri Osmanlı zamanının etkili sol yayınları olarak öne çıkarken, 
Resimli Ay, Adımlar, Görüşler, Yeni Dünya, Marko Paşa gibi dergiler Tek Parti 
Dönemi’nin önemli sol yayınları olmuştu. 1960’lı yıllar ise Yön, Sosyal Adalet, 
Emek, Proleter Devrimci Aydınlık, Yeni Çağ, Ant, İleri, Türk Solu, Aydınlık Sosyalist 
Dergi ve daha nice sol dergiye tanıklık etmişti.  

Bu dönemdeki sol dergi sayısının oldukça yüksek olmasının bir nedeni sol 
içinde fraksiyonel bölünmelerin sıkça görülmesidir. Özellikle Milli Demokratik 
Devrim (MDD) ve Sosyalist Devrim (SD) olarak ayrılan sol yönelimler, gerek 
yöntem gerekse de olası müttefik sınıflar konusunda birbirleri ile ters düşmüş, 
aynı devrimi savunsalar da fraksiyonel olarak ayrışmalar yaşamış ve bunun 
sonucu olarak her görüş kendi yayınını çıkarmaya başlamıştı. Bunun en bilinen 
örneği Milli Demokratik Devrimi savunan ve birlikte Aydınlık Sosyalist Dergi’yi 
çıkaranların zamanla fikirsel ayrılık yaşaması ve bir grubun ayrılıp Proleter 
Devrimci Aydınlık adlı başka bir dergiyi çıkarmasıdır. Ne var ki iki dergide de çok 
büyük ölçüde benzer konular işlenmeye devam etmiştir.    

1960 Darbesi ile başlayan yıllar her ne kadar daha özgürlükçü bir ortam 
olarak görülse de, bu dönemde çıkarılan dergiler de, önceki dönemlerde olduğu 
gibi baskılara ve kapatılma kararlarına maruz kalmışlardı. Önceki dönemlerde 
Aziz Nesin’in Marko Paşa’sı ya da Mehmet Ali Aybar’ın Zincirli Hürriyet’i 
kapatılan büyük dergiler olurken, 1960’lı yıllarda çıkan dergilerin de kaderi farklı 
olmamıştır. Yön Dergisi, Öncü, Sosyal Adalet ve Tanin gibi dergiler kapatılma 
kararlarıyla yayın hayatından uzaklaştırılmışlardı.  

Sol basının karşı karşıya olduğu bir diğer sorun ise finansal destek 
eksikliğidir. Sol basın için her dönemin sorunu olan bu durum, Behice Boran’ın 
Adımlar’ının ya da Hikmet Kıvılcımlı’nın Sosyalist’inin kısa sürede yayın 
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hayatına son vermesine neden olmuştu. Pek çok sol dergi zaman içinde 
okurlarından özür dileyerek fiyat artırımına gitmişti. 

Bu dönemin sol dergilerinde darbe sonrası dönemde atılması gereken 
adımların yanında, Demokrat Parti (DP) döneminin muhasebesi de bolca 
yapılmıştır. Adalet Partisi’nin (AP) iktidarı ile birlikte bu partiye yönelik 
muhalefet, sayfaların temel konusu olurken, teorik tartışmalar da sayfaları 
kaplamıştır. Parlamentarizm ve çok partili yaşam da gerek teorik tartışmalarda 
gerekse de dönem muhasebesinde sıkça anılmıştır. Bu çalışmada da Yeni Çağ 
Dergisinin Ocak 1964’ten bitimine dek çıkardığı 72 sayısı, Aydınlık Sosyalist 
Dergi’nin Kasım 1968’den Aralık 1969’a dek çıkardığı 14 sayısı, Proleter Devrimci 
Aydınlık Dergisi’nin Ocak 1970’ten kapanana dek çıkardığı 13 sayısı, Türk Solu 
Dergisi’nin Kasım 1967’den kapanana dek çıkardığı 126 sayısı, Emek Dergisi’nin 1 
Mayıs 1969’dan Aralık 1969’a dek çıkardığı 18 sayısı, Sosyal Adalet Dergisi’nin 
Mart 1963’ten kapanana dek çıkardığı 20 sayısı, Ant Dergisi’nin Ocak 1967’den 
Aralık 1969’a dek çıkardığı 157 sayısı, Yön Dergisi’nin Aralık 1961’den kapanana 
dek çıkardığı 222 sayısı incelenmektedir. Bu dergilerin seçilme nedeni dönemin 
en önemli üç sol akımı olan Yön, Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist 
Devrimin önde gelen düşünürlerinin yer aldığı dergiler olmalarıdır. Yeni Çağ da 
Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) yakınlığıyla bilinmektedir. Bu dergilerin 
teorik tartışmalarında veya gündem yorumlarında parlamenter sistem ve çok 
partili yaşama bakışları önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada bunlar 
karşılaştırılmalı olarak açıklanmaktadır. Bu akımların çok partili yaşam ve 
parlamentarizme bakışları, bu akımların 1960 darbesine, bu darbenin 
anayasasına, çok partili yaşam düzenine ve seçimlere bakışları esas alarak 
irdelenmektedir.     

1.1960’LAR TÜRKİYE SOLU 

1960’lar sol hareketlerin en aktif dönemleri olarak görülse de sol gelenek 
Osmanlı zamanına dek götürülebilir. 1895’te kurulan Amele-i Osmani Cemiyeti 
ve 1910 yılında kurulan Osmanlı Sosyalist Fırkası gibi girişimler bu topraklarda 
sosyalizmi ilk benimseyenlerdendi. Ne var ki, o zamanlarda atılan bu tohumlar 
gerek tek parti gerekse de çok partili yaşam döneminde filizlenmemiş, 1960’lara 
dek beklemek gerekmişti. Solun bu kadar geç çıkışının ardında Başkaya’ya 
(2011) göre Ermeni, Rum ve diğer Hristiyan unsurların ülke topraklarından 
tasfiyesi var. Zira ilk sosyalist örgütlenmeler bu grupların arasından çıkmıştı. Ek 
olarak tek parti diktatörlüğü de bu gecikmeye vesile olmuştu (157). Güler (2015) 
ise bu durumu Osmanlı’dan Cumhuriyet’e pek bir sosyalist miras kalmamasına, 
o dönemki sosyalist düşüncenin zaten özünde sosyal demokrasi olmasına bağlar 
(229).  
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Solun 1960’larda yükselişinde pek çok dış neden de etkili olmuştur. 
Sovyetler ’in olimpiyatlardan uzay yarışına dek uzanan bir yelpazede herkese 
kafa tutması, bürokratik merkezi planlamanın altın çağını yaşaması, Castro’nun 
Mao’nun efsane haline gelmesi ve Arap Ülkelerinde askeri sol yönetimlerin, 
BAAS yönetimlerinin başkaldırışı Türk Solunu da cesaretlendirmişti 
(Cangızbay, 2011: 171).   

Sol bu dönemde devrimin aşamasını, işbirliği yapılacak sınıfları, devrimle 
alaşağı edilecek sınıfları tartışmıştı. Devrimin aşaması tartışmaları, Osmanlı’nın 
toprak rejimi tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Bu tartışma ise köylünün 
durumunu sorgulatmıştı. Köylüyle beyi arasındaki hukuki ilişkilere bakanlar 
olduğu gibi, artı ürünün köylüden alınış şekline veya alanın kimliğine bakanlar 
da olmuştu. Osmanlı’yı feodalite olarak görenler olduğu gibi – Mihri Belli vb.-, 
Asya Üretim Tarzını Osmanlı’da görenler de – Sencer Divitçioğlu vb.- olmuştur. 
Bunun yanında Osmanlı Devleti’ni kendine has bir düzen şeklinde görenler 
olduğu gibi-genellikle tarihçiler Halil İnalcık vb.- Doğan Avcıoğlu gibi 
prekapitalist düzen deyip genelleyenler de olmuştu. Buna göre milli demokratik 
devrimi önceleyenler ile sosyalist devrimi önceleyenler olarak temelde ikiye 
ayrılan sosyalistler, teorik tartışmalarına bu düzlemde, aşamalı devrim-tek 
devrim boyutunda devam etmişlerdir. Gencer’e (2013) göre ise tüm bu 
tartışmalar devrim stratejileri ile sınırlı kalmıştır (157). 

1960’lar Türkiye Solu Şener’e göre üç sacayağı üstünde yükselmiştir: Yön 
Hareketi, Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrimi savunan Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) çevresi (2015). Ülkenin geri kaldığına inanan bu çevreler, bunun 
nedenini araştırmaya başladılar. Cevabı tarihte aramaya başlayan bu akımların 
teorisyenleri, Osmanlı zamanına kadar gidip Osmanlı’nın kapitalizme geçememe 
nedenini irdelemekle işe başladılar. Bu tartışmalar tabiî ki Osmanlı’nın toprak 
rejimi, köylünün hukuki ve ekonomik durumu gibi konuları da tartışma 
masasına taşımıştı. Milli bağımsızlık mücadelesini olumlayan bu hareketler, 
Kemalist yönetimin hatalarını da belirtmekten geri durmamıştı. Demokrat Parti 
dönemi ise karşı devrim dönemi olarak lanse edilmişti. Bu dönemin sınıf 
tahlilleri ve sürdürülen teorik tartışmalar aslında devrimin aşamasını ve olası 
müttefik sınıfları belirleme kaygısı gütmüştü. 

Yön, Doğan Avcıoğlu önderliğinde çıkan ve gerek gençleri gerekse de 
askerleri etkileme konusunda oldukça etkili olmuş bir dergidir. Bu dergide Yön 
Hareketinin teorik düşüncelerini paylaşmayan düşünürler de yazmıştır. Hatta 
Doğan Avcıoğlu’na yönelik şiddetli eleştirileri içeren yazılar da yayınlanmıştır. 
Ancak bu çalışmada temel olarak Doğan Avcıoğlu’nun ve Yön fikriyatını 
paylaşan kimi yazarların yazıları üzerinde durulacaktır. Yön Hareketi ülkenin 
yarım kalmış bir burjuva devrimine sahip olduğunu ileri sürer. Bu nedenle de 
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feodal yapılar hâlihazırda devam etmektedir. Bunlar da işbirlikçi kompradorlarla 
birlikte gericiler koalisyonunu vücuda getirmiştir. Bu nedenle yapılması gereken 
bu feodal yapıları kıracak bir burjuva devrimidir. Ardından sosyalist devrim 
gelmelidir. Ancak işçi sınıfı bu devrimi yapacak bilinçte değildir. İşçi sınıfı 
devrimden sonra bilinçlenip örgütlenip sosyalizmi kuracaktır. Buradan çıkan 
sonuç aslında Yön Hareketi’nin kurulacak sistemin sınıfsal niteliğinin farkında 
olduğudur ki bu da Yön Hareketi’ni Kemalizm’den uzaklaştırıp Marksizm’e 
yakınlaştıran özelliklerdendir (Ulus, 2016: 38). İşçi sınıfının bu durumu 
nedeniyle devrimi, zinde kuvvetler denen, sivil ve asker aydınlar üstlenmelidir 
(Avcıoğlu, 1976). Bu anlayış günümüze dek uzanan ulusal sol anlayışa da tesir 
etmiştir (Çiçek, 2016: 257). Karpat (2014), Yön fikriyatını ekonomik kalkınma 
üzerinden gerekçelendirilen bir seçkinci iktidar doktrini olarak nitelendirmiştir 
(90). 

Milli Demokratik Devrim anlayışı da Mihri Belli’nin öncülüğünü yaptığı 
bir akımdır ve özellikle gençlik üzerinde oldukça etkili olmuştur. Yön Hareketi 
ile paralel olarak önceliği burjuva devrimine veren MDD, yine benzer şekilde 
milli burjuvaziye öncelik vermiş ve sivil asker aydınları öne çıkarmıştır. Ancak 
sosyalizme geçişte öncelik yine işçi sınıfındadır. Asker sivil aydınlar büyük ilerici 
cephenin önemli bir bileşenidir. MDD’de kapitalizmin doğasındaki sınıf 
karşıtlıkları; kapitalist uluslar-ezilen uluslar şeklinde yorumlanmış; MDD 
Marksizm’i yerelci bir şekilde yeniden üretmiştir (Karsan, 2005: 240). O 
dönemde yükselen Üçüncü Dünyacılığın da etkisi ile yerelleştirilen ve 
millileştirilen Marksizm, Türkiye sosyalistlerini de etkilemişti (Doğan, 2011: 
142). Yine Karsan’a göre MDD ve Yön Hareketi, sosyalizmi Batı’nın aldığı yolu 
hızlıca almak ve kalkınmak olarak görmek konusunda benzeşmektedir (2009: 
55). Ancak Lipovsky, MDD’yi başarısızlığa mahkûm görmüştür. Lipovsky 
(1991), gerek anayasaların doğasının farkı gerekse de ordunun yapısının farklı 
olması nedeniyle, milli demokratik devrimin Türkiye’de başarısızlığa mahkûm 
olduğunu belirtmiştir (104). 

Türkiye İşçi Partisi ise meclise giren ilk sosyalist partisi olmasının yanı sıra, 
mecliste yaptığı etkili muhalefet ile de dikkat çekmişti. İdeolojik olarak 
Kemalizm, Batı sosyal demokrasisi ve Marksist sosyalizmin bir alaşımıydı 
(Doğan, 2010: 315). Kemalizm etkisi TİP’te de en az MDD ve Yön kadar 
etkilidir; TİP anayasanın sosyalizme açık olduğunu belirterek anayasal düzenin 
mirasçısı olduğunu ortaya koymuştur (Gürel, 2006: 17). Mehmet Ali Aybar, 
Behice Boran ve Sadun Aren gibi dönemin önde gelen isimlerini barındıran 
parti, ülkede sanayinin belirli bir seviyeye geldiğini, bu noktadan sonra burjuva 
devrimini değil, sosyalist devrimi öncelik yapmak gerektiğini belirtmiştir. Önceki 
iki akımın aksine, devrimin öncü sınıfı şüpheye yer bırakmayacak şekilde işçi 
sınıfı olarak görülmüştür. Sendikacılar tarafından kurulmuş olması hem bu 
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durumu etkilemiş hem de partiye belli bir oy tabanı sağlamıştı (Belge, 2009: 11). 
TİP tabuları yıkmış ve uzun süre görmezden gelinen azınlıkları ve onların 
sorunlarını, siyasetin merkezine taşımıştı (Landau, 1974: 146). 

Bu akımların aralarındaki en temel farklara bakmak gerekirse, sosyalist 
ideolojiyi meşrulaştıran ve toplumsallaştıran TİP, örgütlenme tarzı, mücadele 
anlayışı ve iktidar perspektifi olarak TKP, MDD ve Yön ’den ayrılmaktaydı 
(Şener, 2007: 356). TİP, demokratikleşmeyi iktidarının ön koşulu sayarken, 
MDD demokratikleşmeyi iktidarından sonra sosyalizme giden yolu açmak için 
kullanacağını belirtmiştir (Akdere ve Karadeniz, 1996: 284). MDD, hâkim 
sınıfların ideolojik hegemonyasının mevcut düzende kırılamayacağını, bu 
nedenle halk desteğiyle iktidara gelmenin mümkün olmadığını belirtmişti. 
Behice Boran gibi Sosyalist devrimciler ise ancak emekçi kitleler bilinçlendirilip 
mevcut ideolojik hegemonya kırıldıktan sonra iktidara gelinebileceğini ileri 
sürmüştü (Atılgan, 2009: 368).   

Birbirlerinden farklarına rağmen bu akımların ortak noktaları da 
mevcuttur. Üç akımın da ilham kaynağı benzerdi. Mutlak dönüşüm için gereken 
ilk adımın devlet iktidarını ele geçirmek olduğunu belirten Leninizm, Türk 
Solunun gerek oy yoluyla gerekse de halk ayaklanmasıyla temel amacını devlet 
aygıtını ele geçirmek olarak belirlemesinde etkili olmuş; üç akım da hedeflerini 
politik iktidarı ele geçirmek olarak belirlemişti (Karsan, 2009: 54). MDD ve 
sosyalist devrim taraftarları arasında fark görmeyenler de mevcuttur. Akdere ve 
Karadeniz, MDD’nin emperyalizme bağlılığın devam ettiğini, temel hak ve 
özgürlüklerin sağlanamadığı ve anti feodal mücadelenin devam ettiği tezini 
TİP’in de tüm çözümlemelerinde tespit olarak kullandığını ancak bunların 
sonucunda MDD’ye ters bir sonuç çıkardığını belirtirler. Ek olarak TİP’in ileri 
kapitalist ülkelerin seviyesine çıkmak hedefi ile MDD’nin milli kapitalizmi 
geliştirme hedefi birbirinden farksızdır. TİP’e göre bu sosyalist devrimle, 
MDD’ye göre de işçi-köylü iktidarı yapacaktır (1996: 280-281). Gürel’e (2006) 
göre ise farklı olan sadece yöntemlerdir. TİP’in yaptığı MDD’cilerin “Tam 
Bağımsız-Gerçekten Demokratik Türkiye’sini” az daha kamucu hale sokup adını 
sosyalist olarak değiştirmekti. Bir takım alakasız sosyo ekonomik tahlille 
süsleyip bunu bir program gibi sunmak ve de bu çerçevenin pek çok kişi 
tarafından da sürdürülmesi, 1960’ların solunun teorik düzeyinin sınırlılıklarını 
gözler önüne sermektedir (17).  

Şener’in kitabında yer vermediği ve 1961 Anayasa’sının 141. ve 142. 
Maddeleri gereği kurulması da yasak olan Türkiye Komünist Partisi, 1960’ların 
özgürlük ortamından yararlanamayan tek sosyalist akım olarak görülebilir. Bu 
yıllarda TKP Dış Büro olarak mücadelesine yurtdışında devam etmek 
durumunda kalmıştı ve Sovyetler Birliği’nin yakın himayesindeydi. TKP’nin o 
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dönem, Türkiye’de MDD olarak bilinen akıma fikirsel olarak yakın olduğu; 
temel düşmanı ABD ve onun içerideki müttefikleri olarak belirlediği; MDD’den 
tek farkının ise Sovyetlerde çizilen yeni tezlere uygun olarak kapitalist evrenin 
atlanarak sosyalizme kestirmeden geçilebileceğine inanması olarak dile 
getirilebilir (Ulus, 2016: 304-306). 

Tüm bu entelektüel tartışmalar yukarıda bahsedilen pek çok nedenle 
beraber aslında Cumhuriyet’in Batılılaşma hedefinin 1960’lı yıllarda hala 
gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle hem pek çok makro 
tarih tezi ileri sürülmüş hem de muasır medeniyetlere ulaşmak hedefi hızlı 
kalkınma olarak restore edilmiştir (Gencer, 2013: 176). Zaten Batı’da eşitlik, 
sömürünün ortadan kaldırılması, sosyal adalet gibi unsurlarla ortaya çıkan 
sosyalizm, Türkiye’de kalkınma reçetesi olarak görülmüştür. Aşağıda daha 
detaylı olarak açıklanacağı üzere bu durumun nedeni bu dönem Türkiye solunun 
iktidar perspektifi açısından zayıflığıdır. Belge (2007) ise bu duruma alternatif bir 
açıklama getirmiş ve büyük sınıf farklarının olmamasıyla beraber asıl ayrımın 
etnik kökenli olmasını bu duruma sebep olarak göstermiştir (30). Karpat da 
sadece sosyalizmin değil, liberalizmin de ülkemizde Batı’daki anlamından farklı 
şekilde algılandığını, her ikisinin de, destekleyen taraflarca güç taleplerini 
gerekçelendirmek için kullanıldığını belirtir (2014: 274).  

2.1960 ASKERİ DARBESİNE VE 1961 ANAYASASINA BAKIŞ 

Üç akımın 27 Mayıs askeri darbesine bakışlarına geçmeden önce, 
Türkiye’de sol ve 27 Mayıs ya da asker ilişkisine genel olarak bakmakta fayda 
görülmektedir. Askeri darbe sosyalizmin gelişmesi için uygun ortam yaratmıştır. 
Bunun yanında özellikle MDD ve Yön Hareketi’nin askerle olan yakın ilişkisi 
dikkat çekmektedir. Dorronsoro ve Gourisse (2015) Yön Dergisi’nin pek çok 
askeri etkilediğini, onlar için temel kaynaklardan biri olduğunu belirtmişlerdir. 
Ayrıca Doğu Perinçek’in kurduğu Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin 
(TİİKP) bünyesinde 50 civarı asker barındırdığını, Hikmet Kıvılcımlı’nın da 
yaklaşık 70 kadar askerle sıkı teması bulunduğunu belirtmişlerdir (73). Hasan 
Cemal’in (1999) aktarmış olduğu ve dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in 
bir komutanın odasında Ant ve Devrim dergilerini gördüğünü belirten anı da bu 
durumu destekler niteliktedir (26). Daldal (2004) ise asker ile sol arasındaki bu 
ilişkinin doğal olduğunu belirtmiş, Kemalist öğretiyle eğitilen askerlerin 
Kemalizm’e içkin olan sosyal adalet ve ekonomik kalkınma gibi kavramların da 
etkisiyle sola sempati beslediklerini belirtmiştir. Ayrıca 1960 darbesini yapan 
kesime bakıldığında da bu kişilerin alt ve orta sınıf geçmişlere sahip olduklarının 
görüldüğü; bu durumun da bu kişilerin sola yakınlık duymasına neden olduğunu 
belirtmiştir (83-84). William Hale’in ordunun çelişkisi olarak öne sürdüğü 
durum da bizce ordu ve sol arasındaki yakınlığın çok temel bir dayanağını gözler 
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önüne sermektedir. Hale’a göre (2011), ordunun hem siyaseten geri durmak hem 
de Kemalist anlayışın temel dayanağı olmak rolleri birbiri ile çelişmektedir (200). 
Ordunun Kemalist anlayışın temel taşı olması hususu ordunun, kendisini 
Kemalizm ile özdeşleştiren, “eski Kemalist güzel günlere” dönmeyi arzulayan 
sol akımların yanında konumlanması veya onlarla organik bağlar kurması 
sonucunu doğurmaktadır.  

27 Mayıs’ın getirdiği özgürlük ortamının sosyalist düşüncenin 
yayılmasında ve örgütlenmesinde önemli payı olduğu kanaatindeyiz. 
Örgütlenme konusundaki iyileştirmeler ve basın yayın konusundaki önceki 
dönemlere kıyasla daha özgür bir ortam sosyalizmin görünürlüğünü artırmıştır. 
1960’lı yılların önemli isimlerinden Behice Boran da sosyalizmin Türkiye’de 
ancak 1960 askeri darbesi sonrasında geçerli olabilen bir siyasal düşünce 
olduğunu belirtmiştir (1970: 100). Yine aynı dönemin önemli isimlerinden Şahin 
Alpay (1988) da benzer düşüncededir. Tüm 68 hareketinin 27 Mayıs sonrası 
ortaya çıkan görülmemiş özgürlük ve demokrasi ortamının sonucu olduğunu 
belirtmiştir (167). Sosyalizmin önem arz eden bir ideoloji olarak ortaya çıkışı 
Karpat’a (1965) göre de 1960 darbesi sonrasıdır (94). Ancak yine belirtmek 
gerekir ki benzer şekilde düşünmeyenler de vardır. Savran (1987), pek çoklarınca 
bürokrasinin elinden kaçırdığı iktidarını geri alma çabası olarak değerlendirilen 
27 Mayıs’ı, sanayi burjuvazisi ve tarım burjuvazisi arasındaki çatışmanın askeri 
yolla çözülmesi olarak değerlendirmiş; bu hareketin de aslında giderek yükselen 
kitle hareketlerinin üzerine oturduğunu ve işçi sınıfını pasif konuma aldığını 
belirtir (162).1     

Ele aldığımız üç akımın ülkede seçilmiş ve meşru bir hükümeti deviren 
1960 Darbesine bakışları, bize bu üç akımın çok partili yaşama bakışlarını da 
aktarmakta yardımcı olacaktır. Doğu Perinçek, Şahin Alpay, Halil Berktay gibi 
isimlerin çıkardığı ve MDD akımının dergilerinden Aydınlık Sosyalist Dergi 
(ASD), 1960 darbesini, daha ilk sayısında bu darbeye giden yolları 
meşrulaştırarak olumlamıştır: 

                                                           
1 Konuyla ilgili pek çok akademik çalışma mevcuttur. İlgilenenler burada önereceğimiz şu 
çalışmalara göz atabilirler. Demirel, Tanel (2004), Soldiers and Civilians: The Dilemma of 
Turkish Democracy, Middle Eastern Studies, 40 (1): 127-150; Hale, William(1994), Turkish 
Politics and The Military, (Routledge), Ülman, Haluk ve Tachau, Frank (1965), “Turkish 
Politics: The Attempt to Reconcile Rapid Modernization with Democracy”, Middle East 
Journal, 19 (2): 153-168, Harris, George (2011), “Military Coups and Turkish Democracy, 1960–
1980”, Turkish Studies, 12(2): 203-213, Narlı, Nilüfer (2000), “Civil‐military relations in 
Turkey”, Turkish Studies, 1(1): 107-127, Bal, İhsan ve Laçiner, Sedat (2001), “The Challenge of 
Revolutionary Terrorism to Turkish Democracy 1960-80”, Terrorism and Political Violence, 
13(4): 90-115. 
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“Emperyalizmin ağır sömürü şartları ve iktisadi buhranların 
emekçi sınıflar ve küçük burjuvazi içinde yarattığı ekonomik 
sefalet, her gün artan işsizlik ve pahalılık, ücretlerin ve 
aylıkların aynı oranda artmayışı karşısında, iktidarını 
sürdürmek isteyen işbirlikçi ittifak, dinci ve gerici akımları 
örgütlemek ve bu akımları kemalizmin laik-milli çizgisine 
tamamen ters düşen tutumuna destek olarak kullanma yolunda, 
her geçen gün daha cüretli davranmıştır. Bütün bu gelişmeler, 
27 Mayıs 1960’da asker-sivil küçük burjuva demokrasisinin, 
işbirlikçi iktidarı devirmesiyle sonuçlanmıştır” (1968a: 24). 

27 Mayıs 1960 Darbesi, Aydınlıkçılara göre bir uyanıştı. Ülkenin yarı 
bağımlı olduğu ve demokrasinin yalnızca parlamentoya sahip olmak ve seçimler 
yapmak olmadığı anlaşılmıştı. Bu darbe milli bağımsızlık düşüncesini tekrardan 
canlandırmıştı (1969a: 12). Ayrıca küçük burjuva aydınının sosyalizme ısınması 
da yine 27 Mayıs’ın sağladığı özgürlük ortamında olmuş; darbeyi yapan ordu da 
doğası gereği anti feodal ve antiemperyalist olduğu için, sosyalizme karşı daha 
demokratik davranmıştır (1968b:92). Yine MDD’ci Türk Solu dergisinde de 27 
Mayıs’ı yapanlar övülmüştür. 27 Mayıs, 50 yıllık sosyalist birikimin 
dışavurumunu sağlamış, feodal mütegallibe ittifakını geriletmiştir. 27 Mayıs, bu 
dergiye göre devrimci bir adımdır (1969a).  

Yön sayfalarına baktığımızda ise Soysal’ın 27 Mayıs müdahalesini hükümet 
darbesi olarak bile değerlendirmediğini; buna neden olarak da başa gelen 
kesimin menfaatinin halkın menfaatleriyle uyuşması olarak gösterdiğini görürüz 
(1963:3). Turan Güneş, Yön sayfalarında halkın DP iktidarına itimadının 
azaldığını, bu nedenle de 27 Mayıs’ı halkın gönül rahatlığıyla kabul ettiğini 
belirtmiş ve darbeyi meşrulaştırmıştır (1962: 15). Taner Timur da 27 Mayıs’ı 
aydınların, gençlerin ve ordunun; yani ilerici kesimlerin yaptığını belirtmiştir 
(1962: 13). Avcıoğlu ise 27 Mayıs’ın toprak ağalarına ve büyük sermayeye dayalı 
sistemin iflasını sağladığını ve sosyal adalet içinde hızlı kalkınma yoluna 
girildiğini belirtmiştir ve desteklemiştir (1962a: 3). İlhan Selçuk Aydınlıkçılara 
benzer şekilde 27 Mayıs’ı bir uyanış olarak görmüştür: 

“..Ancak 27 Mayıs’tan sonradır ki Türkiye’de Atatürkçülüğün 
uyanışı başladı. Bu uyanışın Türkiye’ye getirdiği akım 
emperyalizme karşı savaştır. Bizi sömüren emperyalizme karşı 
mücadele, Atatürkçülüğün Türkiye’de gerçekleşmesi için birinci 
vasıtadır.” (1965: 5) 

Sadun Aren, Behice Boran gibi pek çok önde gelen TİP’linin yazdığı Emek 
dergisi teorik olarak darbelerin kaçınılmaz olarak sosyalizme götüreceği 
düşüncesine karşı da olsa (1967a: 5); 27 Mayıs darbesine karşı diğer akımlardan 
farklı bir çizgi göstermemiştir. 27 Mayıs Darbesi’nin bir özgürlük ortamı 
getirdiğini söylemiş, hatta bu sayede Türkiye İşçi Partisi’nin örgütlenip fikirlerini 
yayabildiğini belirtmiştir (1969a: 9). Hatta 27 Mayıs’tan önce sosyalist sayısı 
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kadar sosyalizm görüşü vardı, ardından 27 Mayıs ile birlikte sosyalist örgütler ve 
fikirler ete kemiğe büründü görüşünü savunarak, 27 Mayıs’ın Türkiye 
sosyalistlerine olumlu katkısını da dile getirmiştir (1967b: 7). İlaveten, 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) biçimsel demokrasiyi sonlandırıp, emekçi 
sınıfları burjuva partilerin vesayetinden kurtaran 27 Mayıs’ı yozlaştırmakla bile 
suçlamıştır (1968:3). Ne var ki, bu darbenin ekonomik düzende bir değişiklik 
yaratmadığı, 1960 öncesi düzenin sürdüğünü de eklemişlerdir (1969b: 2). Yine 
TİP’e yakın bir dergi olan Ant dergisi de 27 Mayıs’ı sola açık bir anayasa 
getirdiği için överken, ekonominin ise kapitalist sınıfların kontrolünden 
çıkmadığını belirtmiş, köklü reformlara gidilmediği için darbe yöneticilerini 
eleştirmiştir (1967a: 3). 

TKP’ye yakın Yeni Çağ dergisi de 27 Mayıs’ı olumlamış; hatta Adalet 
Partisi’nin orduyu halktan ayırmaya çalıştığını belirtip; Adalet Partisi’nin 27 
Mayısçı ve Atatürkçü subaylarla ilgili sinsi planları olduğunu ileri sürüp 
uyarılarda bulunmuştu (1965a). Adalet Partisi’ni de 27 Mayıs düşmanı olarak 
nitelemiş ve ağalığa karşı savaşan, bağımsızlık peşinde koşan 27 Mayıs’ı yapmış 
vatansever subayları hedefe koymakla suçlamıştır(1965b:157-159). Onlara göre 
halkın sefaleti pahasına her sokakta milyoner yaratma peşindeki Demokrat Parti 
devrilerek halkımıza ümit aşılanmıştır (1964a:646). Zaten Yeni Çağ’a göre 27 
Mayıs Türk Halkının etkisi ile yapılmıştır: 

“27 Mayıs hükümet devirmesi, halkımızın yabancı boyunduruk 
altında yaşamamak, demokrasi düşmanı ağalık düzeni içinde 
yaşamamak, bu bağlardan kurtulmak, ileri, demokratik, başına 
buyruk, barışçı bir düzen, bir devlet için, demokratik milli bir 
hükümet için olan direnişlerinin etkileri altında yapılmıştır” 
(1965c, 260) 

Darbeden kısa süre sonra çıkarılan 1961 Anayasası, darbenin elle tutulur 
en önemli sonucu olarak durmaktadır. Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Çift Meclis gibi denetleyici ve düzenleyici pek çok kurumu siyasal 
hayata sokan bu anayasa, kentli elitlere çok önemli haklar vererek, bu kesimin 
ihmal edilmiş kırsal yığınların temsilcisi partileri kontrol etmelerine olanak 
sağlamıştır (Belge, 2009:10). Sosyalistlerin bu anayasaya bakışları, onların bu 
anayasayla sağlanmış düzene ve darbeye olan yaklaşımlarını anlamamızı 
netleştirecektir. 

Aydınlık Sosyalist Dergi, 1960 Darbesi’nin ürünü olan, 27 Mayıs Anayasası 
olarak adlandırdıkları 1961 Anayasası’nı da korunması gereken bir değer olarak 
görmüştür. Onlara göre bu anayasa, demokrasinin sadece parlamento ve seçim 
olmadığını göstermiştir. Onlara göre zindan kanunlarıyla yönetilen hapishaneli 
bir demokrasi, köylünün ağa zulmüyle ezildiği bir demokrasi istenmiyorsa, 
yapılması gereken bu anayasayı savunmaktır (1969a: 13). Hatta Adalet 
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Partisi’nin 27 Mayıs Anayasası’nın demokratik hükümlerini yıkmak için 
harekete geçtiği, kendi faşist yönetimlerini dikte ettiği bir döneme girildiği 
konusunda da uyarılarda bulunmuşlardır (1969b: 427). Sosyalist Devrimci Sosyal 
Adalet dergisi de Türkiye İşçi Partisi’nin Akhisar’da karşı karşıya kaldığı saldırı 
sonrası sayfalarında Adalet Partisi’ni suçlamış; onları 27 Mayıs Anayasası’nın 
getirdiği anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla, Atatürk karşıtı olmakla 
suçlamıştır. Ardından da aydınları, ilericileri, 27 Mayısçıları (vurgu bana ait) 
karanlığa karşı ayağa kalkmaya ve 1961 Anayasası’nı korumaya davet edip, 
Marks’a gönderme ile yoksulluğunuz dışında kaybedecek bir şeyiniz yok diye 
eklemişlerdir (1965: 23). 

Türk Solu dergisi Anayasada antidemokratik ilkeler olsa da, sağlamış 
olduğu örgütlü sosyalist eylem olanaklarının sonuna kadar kullanılması 
gerektiğini vurgulamıştır (1968a: 1). Ancak yine dergide belirtilmiştir ki, yasama 
gücünün yetkilerini sınırlandırarak ve bürokratik kurumların denetimini artırarak 
işbirlikçilerin aleyhine işlere atan Anayasa, Menderes’i rahmetle aratan 
Demirel’in başa gelmesine imkân veren Anayasayla aynıdır (1968b). 

Yön başyazarı Doğan Avcıoğlu, 27 Mayıs Anayasası’nı olumlamakla 
beraber, asıl önemli olanın bu anayasayı eksiksiz uygulayabilmek olduğunu 
belirtmiştir (1963a: 3). Bu söylemi Avcıoğlu’nun anayasanın tam uygulanması 
sonucu sosyalizme ulaşılacağına inandığını gösterir ki; bu durum onu legal 
yolları savunan akımlara yaklaştırmıştır. Buna ek olarak Avcıoğlu, Anayasa’nın 
nispi temsil sistemi, çift meclis, Anayasa Mahkemesi ve bağımsız yargı gibi 
talepleri yerine getirdiğini ve de başarılı olduğunu söylemiştir (1966a: 3). 

 Sosyalist Devrimci Emek dergisi de 1961 Anayasası’nı darbenin en büyük 
eseri olarak görmüştür ve bu Anayasa’nın getirdiği ilkelere yakın şekilde 
uygulandığı da belirtilmiştir (1969b: 3). Emek gibi yine TİP’e yakın olarak 
görülen ve Çetin Altan, Fethi Naci, Yaşar Kemal gibi TİP’lilerin yazdığı Ant 
Dergisi de, 27 Mayıs Anayasası’nı sola açık olduğu, antiemperyalist olduğu için 
önemli görmektedir: 

“Defalarca yazdık: Tekrar ediyoruz. Türkiye’de devrimci, 
antiemperyalist nitelikte ve sola açık 27 Mayıs Anayasası 
yürürlükte bulunduğu sürece sosyalistler, temsil ettikleri emekçi 
halk sınıf ve tabakaları adına iktidar mücadelesini mutlaka ve 
mutlaka demokratik yoldan yaparlar…Eğer bu anayasa ortadan 
kaldırılır, anayasa kuruluşları bertaraf edilirse, o zaman başka 
mücadele metodlarını uygulamak elbette kaçınılmaz hale 
gelecektir” (1968a: 3)   

Kimi dergiler, 1960 Darbesi’nin yöneticilerini destekleseler de onların bazı 
uygulamalarından hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmişlerdir. Mesela Aydınlık 
Sosyalist Dergi yaklaşık 1,5 yıl süren darbe yönetiminden her ne kadar Demokrat 
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Parti iktidarını devirmiş de olsa, sosyal içerikli bir anayasa yapmakla yetindiği ve 
ardından iktidarını işbirlikçilere ve emperyalistlere geri vermek durumunda 
kaldığı için şikâyetçidir (1968: 25). Önce umutlar yeşertilip ardından eskisine 
dönüldüğü için, benzer bir şikâyet Yeni Çağ Dergisi tarafından da dile 
getirilmiştir: 

“1960 Mayısında memlekette bir askeri hükümet darbesi oldu. 
İktidara gelen askeri çevreler, memleketin ekonomik durumu 
hakkında gerçeği söylemek zorunda kaldılar. Sosyal 
reformlardan, Atatürk’ün prensiplerine dönmekten, barış 
politikası zaruretinden bahsettiler. Memleketi ekonomik, politik 
felakete sürükleyen Bayar-Menderes kliğinin muhakemesi 
başladı. Siyasi hayat biraz canlandı. Sendika faaliyeti arttı. İç ve 
dış politikada, sosyal ve demokratik reformlar beklemek için 
sebepler var gibi görünüyordu. Fakat yeni anayasanın 
kabulünden sonra büyük burjuvazinin ve büyük toprak 
ağalarının menfaatlerini temsil eden partiler durumlarını 
kuvvetlendirdiler. Mecliste evvelce olduğu gibi emekçilerin bir 
tek temsilcisi, bir tek işçi veya köylü yok” (1964b: 20). 

Yeni Çağ Dergisi’nin hayal kırıklığı o kadar yoğundu ki; gerçekleştirilen 
idamları bile yeterli bulmuyordu: 

“27 Mayıs hükümet devirmesi. anti-emperyalist. anti-feodal. 
ilerici. demokratik güçlerin. DP hükümetinin faşist diktatoro 
çabasına karşı direnen güçlerin kendilerini toparlamalarına 
örgütlenmelerine yol açtı. Millet düşmanı hükümetin alaşağı 
edilmesi. Yabancı sermayelerle özellikle Amerikan 
emperyalistleriyle işbirliği kuranların durumlarını sarstı. Bu 
vuruş tepeden gelmeydi. Hükümet devirmesini yapan Cunta, 
yığınları kucakIıyan direnişin yalnız bir yönüyle kaldı. Onlar 
köklü dönüşümler bekliyen halk yığınlarını aktif savaşa 
eylemlere çekmek yolundan yürümediler. DP kapatıldı. 
Anayasa dışına çıkmış olan Meclis dağıtıldı. Yassıada 
yargılaması kuruldu. Millete hiyenet edenlerin ancak bir kaçı 
ipe çekildi. Devlet hazinesini soyanların, memleketin varını 
yoğunu yabancı tekellere satanların, milyonlar milyarlar 
vuranların, cumhuriyete hıyanet edenlerin, işbirlikçilerin büyük 
ağaların mallarına mülklerine hiç bir şeylerine dokunulmadı. 
Yeni Anayasa yapıldı. II. Cumhuriyet kuruldu. Yeni Meclis 
seçildi. Ama süngüyle düşürülen iktidarın dayandığı alaşağı 
edilen hükümetin temsil ettiği çıkarlarını savunduğu kodaman 
burjuvazi ve ağalar oldukları yerde bırakıldı. Köklü toprak 
reformuna köklü demokratik oluşuma gidilmedi. Köylü 
yığınlarının politik örgüt kurmalarını önliyen yasaklar çıkarıldı. 
Bu yasak geniş köylü yığınlarını zorbalığı altında tutan ağala-
rın, gericilerin, en gerici güçlerin kanatları altına alan AP'nin 
işine yaradı. Anayasaya aykırı faşist kanunlar kaldırılmadı. 
Üstelik yeni Anayasanın halka bir elden tanıdığı özgürlükleri 
öteki elden geri alan kanunlar çıkarıldı. En kötüsü memlekette 
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Amerikan emperyalistlerinin durumuna, yabancı tekellere 
sağlanan üstünlüklere imtiyazlara dokunulmadı. NATO -
CENTO bağlaşıkları, Amerikan savaş üsleri yerli yerinde kaldı” 
(1967:386)  

Harris (1965) bu hayal kırıklığının solun ve darbecilerin temel hedefi olan 
Kemalist elitist yapıyı tekrar kurmak fikrinin yapısal olarak mümkün 
olmamasından kaynaklandığını belirtir. O’na göre, kurulmak istenen sistem artık 
tüm halk kesimlerinin temsil edildiği mevcut demokratik sistem ile uyumsuzdur. 
Böyle bir yapı ancak demokrasiyi reddetmekle kurulabilirdi. Bu nedenledir ki 
darbeyi hoş karşılayan kesimler, devamında hayal kırıklıkları yaşamışlardır 
(176).    

Bu dergilerdeki 27 Mayıs Darbesi olgusunun genel olarak olumlu, ilerici bir 
hareket olarak algılandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hatta bu “ilerici” 
hareketin, bu sol akımların destekleyeceği pek çok adımı atamayıp, ardından 
iktidarı tekrardan işbirlikçi olarak niteledikleri Adalet Partisi’nin de içinde 
bulunduğu koalisyona bırakmaları, bu çevrelerde büyük hayal kırıklığı 
yaratmıştır. 27 Mayıs’a dönük bu olumlu bakışı Kahraman, Türkiye’de solun 
kurucu ögesini ve bilinçdışını Marksizm’in değil, ordunun ve darbelerin 
oluşturmasına bağlamıştır (2011: 44).  Belki de bu nedenle o dönemde Türk 
Sosyalizmi gelecek vizyonu ve kapitalizmin kapsamlı bir analizini sunma 
açısından sığ kalmış, sosyalizm sadece iktidar ve kalkınma hedefi olarak 
yorumlanmıştır (Baydar, 2011: 27). 

3. BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK PARLAMENTO VE SEÇİM 

Bahsedilen sosyalist akımların parlamento ve seçimlere yaklaşımlarını ele 
almadan önce, bu akımlarca öncelenen bu yöntemlerin özünde bir iktidar 
perspektifi olmadığını belirtmekte fayda görülmektedir. İktidar perspektifi 
Çulhaoğlu’nun (2017) tanımıyla kısaca “güncel konulara yaklaşımında, 
ilişkilerinde, değerlendirmelerinde, alacağı önemli kararlarda, yaşanan an’ın 
ötesine geçip geleceğin sosyalist iktidarını da gözetilmesi” demektir. 1960’ların 
sosyalist akımlarının iktidarı ele geçirmek arzuları olması, iktidar 
perspektiflerinin olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu akımlar bu 
yöntemlere bir iktidar perspektifi olgusu olarak yaklaşmamış, kurtuluş reçetesi 
olarak görmüş ve derinlikli bir okuma yapmamışlardır. Devlet kurumuna yapısal 
bir karşı çıkış ortaya koymadıkları gibi, iktidar analizleri de yoktu. Bu durum 
gerek bahsedilen siyasal akımlar ve asker-sivil aydın kesim gerekse de gençlik 
hareketleri için geçerliydi. Bunlar için söz konusu olan dar anlamda bir siyasi 
ufuktan ibaretti (Erten, 2007:840). Bora (2015) bu kuşağa yöneltilen eleştirileri 
şöyle sıralar: 
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“…68 hareketinin anti-otoriterliği, yerleşik bütün kurumlara 
karşı körüklediği şüphe, kendiliğindenliğe açtığı saha, doğrudan 
eylemciliği vb. özellikler, sosyalist birikimi sakatlayan, kolunu 
kanadını kıran sonuçlar doğurmuştur: inisiyatiflerin, hedeflerin, 
eylemlerin bölük pörçükleşmesi, bunun sonucunda bütünlüklü 
bir siyasal stratejinin tasarlanmaz – buna gerek duyulmaz –  
olması; dolayısıyla iktidar perspektifinin kalmaması; 
sosyalizmin tarihsel hedeflerinin günlük ve keyfi-rastlantısal 
tepkilere (anticiliğe) indirgenmesi; sınıfın yerini, toplumsal-
tarihsel bir yükümlülüğü olmayan yeni toplumsal hareketlerin 
alması, hiçbir örgütsel ve ideolojik bağlayıcılığın kalmaması, 
anarşizmin ve ütopizmin yüzelli yıl önce kovuldukları 
sosyalizme geri dönmeleri…” (94-95) 

 Ancak yine belirtmek de fayda var ki, Türkiye 68 kuşağının iktidarı ele 
geçirmek arzusu, onu Batı’daki dönemdaşı hareketlerden ayrı bir noktaya 
koymaktadır. Kahraman (2018) bu durumu şöyle açıklamaktadır: 

“Her zaman söylediğim gibi Batı 68'i 'iktidar'dan 
bağımsızlaşarak özgürleşmeyi öngörüyordu, öneriyordu. 
Foucault'nun, hatta Deleuze'ün, Derrida'nın vurgusu bu 
yöndeydi. Bu düşünürlerin yapısalcılığa yönelttiği eleştiri bile 
bu doğrultudaydı. Fransa 68'i düpedüz en karmaşık, en derin, 
en çetrefil 'teorik' üretime yol açıyordu ve 'teorisi' olan bir 
hareketti. Türkiye'de ise insanlar iktidar istiyordu. Devleti ele 
geçirmenin peşindeydi. Devlet dışı veya devlet ötesi bir politika 
ve politik özgürleşme akıldan, hatta hayalden geçen bir şey 
değildi”.   

Murat Belge (1988) de Türkiye’deki bu kuşağı benzer şekilde ayrı bir 
noktaya koymaktadır: 

“...Türkiye’de olanda sanki politik doz daha yüksekti. Çünkü 
daha ilk anda, iktidar sorunu somut bir şekilde ortaya çıkmıştı. 
Bunun yanında Batı ülkelerindeki olay daha çok bir toplumsal 
hareket niteliği taşıyordu. Ama bizdeki iktidar insanları 
belirlemekte çok etkili olduğu halde, sonuçta oldukça hayali idi. 
batıda 68, kendini hemen iktidar alternatifi olarak koymadı, 
ama topluma genel ve uzun vadeli etkileri daha derin ve yaygın 
oldu” (154) 

İktidar perspektifi olarak yaklaşmasalar da seçimlere ve çok partili hayata 
bakışlarını incelemek hem bu akımların demokrasi anlayışlarını anlamamıza 
hem de aralarındaki farkları ortaya koymak açısından faydalı görülmektedir. 
Denildiği gibi Batı’daki 1968 hareketlerinde olmayan iktidara gelme tartışmaları, 
bizde bolca yer tutmuştur. En büyük tartışmalardan biri de iktidarı ele geçirecek 
–sosyalizme gidecek– yol tartışmalarıydı. Devrimin niteliğinden çok –burjuva 
devrimi mi sosyalist devrim mi– devrimin yöntemi de çok tartışıldı. Gerekenin 
tepeden inmeci bir müdahale ile değişimi sağlamak olduğunu düşünenler ile 
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değişimin tabandan, halkla birlikte parlamento içinde gerçekleşmesi gerektiğini 
düşünenler sıkı tartışmalar yaşamışlardı. Parlamentoya olan inanç, bu akımların 
parlamentarizme ve demokrasiye bakışlarını da gözler önüne sermektedir.   

TİP ve TİP’e yakın çevrenin yöntemi parlamento olarak belirlemesi, 
kendilerine yakın basına da yansımıştır. Ant Dergisi kapitalist düzende sosyalist 
partiler için en etkin platformu parlamento olarak görürken (1967b: 9), 3 Ocak 
1967 sayısının yılbaşı ekinde bu durumu anayasacılık ve parlamentoculuk 
esaslarında detaylıca şu şekilde anlatmıştır: 

“TİP, demokratik sosyalizmden yana olduğunu kesinlikle 
belirlemiştir. TİP’e göre, Anayasa sosyalizme açıktır. 
Anayasa’nın eksiksiz ve tastamam uygulanması için yapılacak 
bir mücadele devrimci bir mücadeledir; sosyalizmi ancak halk 
ve halkla kader birliğinin bilinç ve mutluluğuna varmış 
toplumcu aydınlar kurabilir…Sosyalizme değişik ülkelerde 
değişik yollardan ulaşılabilir, aslolan, iktidara gelen siyasi 
güçlerin sınıf yapısıdır. Bunlar doğru olan genel yargılardır. Ne 
var ki, Türk Anayasası ve kanunları çerçevesinde sosyalizmi 
kurmağa çalışan bir parti için tek yol elbette TİP’in çizdiği 
yoldur. TİP’in yolu, yalnız sosyalist teori açısından değil, bu 
açıdan da değerlendirilmelidir” (1967c). 

Bu hususta dikkat çeken nokta, oy mekanizmasının ve seçimin halkla 
birlikte sosyalizm getirmek olarak görüldüğü gerçeğidir. Ant’a göre halksız 
sosyalizm olamaz. Bu nedenle oy kıymetlidir ve tek bir oy için bile 
savaşılmalıdır. Oyla iktidara gelemeyen bir parti, hiçbir şekilde iktidara 
gelemeyecektir. Oysuz şekilde sosyalizm kurmak hayalindekiler, heveslerini 
başka zamana saklasınlar diyerek de Yön ve MDD’ye eleştiriler yapılmıştır 
(1967e: 5). Parlamentarizmden yana olanlara göre gereken köklü dönüşümler ve 
milli bağımsızlık mitinglerle, yürüyüşlerle ve bildirilerle sağlanamaz. Bu konuları 
da TİP parlamentoda gündemde tutmakta, NATO’dan çıkmak, 141. ve 142. 
Maddelere direnmek gibi mücadeleleri parlamentoda yapmaktadır (1968b: 10). 
Daha da ileri giderek dergi; sosyalist partiye oy vermeyi, gerektiğinde sosyalist 
mücadele için can vermekle eşdeğer görmüştür. Zira her imkânın burjuva 
partilerinde bulunduğu bir ortamda sosyalist partinin tek koruması, oy desteğidir 
(1968c: 3). Ant Dergisi, seçimlere ve parlamentodaki mücadeleye o kadar 
inanmıştır ki, sayfalarında teknik detaylara da yer vermiştir: 

“Bugüne kadar küçük partilere hâkim olan nasıl olsa milli 
bakiyeden beş on milletvekili çıkartırız hesabının yerini artık 
daha büyük hedefler için yapılacak yoğun çalışmalar almalıdır. 
Nedir bu yakın hedefler? Bunun cevabı, yine d’Hont sistemini 
getiren seçim kanununda bulunmaktadır. Her sosyalistin hedefi, 
kendi ilindeki toplam seçmen sayısını, o ilden çıkacak 
milletvekili sayısına bölmek ve elde edilen rakkam kadar oyu 
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TİP’e kazandırmak için şimdiden mücadeleye girişmektir” 
(1968d: 3)   

Sosyal Adalet Dergisi de parlamento ile halkın aydınlanacağına inandığı için, 
sonuna kadar parlamento rejiminden yana olacağını belirtmiştir (1963a: 3). 
Hatta dergi, parlamentonun her ne kadar toprak ağalarından ve sermaye ile 
işbirliği yapan çevrelerden oluştuğunu itiraf etse de, parlamento dışında bir 
çözüm yolunun da olmadığını belirtmiştir (1963b:3). Buna ek olarak, en büyük 
meselenin bir işçi sınıfı partisini parlamentoya sokmak olduğunu iddia 
etmişlerdir (1963c:3). Emek Dergisi çevreleri için de Anayasa çerçevesinde, 
seçimler yoluyla iktidarı ele geçirmek mümkündür ve sosyalistlerin görevi 
mümkün oldukça bunu savunmaktır (1969d:6).  

Sosyalist Devrim taraftarlarının parlamentoculuk konusundaki ısrar 
sebeplerinden biri de meşruiyet elde etme çabasıdır. Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’ın, anayasanın sosyalizme kapalı olduğu yönündeki açıklamalarına cevap 
veren Ant Dergisi bu amacı gözler önüne sermiştir: 

“Hayır, Sayın Sunay! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
sosyalizme açıktır. Üstüne vazife olmayan kişilerin yetkisiz 
beyanlarıyla da kapanmayacaktır. Türkiye İşçi Partisi’nin 
parlamentodaki varlığı ise şimdilik değildir. Sosyalistler bu 
anayasa yürüklükte olduğu sürece, hem de her dönemde 
sayıları daha artarak parlamentoda var olacaklardır. Çünkü 
TİP, meşruiyetini yarım milyona yakın vatandaşın oyu ile tescil 
ettirmiştir” (1967d: 3).  

Aynı dergi, yukarıda bahsettiğimiz gibi, oyları sosyalist partinin tek 
koruması olarak da görmüştür.  

Parlamentodan ve seçimden yana olan Sosyalist Devrimcilerin parlamenter 
metodu benimsemelerinin bir diğer nedeni de işçilerin bu yolla eğitilip 
bilinçlendirilebileceğine olan inançlarıydı. Emek Dergisi bu durumu şöyle ifade 
etmiştir: 

“Sosyalist bir parti için ise seçimlerde oy almak, oyları artırmak 
oldukça geri planda bir meseledir. Asıl önemli olan işçi ve öteki 
emekçi sınıfların uyanıp bilinçlenmesi ve örgütlenmesidir” 
(1969c: 16) 

Sosyal Adalet dergisi de benzer şekilde demokrasinin, sosyalistlerin 
ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak bir rejim olduğunu 
belirtmiş; bu rejimin işçi sınıfının uyanıp teşkilatlanmasına fırsat yaratacağını 
ileri sürmüştür (1963d: 3). Teşkilatlanma ve bilinçlenme olanakları Emek Dergisi 
çevresinin de parlamentarizme bakışını olumlu yönde etkilemiştir. Bu sistemin 
egemen sınıflar lehine çalıştığını kabul etseler de, onlara göre örgütlenme için en 
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elverişli ortamı da yine bu sistem sağlamaktadır ve hiçbir sosyalist bu olanakları 
küçümsememelidir (1969e: 4-5).  

Sosyalist Devrim taraftarlarının parlamentoya ve seçimlere olan olumlu 
bakışının aksine, burjuva devrimi taraftarları ülkede seçimin ve parlamentonun 
işbirlikçi sermayenin hegemonyasını güçlendirmek için kullandığı bir araç 
olduğunu; zaten seçimlerin özgür ortamlarda yapılmadığını belirtmişlerdir. 
Özellikle MDD taraftarları, MDD destekçileri TİP içinde güç kaybedince bu 
inançlarını daha da güçlendirmişlerdir. Burjuva demokrasisine küçümseme 
amacıyla “cici demokrasi”, “Filipin Demokrasisi” gibi isimler takmışlardır 
(Şener, 2015: 356). Aydınlık Sosyalist Dergi bu durumu şöyle belirtmiştir: 

“Emperyalizm- İşbirlikçi burjuvazi- Feodalite gerici ittifakının 
iktisadi, siyasi ve ideolojik hegemonyası altındaki Türkiye’de 
geniş halk yığınlarının özgürce siyasi karar verme imkânına 
sahip hür emekçiler durumunda olmadığı ortadadır…Çok 
partili siyasi hayata geçişten bu yana yapılan bütün seçimler bu 
gerçeği yeterince açıklıkla ortaya koyar. Sandıktan çıkan bütün 
iktidarlar emperyalizm-işbirlikçi burjuvazi-feodalite gerici 
ittifakının başka temsilcisi olan partilerin iktidarları 
olmuşlardır” (1969c: 9). 

Aydınlık çevresine göre parlamentarizm diktatörlüktür. Ülkeyi yöneten 
işbirlikçilere bu gücü ve yetkiyi veren de parlamentarizmdir. Bu çevrelerin 
demokrasi yorumu da buna bağlı olarak gerici bir hal almaktadır (1969d: 14-22). 

Proleter Devrimci Aydınlık da benzer noktadadır. Onlara göre de 
parlamentarizm işbirlikçi gerici olarak niteledikleri kesimlerin iktidarına sebep 
olmaktadır: 

“Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçilerinin halkımız 
üzerindeki diktatörlüğünden başka bir şey olmayan gerici 
parlamentarizm yıkılıp, yerine halkımızın iktidarı olan milli 
demokratik devrim iktidarı gerçekleştirilmedikçe sömürü ve 
baskıdan kurtuluş yolunda ilerlenemez” (1970: 340) 

Türk Solu dergisi de önemli olanın meclise giren sosyalist sayısı değil, halkı 
örgütlemek ve bilinçlendirmek olduğunu dile getirmiştir. Asıl bu yapıldığında 
işçi sınıfı, sınıfsal yapı olarak en büyük parti konumuna gelecektir (1968a: 1). 
Zaten demokratik devrim, seçim mekanizması kurmak değil, feodaliteyi ortadan 
kaldırmaktır. Oy sisteminin olup olmaması birincil bir mesele değildir (1969b).  

TKP ile yakın ilgisi olan Yeni Çağ dergisi de parlamentonun ve seçimlerin, 
ülkeyi yönetme yetkisini işbirlikçilerin ele geçirmesine fırsat verdiğini; meclis 
çoğunluğunu alanın da gerici adımların atılmasını hızlandırdığını belirtmiştir. 
Toprak reformunun engellenmesi de, pek çok serbestliğin geri alınması da 
meclisteki parmak çoğunluğu sistemi sayesinde yapılmaktadır (1968: 734-736). 
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Dergiye göre işbirlikçilerin iktidarı devam ettirmesine olanak sağlayan düzen 
parlamentarizmdir. Zira gerici kesimleri oy depoları haline getirebilmeyi 
başarmışlardır. Devlet organlarına hâkim olma avantajını da sonuna kadar 
kullanmaktadırlar (1969a: 928-930). Parlamentodaki çoğunlukları sayesinde de 
işbirlikçi burjuvazi, kendi sınıfsal çıkarını ulusal çıkar olarak pazarlarken 
herhangi bir zorlukla karşılaşmamaktadır. Gericilerin hâkim olduğu bu 
parlamento, emekçi yığınların gözünde parlamentonun önemini azaltmıştır 
(1969b: 555). 

Yön Dergisi, 1965 yılına dek parlamenter yönteme mesafeli yaklaşmamıştır. 
1960’ların başında Cumhuriyet Halk Partisi’ne verilen destek ve 1965 
seçimlerinde TİP’e verilen destek bu durumun açık göstergeleridir. Şener bu 
durumu Yöncülerin arayışta olmasıyla açıklar. O’na göre Yön’ün hedefi bellidir, 
ancak hedefe ulaştıracak yol konusunda arayıştadırlar (2015:102). Arayışta 
olunan bu dönemde parlamentarizme mesafeli olmayan bir yaklaşım 
benimseyen akım, “genel oyun en hararetli savunucusuyuz” diyecek kadar da 
ileri gitmiştir (1962b:3). 1965’ten sonra ise Yön, çok partili yaşama ve seçimlere 
mesafeli yaklaşmaya başlamıştır. Bu durum yine bu tarihten itibaren 
parlamentoya şüpheli olan pek çok MDD teorisyeninin Yön sayfalarında daha 
sık görülmeye başlamasını da açıklamaktadır (Şener, 2015: 108). 1965 
seçimleriyle Avcıoğlu’na göre pek çok beceriksizlik gösteren, müsrif davranan ve 
tehlikeli meseleler yaratan Adalet Partisi’nin oylarını artırmış olması kabul 
edilemez. Buradan Avcıoğlu, hala aşiret bağlarının olduğu eşraf demokrasisinde 
bu sistemin sadece tutucu güçlerin zaferini sağlayacağı sonucunu çıkarmıştır 
(1966b: 3; 1965a: 3). Bu yorumlamalar Yön Hareketi’ni parlamentodan ve 
oradan çıkacak bir sosyalist düzen ihtimaline olan inançtan iyice uzaklaştırmış 
ve ileride cuntacılıkla suçlanmalarına neden olacak olan görüşlerini daha sık dile 
getirmeye başlamalarına neden olmuştur.  

1965 seçimlerine kadar Yön Hareketinin parlamenter metodu tamamen 
karşısına almamasının arkasında iki neden olduğunu düşünmekteyiz. İlk olarak 
ülkedeki tüm ilerici güçleri bir araya getirme politikası gereği CHP ile direkt 
karşı karşıya gelmek istememeleridir. Sayfalarında pek çok CHP eleştirisi olsa 
da, Yöncülerde CHP’nin bünyesinde hala ilerici bir grubu barındırdığı inancı 
vardı. İkinci olarak ise 1965 seçimleri öncesi İsmet İnönü tarafından öne sürülen 
ortanın solu kavramının CHP’yi biraz daha halka yakınlaştırdığı 
kanaatindeydiler. Özellikle Avcıoğlu ortanın solu kavramını muğlak da bulsa 
(1965b: 3), CHP’nin uzun zamandır ilk defa hâkim sınıfların çıkarlarına ters bir 
söylem geliştirdiğini belirtmiştir (1966c: 3). Ne var ki seçim sonuçları ortanın 
solu programının seçmen üzerinde istenilen etkiyi yaratmadığını göstermiştir. 
Kürkçü’nün (1988) “CHP içinde ortanın solu kliğinin başta Bülent Ecevit olmak 
üzere parlamento dışı yollara kapıyı giderek kapatması da Yön Hareketi’ni 
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parlamenter metotlardan uzaklaştırdı” yorumu da üçüncü bir seçenek olarak 
eklenebilir (2007).  

Bunların sonucunda parlamenter sistemden gittikçe uzaklaşan Yön 
Hareketi, tepeden inmecilikle suçlanmasını ise önemli olanın iktidara geliş 
yöntemi değil, iktidarı ele geçirenlerin sınıf karakteridir diyerek kabul 
etmemiştir. Avcıoğlu’nun bir an önce iktidarı ele geçirme isteği de bu noktada 
ağır basmış ve parlamento dışı yöntemler Yön sayfalarında ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Bu noktada uluslararası örnek de arayan Avcıoğlu, “tepeden inen 
Castro mu, yoksa sandıktan çıkan Amerikan kuklası Dominik başkanı mı daha 
halkçıdır?” diye sormuştur (Avcıoğlu, 1966d:8-10). Yine Yön yazarlarından 
Cahit Tanyol da benzer düşünceleri daha ağır şekilde ifade etmiştir. Ona göre 
sınıf bilincinin ve çıkarlarının olmadığı toplumlarda halk iradesi terördür ve 
iktisaden geri kalmış toplumlarda bu halk iradesi sömürge demokrasisini 
yerleştiren, işbirlikçileri iktidara getiren ve ülkeyi satışa çıkaran bir ortam 
yaratmıştır (Tanyol, 1966: 16). Kimi çevrelerce demokratik olarak nitelenen 
Demokrat Parti döneminin aslında demokratik olmadığını belirten yazılar da 
zamanla dergide yer almaya başlamıştır. Mehmed Kemal çok partili yaşamın 
bahsedildiği gibi özgürlük olmadığını; Demokrat Parti iktidarı zamanında 
sosyalist görüşlere yine müsamaha edilmediğini, demokrasicilik oynayanların 
çok partili yaşamda da sosyalist görüşlere tahammül etmediklerini söylemiştir 
(Kemal, 1965: 7).    

Avcıoğlu Yön Dergisi’nden sonra çıkardığı Devrim Dergisi’nde parlamento 
karşıtlığını çok daha net şekilde dile getirir olmuştu. Henüz Devrim’in ilk 
sayısındaki bildirisinde çok partili yaşamın Kemalizm ile uyuşmazlık yaşadığını 
ve artık Batı’nın bu kurumlarını terk etmemiz gerektiğini; aksi halde yabancı 
sermaye ve hilafet himayesine gireceğimizi ileri sürmüştü (1969a: 1). Avcıoğlu 
için tarikatçılığın, bölgeciliğin ve feodal kalıntıların hala görüldüğü bir ülkede 
parlamenter yollarla iktidara gelmek kısa vadede mümkün değildi (1969b: 1). 
Zaten Avcıoğlu için de ülkedeki çok partili sistem aslında çok hizipli tek parti 
düzeni (1963b: 3), Türk demokrasisi de ağalar saltanatının Avrupai adıdır 
(1962b: 3).  

4.SONUÇ 

Türkiye’de en aktif ve etkili dönemini 1960’lı yıllarda yaşayan sosyalist sol, 
ülkede var olan sol literatür eksikliğini hem konferanslar vererek hem de pek çok 
sol teorisyenin kitabını basarak gidermeye çalışmış, literatüre kendi katkısını da 
gazete ve dergi sayfalarıyla yapmıştır. Batı literatüründeki gelişme evrelerini 
verili kabul eden Türkiye sosyalistleri, genellikle bu durumu ülkeye adapte 
etmeye çalışmıştır.  
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İstisnasız olarak ülkenin mevcut durumundan şikâyetçi olan sosyalistler, 
çeşitli reçeteler sunmuş ve mücadele metotları ortaya koymaya çalışmıştır. 
Bunun yanında ülkenin kendilerine göre geri kalmışlık nedenlerini de 
tartışmışlardır. Kimileri Demokrat Parti iktidarını ve dolayısıyla onu başa 
getiren sistemi sorumlu bulurken, bir kısmı ise Demokrat Parti’yi eleştirse de 
sistemin kendisini bu durumdan sorumlu tutmamıştır.  

27 Mayıs Darbesi, üst yapıda değişiklikler yaparak solun zihinsel 
gelişmesine zemin hazırlamış ve dolaylı olarak katkı sağlamış, ancak ülkedeki 
gelişimi sola kaydıracak, üretim ilişkilerini proleter sınıf lehine değiştirecek bir 
faaliyette bulunmamıştır. 27 Mayıs’ın üretim ilişkilerinde köklü bir değişim 
getirmemesinin nedeni burjuvazinin çökmesiyle yerine gelmesi beklenen 
alternatif olan işçi sınıfının yeterli bilinçte ve örgütlülükte olmamasıydı. Başka 
bir deyişle siyasal kadro değişse de burjuvazi egemen olmaya devam etmiştir 
(Eroğul, 2013: 255). 

Sosyalistler ise kendilerine örgütlenme ve basın yayın hürriyeti getiren ve 
çok eleştirdikleri Menderes iktidarını sonlandıran 27 Mayıs Darbesini, kendi 
gazete ve dergilerinde olumlu bir şekilde ele almışlardır. Birkaç istisna dışında 27 
Mayıs’ı olumlu bulan sol düşünce, hala bu durumu iyi niyetli halk yanlısı bir 
ihtilal olarak görmekte ve darbenin getirdiği siyasal ve sosyal kazanımlardansa, 
benzer durumlarda darbe yapma meşruiyeti getirmesine önem verilmiştir (İnsel, 
2007: 939). Bu nedenle pek çok sosyalist akım askerleri de ilerici sınıflar arasına 
katmış ve devrimin en önemli aktörü konumuna yerleştirmiştir. Zaten MDD ve 
Yön’ün radikal, vatansever ve ilerlemeci subaylarla olan ittifakı aslında 27 Mayıs 
darbesini tekrarlamak isteğinin açık bir göstergesidir (Belge, 2009: 12). 

Parlamentarizm, oy mekanizması ve seçimler ise ağırlıklı olarak 
sosyalistlerin hedef tahtasında olmuştur. TİP dışındaki akımlar, ülkedeki 
insanların çeşitli baskılar altında olduklarını, özgür olmadıklarını dile getirmiş; 
aslında kendi aleyhlerine olan partilere oy verdiklerini ve bu durumun da ülke 
yönetimine işbirlikçi kompradorların gelmesine neden olduğunu belirtmişlerdir. 
1960’ların sonuna doğru bu eğilimler giderek artmıştır. Bu sosyalist kuşak 
giderek karşı çıktığı “her şeye” dönüşmüştür. Özgürlük, demokrasi, bireysel 
özgürlükler yerini daha çok emperyalizmle mücadeleye bırakmış; emperyalist 
işbirlikçi olarak gördükleri Adalet Partisi’ni başa getiren sisteme olumsuz 
bakışları da buna bağlı olarak olumsuz yönde ilerlemişti. Parlamentarizmden 
uzaklaşıldıkça da ülkeyi cahil toplumun oyunu alanın değil, aydın kesimin 
yönetmesi fikri desteklenmiştir. Elitlerin yönetiminin her türlü cahilin 
yönetiminden iyi olduğu fikri, erken cumhuriyet döneminde önemsenen elitlerin, 
Demokrat Parti ile hor görülmesi, alenen yapılan anti-entelektüalizm ve 
Demokrat Parti’nin çoğunluğu oluşturan cahil köylülerin oyuyla iktidarda 
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kalması ve indirilememesi, sol kesimde parlamentarizme dönük bir olumsuz 
bakışa neden olmuştur (Yıldırmaz, 2008: 28). Parlamentarizme dönük bu 
eleştirel yaklaşım içerisinde elitizm de barındırmaktadır. Halkın kendi fikrini 
yansıttığı araç olan seçimlere dönük bu bakış –ki 1950 seçimlerine dönük 
yorumlamalar bunu ortaya daha net koymaktadır- sosyalist akımlara hâkim olan 
halkın hala kurtarılması gereken bir kitle olarak görülmesi ve bu görevi üstlenme 
misyonundan da kaynaklanmaktadır. 

TİP ise, en başından bu yana meclis içinde çözüm aramış, tepeden inme 
metotlara kapılarını kapatmıştı. Elbette TİP’e yakın dergilerde 27 Mayıs 
eleştirilmemişti ve bu durum bir tezat yaratmaktaydı. Ancak bu durum TİP’in 
legal sahada kalma çabalarından kaynaklı görülebilir. Siyaset üstünde hala 
devam eden asker etkisi, 27 Mayıs’a dönük olumsuz söylemleri minimum 
düzeyde tutmuş ve partiler kapatılma tehlikesine karşı 27 Mayıs’ı karşısına 
almaktan çekinmiş olabilirler. Metot olarak, diğer akımlardan farklı bir metot 
sunan TİP ise, gerek ülke çözümlemelerinde gerekse de devrim sonrası kalkınma 
stratejisinde önemli bir teorik fark ortaya koyamamıştır. Zaten TİP’in ideolojik 
olarak Behice Boran gibi güçlü teorisyenleri bünyesinde barındırmasına rağmen 
çeşitli gel gitler yaşadığı ve netlik elde edemediği açıktır. Sadun Aren de bunu 
dile getirmiş; hatta sosyalist devrim tezini bile MDD’cilerle mücadele için 
sonradan geliştirdiklerini, öncesinde TİP’in devrim aşaması nedir gibi bir derdi 
olmadığını belirtmiştir (1993:217-220). İdeolojik olarak netleşememe sorunu 
Aybar’ın siyasetinde de görülmüş; yurt gezilerinde işçiden çok köylüden destek 
gören Aybar’ın öncü sınıf olarak işçi yerine köylüyü koymak gerektiğini 
söylemeye başladığını; hatta bu konuda tüzük değişikliği bile önerdiğini 
biliyoruz (Aren, 1993: 56-64). Güler yüzlü sosyalizm gibi söylemlerle parti içinde 
tartışmalara sebebiyet veren Aybar, Bayındır’ın da kitabında belirttiği gibi çeşitli 
suçlamalara maruz kalmıştır. Sadun Aren, Aybar’ın Marksist terminolojiyle 
konuştuğunu ama aslında sosyal demokrat bir parti olmak istediğini belirtip, 
çeşitli ithamlarda bulunmuştu (2009: 199). 

Sosyalist akımların dergilerine yansıyan tartışmalar, darbecilik ve pasifistlik 
suçlamaları arasında gidip gelmiştir. Bu tartışma özünde bir parlamentarizm 
tartışmasıdır. MDD ve Yön darbecilikle suçlanmış ancak TİP’in oyunu kuralına 
göre oynama ısrarı da pasifistlikle yaftalanmıştı. Hatta gençliğin TİP’ten yavaş 
yavaş kopuşu da bu durumdan kaynaklanmıştı. Ne var ki Güler, TİP’in o 
dönemki eleştirilen tavrının, ilerleyen zamanlarda aranan bir özellik olduğunu 
dile getirir. TİP’in parlamentarizm ve pasifizmini eleştiren insanların ise 25-30 
yıl sonra TİP gibi kapsayıcı bir partiye gereksinim olduğunu belirtmesi ona göre 
ilginçtir (2015: 205).  
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Görünen o ki, 1965 seçimleri sosyalist sol açısından bir dönüm noktası 
olmuştur. O ana dek parlamenter sisteme soğuk olmayan burjuva devrimcileri, 
bu seçimle Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısız olmasının hayal kırıklığını 
yaşamış; Türkiye İşçi Partisi’nin meclise girmesini yeterli görmemiş ve iş birlikçi 
olarak niteledikleri Adalet Partisi’nin büyük bir başarıyla tek başına iktidarı 
gelmesi üzerine bu sistemin işbirlikçilerine yaradığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Ancak yine bu seçimle meclise giren TİP’in ise, gelecek seçimler için inancı 
artarken, sosyalistlerin meclise girmesine müsaade eden bu sisteme de olumlu 
yaklaşmalarına neden olmuştur. Güler farkı şöyle açıklar: “1965 seçimleriyle 
Avcıoğlu, 27 Mayıs’tan bu yana alınan yolu yeterli bulmaz ve hüzünlenirken, 
TİP yüzbinlerce oy aldığı için sevinmektedir” (Güler, 2015: 255).  

Ülkede kendi görüşlerine göre tespit ettikleri sorunları çözmeye niyetlenen 
Türkiye solu, aslında kendi içindeki çelişkiyi hala çözememişti. Belge (1988: 
160) bu durumu gözler önüne sermiş ve aslında milliyetçi olan ve çerçevesi 
burjuva olan bir geleneksel kalkınma projesine sahip olan bu akımlar – ki bu 
özellikler Kemalizm ile uyumludur –, dönemin ruhundaki bireyselcilik ve 
özgürlükçülüğü de bünyesine katmaya çalışmıştır. Ne var ki bu durum 
Kemalizm ile uyumsuzdur ve eylemlerindeki Kemalizm kalıplarının dışında 
olma hali ile kafalarının içindeki Kemalizm’den çok da uzaklaşamamışlık hali 
birbiri ile çelişmektedir. 

O dönemki canlılığı ve etkinliğiyle geride tartışılacak pek çok şey bırakan 
Türkiye sosyalistleri gerçekten neyi başarmıştı? TİP’ten geriye örgütsel veya 
teorik olarak günümüze uzayan etkili bir miras kalmazken, biraz daha etkili bir 
teorik alt yapı kuran MDD ve Yön, ilerleyen yıllarda da pek çok sol akıma ilham 
kaynağı olmuşlardır. Ne var ki, taban olarak o dönemde de halka ulaşamayan, 
etkisi sınırlı kalan bir sosyalist miras gözlerimizin önünde durmaktadır. İçlerinde 
barındırdıkları elitistlik ve orduyu siyasete çekme çabası belirli aralıklarla su 
yüzüne çıkmaktadır. Soysal (1965) bu durum için “TİP mitinglerinde işçi ırgat 
edebiyatı yapılırken planlamacılar, aydınlar ve sosyeteden güzel hanımlar bunu 
alkışladı; ancak az ileride gerçek işçi ve ırgatlar Demirel’in mitinginde Demirel’i 
alkışlamaktaydı” diye yorum yapmıştır (3). Sonraki kuşaklara epik olarak 
öncülük etseler de, bu mitos kıvamındaki hikayeler ne yazık ki düzenli bir iktidar 
perspektifi bırakılmamasının, devlet olgusuna yapısal karşı çıkış barındıran bir 
mücadele bırakmayışın yerini tutmamaktadır. 1960lı yılların sosyalistleri 
Türkiye’deki sosyalist mücadeleye ruh katsa da, pratik mücadele mirası olarak 
1970 kuşağının mirasının gerisinde kalmaktadır. İşçiler arasında büyük bir 
örgütlenme başarısı ve geleneği kuramayan bu akımlar, geriye bıraktıkları teorik 
tartışmalarla günümüzde akademik çalışmalara kaynaklık etmekte, aktif politik 
sahaya olan etkileri ise son derece sınırlı kalmaktadır.   
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ULUSÖTESİLİK İLE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ARASINDA 
OSMANLI İSTANBULU’NDA SİNEMA (1895-1914)* 

THE CINEMA IN THE OTTOMAN ISTANBUL BETWEEN 
TRANSNATIONALITY AND MULTICULTURALISM 

(1895-1914) 

Oya KASAP ORTAKLAN** 

ÖZ 

İstanbul’da gerçekleşen ilk ticari film gösteriminden sonra 
Osmanlı İmparatorluğu’nda film gösterimleri zaman içinde 
artmaya, yönetenlerin ve halkın ilgisini çekmeye başlamıştır. 
Sinemayla kurulan bu ilk temaslar gösteriyor ki, Osmanlı 
İmparatorluğu’na sinemanın gelişi demek, ulusötesi bir 
yapılanmanın içine doğan bir kitle iletişim aracının giriş 
yapması demektir. Sinematograf görüntüleri, ticari bir ilgiden 
beslenerek dünyanın birçok köşesinde dolaşıma girmiş, 
kültürler birbirlerini beyazperdeye yansıyan hareketli 
görüntüler üzerinden izlemeye başlamıştır. Gösterimlerde 
filmlerle çoğaltılan kültürel göstergeler kadrajlarına aldıkları 
coğrafyaların izlerini taşımışlardır. Sinema operatörleri 
imgelerin, yapımcılar yeni pazar alanlarının, seyirci kendine 
uzak kültürlerin peşindedir. Gelenek ile Çağdaş, Doğu ile Batı 
arasında salınan, kimi zaman bu kutuplaşmaların ötesinde bir 
kimlik taşıyabilen Osmanlı İmparatorluğu’nda sinema, erken 
döneminde nasıl yaşantılanmıştır? Bu çalışma, sinemanın 
Osmanlı topraklarında kendine has dinamiklerini içinde 
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barındıran yapısını, belirli dönüşüm ve kırılma noktalarından 
yola çıkarak, gösterilen görüntüler, sinematograf mekânları, 
seyir alışkanlıkları, gösterim pratikleri, denetimler, ihlaller ve 
dönemin sinemaya dair izlenimleri üzerinden anlama 
çabasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Erken Sinema, Osmanlı İmparatorluğu, 
İstanbul, Ulusötesilik, Çokkültürlülük. 

ABSTRACT 

After the first commercial cinematographic screening in 
Istanbul, film screenings in the Ottoman Empire increased 
over time and began to attract the attention of governors and 
the public. These early contacts with the cinema show that the 
coming of the cinema to the Ottoman Empire means the 
entrance of a mass media vehicle born into a transnational 
structure. Cinematograph images have been circulated around 
many corners of the world by feeding a commercial interest, 
and the cultures have been watching each other through 
moving images that are reflected on the screen. Cultural 
indications reproduced in films on presentations have posessed 
the geographical traces they have taken to their frames. 
Cinema operators are in the pursuit of images, producers in 
new market areas and the audience pursues cultures that are far 
away from them. How has cinema been experienced in the 
early period in the Ottoman Empire, where oscillating between 
tradition and modern, East and West, sometimes carrying an 
identity beyond these polarizations? This study tries to 
understand the structure of the cinema which contains its 
unique dynamics in the Ottoman land through the impressions 
of images, cinematograph venues, viewing habits, 
presentation practices, audits, violations and cinematic 
impressions of the period.  

Keywords: Early Cinema, Ottoman Empire, Istanbul, 
Transnationality, Multiculturalism.  

 

GİRİŞ 

“Avrupa'nın bir yerindeki bir istasyon bacasından fosur fosur kara 
dumanlar savuran bir lokomotif, peşinde takılı vagonlar duruyor. 
Rıhtımın üzerinde telaşlı telaşlı insanlar gidip geliyor. Amma ne gidiş 
geliş! Hepsini sara nöbetine tutulmuş sanırsınız. Hareketler o kadar 
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hızlı, ölçüsüz ve acayip ki. Tren kalktı. bittabi sessiz sedasız. Aman 
yarabbi! Üstümüze doğru geliyor. Zindan gibi salonun içinde 
kımıldamalar oldu. Trenin perdeden fırlayıp seyircileri çiğnemesinden 
korkanlar ihtiyaten yerlerini terkettiler galiba. Hani ya, ben de 
korkmadım değil; lakin merak galip gelip beni iskemleye mıhladı. 
Bereket versin ki, tren çabuk geçti gitti. […] Tren bizi sinematografa 
alıştırmış oldu” (Talu, 1943: 14) 

Ercüment Ekrem [Talu] ve aynı anı paylaşan diğer seyircilerin 
yaşadıkları heyecan Salih Erimez’in çizdiği illüstrasyondaki gibi miydi? 
Neler oluyor şaşkınlığıyla kafasını sinematograf operatörüne çeviren birkaç 
kişi ve izlemeye devam eden seyirci siluetleri.   

Resim.1: Salih Erimez’in Çizimi (Talu, 1943) 

 

Yoksa R. W. Paul’un çektiği canlandırma filmi The Countryman and the 
Cinematograph’daki (1901) gibi etekleri mi tutuşmuştu seyircinin? 

Resim.2: Treni Gören Seyircinin Temsili Heyecanı (Paul, 1901) 
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Soruların kesin bir cevabı olmamakla birlikte sinemanın ilk yıllarında tren 
görüntüsünün seyirci üzerinde yarattığı etki iki noktayı öne çıkartmaktadır. 
Tepkilere dair tasavvurların içinde taşıdıkları kültürel kodların farklılığı, ama aynı 
zamanda ulusötesi bir duyular/duygulararasılık yaratma ihtiyacı. Bugünden 
baktığımızda sinemanın seyirciyle buluşan ilk görüntülerinden biri olan tren 
görüntüsünün kulaktan kulağa yayılan bir anlatı olabileceği görüşü güçlü bir 
argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Martin Loiperdinger, tren görüntüsü 
karşısında seyircinin paniğe kapıldığına dair anlatıların 20.yüzyıl başlamadan 
evvel havada dolaştığını, bu anekdotların yeni bir medya aracı olan sinemanın 
duygular üzerindeki gücünü betimlemenin bir yolu olarak ortaya çıktığını ve 
günümüze kadar ulaştığını yazmaktadır (Loiperdinger, 2004: 91). 
Loiperdinger’den yola çıkarak sinema yapımı, dağıtımı ve gösterimiyle uğraşanlar 
için bir tür reklama dönüşen anlatının arkasında ticari bir ilginin yattığı ve 
seyircinin merakından beslendiği görülür. Böylelikle trenin kendisi dünyanın 
birçok yerinde filme çekilen ilk motiflerden biri olmasının ötesinde, tren görüntüsü 
karşısında duyulan ilk şaşkınlık ve heyecan da ulusötesi dolaşıma sokulmuş olur 
ve bu şaşkınlık ve heyecan filmlerin seyirci üzerindeki gücü olarak pazarlanır. 
Tren görüntüsü karşısında duyulan şaşkınlık bir efsane olarak seyirciler arasında 
yayılıp, günümüz sinema tarihinde seyir deneyimine dair bir başlangıç miti yaratır 
ve bir efsane olarak doğsun ya da doğmasın, sinema tarihi bu anlatı ile ulusötesi 
ortak duyulararası bir bellek ile başlatılmış olur.  

Erken dönem sinemanın ulusötesi bir yapının içinde doğduğu ve nasıl bir 
karakter taşıdığı farklı araştırmaların konusu olarak karşımıza çıkar.1 Bu durumda 
sorunun kendisi bu yazıda Osmanlı İmparatorluğu’nda sinemanın erken yıllarında 
taşıdığı ulusötesi yapıya ve bu topraklarda yaşayan kimlik ve kültürlerin 
sinemadaki yerlerine, çabalarına ve etkilerine duyulan merakla yol almaktadır. 
Böylesi bir merakla birlikte bu çalışmada cevabı aranan temel soru şu şekilde 
şekillenir: Osmanlı İmparatorluğu’nda sinema ulusötesi bir perspektif üzerinden 
nasıl ve hangi dinamikler üzerinden okunabilir? Ele alınan yıllarda henüz Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmadığından, bu dönemde Osmanlı coğrafyasında yazılan 
sinema tarihi ulusal ya da ulusötesi gibi kavramlar çerçevesinde değerlendirilebilir 
mi? Ya da Canan Balan’ın formüle ettiği biçimiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin o 

                                                           
1 Konuyla ilgili başlıca literatür: Tom Gunning (2008), Early Cinema as global cinema: the encyclopedic 
ambition; Thomas Elsaesser (2000), “Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde: Vom kollektiven 
Publikum zum individuellen Zuschauer”; Michael Baskett (2008), The Attractive Empire, 
Transnational Film Culture in Imperial Japan, Canan Balan (2013), “Early Filmmaking in Turkey: A 
transnational History?”; Deniz Göktürk (2011), “Çokseslilik Peşinde: Hareketli İmgeler, Seyyar 
Ezgiler”, Will Higbee ve Song Hwee Lim (2010), “Concepts of transnational cinema: towards a 
critical transnationalism in film studies”. Ulusötesi sinema ile ilgili önerilebilecek diğer bir kaynak 
için bkz: Natasa Durovicova ve Kathleen Newman (Eds.) (2010), World Cinemas, Transnational 
Perspectives (New York & London: Routledge).  
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tarihlerde kurulmamış olması Osmanlı dönemi sinemasına ulusötesi bir 
perspektiften2 yaklaşmak için olası bir “çelişki” (2013:1) yaratır mı?   

 Sözü edilen soruların cevapları aranırken ulusötesilik ve çokkültürlülük 
kavramlarının erken sinema bağlamında Osmanlı İstanbul’unda nasıl ele 
alınabileceği tartışıldıktan sonra, bu yapının gösterim mekânı ve formatı, filmler 
ve seyir deneyimine nasıl yansıdığı ortaya konulacaktır. Bu çerçevede Osmanlı 
coğrafyasında sinema, ulusötesilik ve çokkültürlülük perspektifinden 
sorgulanırken, bugünün kavramlarıyla yapılan değerlendirmelerin yarattığı 
kısıtlılık ve beraberinde getirdiği soru işaretleri göz önünde bulundurularak, 
sorular kendi dönemine ait değerlendirmeler ışığında cevaplandırılmaya 
çalışılacaktır.    

1. ERKEN SİNEMADA ULUSÖTESİLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

Deac Rossell, 27 Ekim 1998’de Goldsmith’s College’de gerçekleştirdiği bir 
konuşmasında sinemanın doğuşu ve yayılması gerek bilimsel araştırmalarda 
gerekse de popüler tarih yazımında neredeyse istisnasız ulusal bir bakış açısından 
yorumlanmıştır demektedir (1998:1). Rossell’in tespiti Türkiye’deki sinema tarih 
yazımında da karşılığını bulmuş gibidir. 2014 yılında Türkiye’de sinemanın 100. 
yılı kutlanırken referans alınan tarih 1914 yılında Fuat Uzkınay’ın çektiği 
düşünülen Aystefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı (1914) filmidir (Özön, 1970:8-11). 
Ve uzun yıllar boyunca birkaç araştırmacının tespitleri ve çabaları dışında bu 
coğrafyaya sinemanın gelişi ve dönüşümü bir ulusal/milli tarih yazımı etrafında 
şekillenmiştir.3 Bu türden bir ilk ya da öncül arayarak ulusal/milli ve ilerlemeci 

                                                           
2 Ulusötesi kavramı bu yazıda bir öneridir, bir netlik değildir. Osmanlı dönemi sinemasının hangi 
kavram ya da kavramlar çerçevesinde tartışılabileceği böylelikle açık bir soru olarak karşımızda 
durmaktadır. Ulusaşırı, uluslararası, evrensel, kozmopolit, yerel/yerli, çokkültürlü, çokkimlikli ilk 
akla gelen olası kavramlardır. 
3 Türkiye’de de 1914 yılı yani I. Dünya Savaşı’nın başladığı günlerin Türkiye’de sinemanın da 
başlangıcı olarak ad edilip edilemeyeceği bir süredir araştırmacılar tarafından ele alınmaktadır. 
Adı Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı (1914) olarak geçen filmin yerli/milli sinema için bir ilk 
olması kabulü üzerine yaklaşık son on yıldır eleştirel yazılar ele alınmıştır (Burçak Evren, t.y.; 
Dilek Kaya Mutlu, 2007). İnce ve ayrıntılı araştırmaların ürünü olan bu yazılara bu çalışmada ek 
bir değerlendirme yapılmamakla birlikte sadece iki noktayı hatırlatmakla küçük bir katkı sağlamak 
isterim. İlanlardan Moskof Heykeli’nin Yıkılışı başlığı ile gösterildiği anlaşılan filmin Erman Şener’in 
anlatımına göre Cihad-ı Ekber fetvasının verildiği gün İstanbul’un farklı yerlerinde düzenlenen 
mitinglerden biri olduğu (Şener, 14 Nisan 1982:340), dolayısıyla bu mitingden farklı kesitleri 
yansıtan o güne ait başka görüntülerin de olduğu düşünülebilir. Nitekim 1914 tarihli Sinema 
Haberleri gazetesinin 26 Teşrinisani 1330 [9 Aralık 1914] tarihli nüshasında Fatih Camii’nde 
okunan fetva sırasında gerçekleşen mitingin de filme alındığı haber verilir (aktaran Odabaşı, 
2018:100). Diğer yandan sıkça aktarıldığı gibi filmin Fuat Uzkınay tarafından çekildiği (aktaran 
Odabaşı:100), fakat Sascha-Messter operatörü tarafından yardım alındığı ileri sürülmektedir 
(Özön, 1970:8). Fuat Uzkınay’a yardımcı olduğu düşünülen temsilci operatör Mordo Bey adını 
taşımaktadır (Tarih Dünyası, 1950:141). Ek bilgi olarak o dönem Sascha-Messter olarak resmi 
kayıtlarda geçen bir ismin olmadığı, yani biri Avusturya diğeri Almanya menşeili iki yapım 
firmasının zaman zaman bir araya gelip, ortak filmler çektikleri malum olmakla birlikte, ticari 
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bir anlayışla yola koyulan tarih yazımı Rossell’a göre toplumun geniş bir kesimi 
tarafından kabul gördüğünde “kendi determinizminin asıl öncülünü doğrulayıp 
nüfusunu artırma eğilimindedir” (1998:5). Erken dönem sinemanın “leşkeri 
cühelaya yaraşan bir seyirlik” (Ferro,1995:54) olarak görülüp uzun zaman ihmal 
edilmesi ya da bir köken ve ilk arayışına kurban gitmesi bu eğilimi etkileyen 
önemli perspektiflerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü yıllarda bu 
topraklara adım atan sinemanın dönüşümü ve içeriğine bakılmaksızın Türk 
Sineması adı altında toplanması arzu edilmiştir. Bu durumda sinemada 
ulusötesilik Osmanlı İmparatorluğu bağlamında nasıl düşünülebilir ve 
Osmanlı’da sinema ulusötesilik ile çokkültürlülük arasında konumlandırılabilir 
mi?  

Bu soruların cevabı tarih araştırmalarında yatmaktadır. François Georgeon4 
Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930 adıyla kaleme aldığı kitabında, Anne-Marie 
Thiesse’den esinle, Türk milliyetçiliğinin 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın dönemecinde, 
"bir avuç insan"ın "ulusça" düşünmeye başladığı andır demektedir (2006: IX). 
Ulus olma fikrinin, bir hayalin etrafında örgütlenerek (Anderson, 1995) ulus 
devletler kurulmadan ve resmiyet kazanmadan evvel ortaya çıkması, erken 
sinemanın ulusal/ulusötesi kavramlar dizisi dâhilinde tartışılmasına bir kapı 
aralamaktadır. Ulusötesi kavramına bir tanımdan öte bir deneyimler alanı ve 
betimleme olarak bakıldığında Osmanlı coğrafyası bağlamında sınırları belirleyen 
ama aynı zamanda genişleten kavram bu durumda “milli” ya da “ulusal” değil, 
Osmanlı topraklarında yaşantılanan çokkimlikli ve çokkültürlü karakterdir. Bu 
çerçeve dahilinde ulusötesi kavramı bu çalışmada Osmanlı topraklarında 
yaşantılanan gösterim ve seyir deneyimlerinin ve bu coğrafya üzerine üretilmiş 
görüntülerin ve filmlerin üzerinden ele alınmakla birlikte, kavramın, Osmanlı 
sınırları dâhilinde ve dışında gösterim imkânı bulmuş “tüm” filmleri ve deneyim 
alanlarını kapsadığını belirtmek sorunsalın çerçevesini ve ufkunu belirlemek 
açısından önemli görünmektedir. Yine Osmanlı sınırları içerisinde üretilen yerli 
filmlerin imkân bulmuşsa Osmanlı sınırlarının dışındaki gösterimi sinemanın 
ulusötesi yapılanmasını gözler önüne seren zengin bilgiler içerir. Örneğin Balkan 

                                                           
sicillerden elde edilen bilgilere göre 1916 yılında Sascha-Messter ismiyle çok kısa süreliğine resmi 
olarak birlikte çalıştıkları bilinmektedir (Krenn, 1999: 37-46). Dolayısıyla arayışlarda Sascha-
Messter işbirliğinin yanı sıra sadece Oskar Messter ya da Sascha Kolowitz’in çalışmalarına 
odaklanmak da gerekebilir. Messter kataloglarının bir kısmı incelendi ve adı geçen filme henüz 
rastlanmadı, araştırmalar sürmektedir.  
4 Françoise Georgeon: “[…] Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerinde, özellikle de seyyah, 
tüccar, memur, asker olarak Osmanlı Vilayetlerini dolaşanlarda ilkel bir etnisite duygusu vardır; 
bu kişiler, kullandıkları dil, giysiler, töreler, vb aracılığıyla bir farklılık duygusuna erişirler. Bu Türk 
kimliği duygusu 19. yüzyıl boyunca iletişim araçlarındaki gelişmeyle (basın, yollar, demiryolları, 
vb) birlikte daha da artmış, Türkoloji incelemelerinin katkısıyla imparatorluğun entelektüel ve 
siyasi sınıfları arasında da güçlenmişti.” diye yazmaktadır (2006:3). Georgeon’un tespiti ilginçtir 
ve iletişim araçlarının etkisi çerçevesinde sinemanın Osmanlığı İmparatorluğu bağlamında bu 
savın neresinde durduğu ilgi çekici bir konu olarak başka bir çalışma için önerilebilir.    
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topraklarında Manaki Kardeşler’in çektikleri görüntüler kendi döneminde 
Osmanlı sınırlarının dahilinde ve dışında gösterilmiş midir, gösterilmişse nerede, 
hangi koşullarda gösterilmiş ve izlenebilmiştir? Böylesi bir bakış filmler 
aracılığıyla taşınan ulusötesi imgelerle birlikte dolaşıma giren sinema 
ekonomisindeki tecrübeler ve dönüşümlerle ülkelerin birbirlerinden öğrendikleri 
“sinema”nın metinlerarası okumasının, sıkça öne çıkartıldığı gibi sadece 
göstergeler üzerinden değil, aynı zamanda yapım, teknoloji, seyir ve gösterim 
pratikleri üzerinden de metinlerarasılığa açık olduğunu ifade etmektedir. Bu 
okumayı yapabilmenin önemli adımlarından birisi sinemanın içinde yapılandığı 
deneyim alan(lar)ını anlamaya çalışmaktır.       

Francesco Casetti erken dönem sinema için sinemasal deneyimi belirlemeye 
çalışırken öne çıkan ortak modun modernite ve popülarite olduğuna değinir. Hız 
arzusu, ekonomiyle kurduğu sıkı yoldaşlığı, hayatın değişen ritmini yakalamak 
gibi kendi dönemine atfedilen özellikleri üzerinde taşıyan sinema, “sınırlar-arası 
ve kültürlerarası izleyicileri kavranabilen bir dille buluşturmuş, herkese hitap 
edebilecek konulara el atmış ve ortak değerleri ifade etmişti. Kısacası, kendini 
evrensel bir izleyici kitlesine […]” (Casetti, 2011:83) göre tanımlamıştır. Sinema 
çağdaşı evrensel sergilerden kültürlerin birbiriyle teması bağlamında beslenmiştir 
diyebiliriz (Gunning, 2008:12).5 Ancak bu sergilerin yaratmak istediği evrensellik 
ideali ne kadar tartışmalı görünüyorsa, Casetti’nin kastettiğini düşündüğüm 
sinemanın ortak bir dil, bakış ve değerler etrafında şekillenen evrensel öznesi de o 
derece sorunlu görünmektedir.6 Bu durumda kültürel farklılıkları asimile etmeden 
içinde taşıyan bir deneyim alanına ihtiyacımız vardır.   

Elizabeth Ezra ve Terry Rowden ulusötesi sinema üzerine düşünürken, bu 
sinemanın “küresel ile yerel” arasında durduğunu, böylesi bir ara bölge dâhilinde 
düşünüldüğünde sinemayı oluşturan toplumsal -entelektüel, estetik, kültürel ve 
politik unsurların kesişimi-, bireysel ve küresel etkilerin göz önünde 
bulundurulacağı ve böylelikle ulusal sınırların fiziksel ya da sanal geçirgenliğinin 
ulusötesiliğin ulaşabileceği genişliği belirleyebileceği kanısındadırlar (2006: 1-12). 
Ezra ve Rowden’in önerdikleri bu geçirgen/iç içe geçmiş yapıyı anlayabilmek için 
Osmanlı’da/Türkiye’de ulusal sinema tarihi yazımında referans alınan 1914 
tarihinden önce Osmanlı topraklarında sinemanın bu perspektiften seyrine 
bakmak bir adım olabilir. Sadece filmlerin kendilerini, yapımını, dağıtımını, 
gösterimini ya da sinema teknolojisini değil, dönemin politik-ekonomik iklimini 
de dikkate almayı gerektiren böylesi bir çalışmada sinemanın ulusötesi 
dolaşımında etkili olan tüm faktörler aynı zamanda güçlü bir iktidar ilişkileri ağı 

                                                           
5 Tom Gunning evrensel sergilerde “ulusal eğlence biçimlerinin uluslararası boyuta” (2008:12) 
ulaştığını yazar.  
6 Francesco Casetti bu yorumunda Avrupa ve Amerika merkezli bir çıkış noktasına sahiptir 
kanımca.   
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içinde şekillenir. Zira François Georgeon’un ve Selim Deringil’in de değindiği 
üzere sinematografın Osmanlı topraklarına giriş yaptığı Hamidiye döneminde 
devletin kendini tanımladığı Türk ve İslam kimliği Türk ya da Müslüman olmayan 
kimliklerin merkezi devlet ile aralarının soğumasına yol açmış (Deringil, 2014:22-
24; Georgeon, 2006:5), neticede özerklik, bağımsızlık ve kendi devletlerini kurma 
talepleriyle merkezi devlet ile karşı karşıya gelmişlerdir. Türk kimliğinden gelenler 
içinse ise iktidar ile ortak bir paydada buluşabilme formüllerinin üretilmesi 
gerekiyordu, ne varki bu formüllerin hangi şemaya göre biçimlendirilmesi 
gerektiği muallaktı (Georgeon, 2006:5). İttihat ve Terakki’nin iktidarı döneminde 
ideolojik temellerden birini oluşturan “Millet-i Hâkime” anlayışı içerisinde 
Türkçülüğe yapılan güçlü vurgu ile birlikte merkezi yönetim ile Osmanlı ülkesinde 
yaşayan farklı etnik kimlikler arasındaki mesafe, kendisini bu dönemde de güçlü 
bir şekilde hissettirmeye devam etmiştir (Hanioğlu, 2012). Aşağıda, devlet ile 
tebaası arasında süregiden gelgitli mücadele alanında sinemanın kat ettiği yolu 
anlayabilmek için İstanbul ağırlıklı olmak üzere Osmanlı topraklarında sinemanın 
nasıl bir yapı arz ettiğini filmlerin kendileri, gösterim formatı ve seyir deneyimi 
üzerinden görülmeye, bu süreçte devletin sinema faaliyetlerinin neresinde 
durduğu ve böylelikle sinemanın nasıl bir yapının içinde şekillendiği gösterilmeye 
çalışılacaktır.      

2. FİLMLERİN GÖSTERİMİ 

İstanbul’da ilk film gösteriminin Grand Rue Pera 264 numarada bulunan 
Sponeck Birahanesi’nde 12 Aralık 1896’da (Şener, 14 Nisan 1982:340; Özgüç, 
1990:7; Onaran, 1994:11; Özön, 1970:10; Teksoy, 2005:66; Bozis, 2013:23) 
gerçekleştiği kabul edilmektedir.7 Bu ilk gösterimleri gerçekleştirenlerin arasında 
özellikle iki isim öne çıkmaktadır. Sigmund Weinberg (Onaran, 1994:11; Özgüç, 
1990:8; Teksoy, 2009: 66; Scognamillo, 2003:16) ve sinema tarihi sayfalarında 
didon sakallı ressam olarak anılan Henri Delavallée (Özen, 2009:186; Evren, 
1995:34; Karay, 1939:83; Çalapala, 2009:103).8 Osmanlı’ya sinema yabancıların 
ya da gayrimüslimlerin aracılığıyla ülkeye giriş yapmış gibidir ve Pera sinemanın 
İstanbul’da yayıldığı önemli bir ticari ve kültürel merkezdir: 

                                                           
7 Mustafa Gökmen ise İstanbul’da ilk ticari film gösteriminin 1897 yılında gerçekleştiğini 
yazmaktadır (1989: 13). 
8 Rauf Beyru ise Ahenk gazetesinin 10 Aralık 1896 tarihli haberine göre halka açık ilk sinema 
gösterimlerinin İzmir’de Apollon salonunda yapıldığını yazar (aktaran Beyru, 1996:43). Rauf 
Beyru’nun tespitine göre İstanbul’dan iki gün önce yapıldığı anlaşılan İzmir’deki gösterime dair 
bilginin sinema tarihi tartışmalarında pek üzerinde durulmadığı dikkat çekicidir. Selanik’te ise ilk 
gösterimin 5 Temmuz 1897’de La Turqie Birahanesi’nin arkasındaki salonda Henri Delavallée 
tarafından gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Paul Dumont’un Le Journal gazetesinden aktardığı 
bilgiye göre Lumière sinematografı halkın karşısına ilk kez çıkmış ve on beş gün süren gösterimde 
Paris manzarası ve Loïe Fuller’nin yılan dansı izlenebilmiştir (Dumont, 2001:231). 
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“Sinematograf moda bir gösteri. İki dünyada9 gördüğü rağbet göz 
önünde bulundurulunca, bir ihtiyaca yanıt verdiği ve kitlenin ondan en 
canlı zevki aldığı anlaşılıyor. Pera bunu şimdiye kadar birçok defa 
gösterdiği için bir defa daha söylemeye gerek yok. Gerek sinematiyatro 
suareleri düzenleyenlere, gerekse bunlara katılan çok sayıda insana 
mutluluk verdiğini ve anlaşılan uzun süre vermeye devam edeceğini 
gözlemlemek yeterli olacaktır” (Stamboul, 1908b). 

Bu gösterimlerin ilanlarında Rumca, Osmanlıca ve Fransızca temel 
kullanılan diller olarak öne çıkarlar. Olabildiğince geniş bir kesimi sinematograf 
gösterimlerine çekmesi arzulanan ilanlarda çokdillilik sinemanın Osmanlı 
coğrafyasında yaygınlaşmasında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yine de 
İstanbul’un her yerinde film ilanlarında tüm etnik kimliklerin ya da kültürlerin dil 
olarak her zaman temsil edildiği ileri sürülemez ve ilanlardaki dil çoğulluğunun 
yerleşim yerlerinin nüfus yapısına göre değişkenlik gösterebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Resim.3: “Photographe Vivante” (Canlı Fotoğraf) (Scognamillo, 2008: 6) 

 

                                                           
9 Bu çalışmada Stamboul ve İkdam gazeteleri’nde yer alan haberler, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Dairesi’nin desteği ve Bilgi Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen, proje 
liderliği’ni Prof. Dr. Nezih Erdoğan ve proje koordinatörlüğü’nü Faik Gür’ün üstlendiği Sinema-
Belge Arşivi Projesi kapsamında elde edilen verilerden aktarılmıştır. Bu proje kapsamında 
Stamboul gazetesinin Fransızca’dan Türkçe’ye çevirileri Ateş Uslu’ya ve İkdam gazetesinin 
Osmanlıca transkripsiyonu ise projede İkdam ve Tanin’den transkripsiyon yapan Şule Tezcan, 
Dilek Özkan, Ayhan Han, Özlem Çekmece’ye aittir. Doktora çalışmalarım sırasında bu kapsamlı 
proje çerçevesinde elde edilen çeviriler ve transkripsiyonları benimle paylaşma inceliğini gösteren 
Prof. Dr. Nezih Erdoğan’a teşekkür ederim. Stamboul gazetesinin Fransızca çevirisine not düşen 
Ateş Uslu’nun önerisiyle “iki dünya” ifadesiyle kastedilen Doğu ve Batı toplumları ve kültürleridir.   
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Osmanlı İmparatorluğu’nda sinemayla karşılaşan ilk isimlerden biri de 
Sultan II. Abdülhamid’dir. Abdülhamid’in kızlarından Ayşe Osmanoğlu saraya 
sinemayı Fransız hokkabaz Betrand’ın getirdiğinden bahseder (2008:76). Osmanlı 
arşivlerinden edinilen bir belgeye göre II. Abdülhamid’in Berlin’den film talep 
ettiği (BOA. Y. PRK. EġA. 40/1, 3 Muharrem 1320 [12 Nisan 1902] ), dolayısıyla 
zaman zaman sarayın yurtdışından gelen filmleri izlediği de görülür. Hatta 
Stephen Bottomore’un edindiği bilgilere göre sultan kendisine film izletmek üzere 
1906 yılında bir operatör görevlendirmiştir (Bottomore, t.y.). Böylelikle sinemayla 
ilk temas kuranlardan biri de sultan diğer bir deyimle Devlet-i Aliyye’dir. Bu 
durum sinemada kimliklerin temsili açısından önemlidir, zira geniş ölçüde Türk 
(Georgeon, 2006: 5) ve İslam geleneğine sırtını dayayan merkezi bir devletin 
yürüttüğü siyasetin sinemaya yansıması beklentiler dâhilindedir. Bunu ortaya 
koyan önemli belgelerden biri II. Abdülhamid’i Cuma Selamlığı’nda gösteren 
görüntülerdir.10 II. Abdülhamid’in Cuma Selamlığı görüntüsüyle döneme hâkim 
imparatorluk siyaseti hareketli görüntülerle sembolik bir dille teyit edilir. İşin 
ilginç yanıysa, II. Abdülhamid’i selamlık sırasında görüntüye alan Fransız Pathé 
şirketidir; yani ne Türk ne de Müslüman kimliğini karşılamaz. Ayrıca Selim 
Deringil’in anlatımından da biliyoruz ki, Cuma Selamlığı merasimi II. 
Abdülhamid döneminde “Avrupai bir protokol havasında”, yabancı gezginlerin 
de ilgisini çeken gözalıcı bir temaşa karakterine bürünmüştür (2007: 58-60). II. 
Abdülhamid’in Batı’nın sadece teknolojisinden değil, bu teknolojilerin sağladığı 
örneğin sinemanın kitleleri sürükleyen popülizminde de faydalandığı ileri 
sürülebilir mi? Saraydan pek çıkmadığı bilinen II. Abdülhamid için (Uşaklıgil, 
1981: 163) sinema kendi imgesinin kamusal alanda yayılmasını sağlayabilir, 
imparatorluk siyasetini Osmanlı topraklarının dışında ve hatta Osmanlı sınırları 
dâhilinde ulaşması güç seyircilere de hatırlatabilirdi. Gerek modernite gerekse de 
popülerlik devletler için varoluşsal öneme sahip olduğundan, Casetti’nin yerinde 
tespitiyle “modernitenin popülerleşmesi ve popülerliğin modernleşmesi”ne (2011: 
83) aracı duyusal bedenler yaratan sinema, Osmanlı için de arzu edilir bir 
“zorunluluk” olmuş gibidir.11 

                                                           
10 Filmin orijinal ismi Le Salamalick Public à la Mosquée Hamidié (Hamidiye Camii’nde Cuma 
Selamlığı) (1908) olup No. 2465 altında Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Arşivinde kayıtlıdır (Le 
Salamalick Public à la Mosquée Hamidié, No: 2465, 1908).   
11 Şadiye Osmanoğlu’nun anılarına dayanarak Cuma Selamlığı görüntülerinin şimdilik 31 
Temmuz 1908 tarihine ait olduğu düşünülmektedir (Ulusoy, 2003:124-125). II. Meşrutiyet’in 
ilanından hemen sonraya tekabül eden bu tarihte merasim sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti 
adına selamlığın düzeninden sorumlu olan Selim Sırrı [Tarcan]’ın Şadiye Sultan’a sorusu üzerine 
“Film alacak Sultanefendi, resim kaydını alıyorlar; bu müthiş günü çocuklarımıza da 
gösterebileceğiz” (Ulusoy, 2003: 125; Yıldıran, 2009: 228) dediği rivayet edilmektedir. İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin de varlığında gerçekleşen Cuma Selamlığı gerek II. Abdülhamid gerekse de 
Jön Türklerin kitleleri yönlendirmek ve etkilemek açısından işe yaramış olabilir.  
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Ve sinemaya ilk müdahalelerden biri de yine bizzat sultanın girişimiyle 
gerçekleşir. 1903 tarihli “Memâlik-i Şahanede Sinematograf Temaşa 
Ettirilmesinin Şerâit-i İmtiyâziyyesi” (BOA.Y.PRK.AZJ, Dosya No: 46/16, 29 
Zilhicce 1320 [29 Mart 1903]) adını taşıyan bu düzenlemenin uygulama konulup 
konulmadığı bilinmemekle birlikte, içeriğinde sinema ile devlet arasındaki 
ilişkinin asıl tertip edileceğine dair maddeler içermektedir. Sinemanın coğrafyaya 
girişinin sarayca bir tür kabulü olarak da görülebilecek olan bu belge film 
üretimine ilişkin esasları içermekten ziyade devleti temsil eden görüntülerin hangi 
koşullar altında çoğaltılıp dolaşıma sokulabileceğinin belirlenip denetlenmek 
istendiğini ortaya koyar. Bu denetim devletin kendini tanımladığı İslam ve Türk 
kimliğinin korunmasına yönelik kültürel egemenliği hedef alan bir girişim olarak 
değerlendirilebilir.   

Resim.4: “Memâlik-i Şahanede Sinematograf Temaşa Ettirilmesinin Şerâit-i 
İmtiyâziyyesi”, 29 Zilhicce 1320 (29 Mart 1903), (BOA.,Y..PRK. AZJ, Dosya 
No: 46/16, 29 Zilhicce 1320 [29 Mart 1903] 

 

Gerçekleştirilen ilk gösterimler başta seyyar iken İstanbul’da 1908’den 
itibaren yerleşik sinemaya geçilir. O dönemler seyyar sinema, sinematograf 
aygıtıyla mekânlar arası dolaşıp film gösterimlerinin düzenlenmesi demekti. 
Kullanılan sinematograf aygıtları yabancı menşeili olup yurtdışından getir(t)iliyor 
ve bu teknolojiler arasında Fransız ve Amerikan patentli olanlar başı çekiyordu 
(Özen, 2009:183-190). Bunların haberlerinin aygıtlardan önce İstanbul basınında 
yayıldığı ve gösterimlerden önce okuyucuların sinema teknolojisinden haberdar 
edildiği de belirtilmelidir. İkdam gazetesi 10 Kânûn-ı Evvel [Aralık] 1894’de 
Edison’un fonokinetoskop’nu şu sözlerle tanıtır:  

“Edison „fonokinetoskop‟ diye bir âlet daha meydana koyarak fart-ı 
dehâsını ispat eylemiştir. Bu âlet, insan veya hayvan her ne olursa olsun 
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bilcümle zî-hayâtın fotoğrafları alınırken çıkardıkları her türlü etvâr ve 
harekâtını kelâm ve esvâtını zapt ve taklîd etmektedir. Bu suretle elde 
edilen menâzır o kadar hakikidir ki, bunların lahm ve izamdan âri 
olduklarını erbâb-ı temâşâ tayînde izhâr-ı acz etmektedirler” (1894: 3-
4).      

İlk gösterim mekânları da böylelikle halkın sosyalleşip bir araya geldiği 
birahane, kıraathane, sirk, cafe, dükkân, tiyatro gibi mekânlardır. Böylesi 
mekânlar içinde şekillendikleri kültürlerin ve toplulukların özelliklerini taşırken, 
kamusal alanda edindikleri konum ve işlev açısından ulusötesi bağlamda birbirine 
benzerlik gösteren sosyalleşme ve eğlence yerleridir. Sözü edilen gösterim 
mekânlarında farklı programlar dâhilinde 1-2 dakika arası süren kısa metrajlı 
diyebileceğimiz filmler gösterilmiştir. Kimi zaman Karagöz, Ortaoyunu arasında 
film gösterimleri düzenlenirken kimi zaman panayırlarda, varyete şovları ya da 
sirk gösterileri arasında yer almıştır. Sinematograf mekânları açılıncaya dek 
filmler farklı performansların ardı sıra algılandığı bir şovun parçası olmuştur. 
Sponeck’teki ilk gösterimden sonra Ramazan’da Henri Delavalle’nin 
Şehzadebaşı’ndaki Fevziye Kıraathanesi’nde12 gösterim düzenlediği 
bilinmektedir. Yine Ocak 1898’de o sıralar Psihuli Kardeşler adına çalışan 
Sigmund Weinberg Vezneciler’deki Abdi Efendi Tiyatrosu’nda akşamları film 
göstermiştir (And, 1974). Taşrada da seyyar film gösterimlerinin 
gerçekleştirildiğini kimi kaynaklardan öğreniyoruz.13 Dünya çapındaki değişime 
paralel olarak 1908’de Tepebaşı’ndaki Amfi tiyatrosunda İstanbul’un ilk yerleşik 
sinematograf mekânı açılır. Pathé şirketi Pathé Sineması adını alan bu yeni 
mekâna müdür olarak Stavors Papadopulos’u atar ve şirket temsilcisi olarak yine 
sektörde deneyimli Sigmund Weinberg’i seçer (Bozis, Y. ve S. Bozis, 2014:77). 
Adından münferit bu sinematograf mekânı Fransız Pathé şirketinin birçok ülkede 
açtığı salonların İstanbul’daki ayağıdır. 20 Ocak 1908 tarihli Stamboul gazetesinde 
yayınlanan aşağıdaki haberde Pathé şirketinin sektördeki yeri şu sözlerle 
vurgulanır:  

“[…] Paris'ten Pathé Kardeşler şirketinin şöhretini sağlayanın ne 
olduğu mu bilinmek isteniyor? Bu bir sır değil. Pathé Kardeşler şirketi 
en büyük şehirlerde kendi hesabına işlettiği tiyatrolara sahip ve Paris'te 
de büyük fabrikalar özellikle daha önceden yayınlanmamış ve yalnızca 
Pathé sinematiyatrolarında seyircilere gösterildikten sonra satışa 
sunulan konular yaratmak için işletiliyor.” 

                                                           
12 Fevziye Kıraathanesi ilerleyen tarihlerde Emperyal Tiyatro ve Milli Sinema olarak hayatına 
devam etmiştir (And, 2014: 133) 
13 Konya’da gerçekleştirilen gösterimler üzerine Hakan Aydın (2008), “Sinemanın Taşra’da 
Gelişim Süreci: Konya’da İlk Sinemalar ve Gösterilen Filmler (1910–1950)” adını taşıyan 
çalışmasına bakılabilir. Ne yazık ki Osmanlı taşrası üzerine yeterince çalışma henüz yok elimizde. 
Konu araştırmacıların ilgisini beklemektedir. 
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Sinema alanındaki endüstriyel üretim ve yayılmanın ilk örneklerinden olan 
Pathé 1904’ten itibaren ağını dünya çapında genişletmeye başlamış ve 1908’den 
itibaren Avrupa ve Amerika’ya bölgesel yapım şirketlerinin kurulmasına destek 
vermiştir (Gunning, 2008:16). Richard Abel’e göre sinema tarihindeki ilk 
uluslararası imparatorluğu kurmayı başaran Pathé Frères (Abel, 2005: 728), I. 
Dünya Savaşı’na doğru uzanan yıllar boyunca kurduğu sektörel sistemle birçok 
ülke tarafından örnek alınan bir standarta (Abel, 2005:731) dönüşmüştür. 
Anlaşıldığı üzere sinemanın ilk yıllarına hâkim “Fransız dalgası” sadece Osmanlı 
topraklarında gözlemlenmez. Fakat bu yayılma sadece bir sektör kurma arzusu 
değildir; bu yayılma, “sinemanın hırsını” (Gunning, 2008:13) ve içinde yeşerdiği 
dönemin ruhunu yansıtır. İstanbul’da ilk yerleşik sinematograf mekânı da 
böylelikle Fransızların pazarlarını genişletme girişimi sonucu açılmıştır.  

Resim.5: Petits-Champs’da Açılan “Pathé” Sinematiyatrosu, (Stamboul, 
1908a) 

 

Pathé Sineması’nın açılmasından sonra Pera’da sinemalar ardı arkasına 
açılmaya başlar. Oriental ve Cinema Theatre 1910’da (Gökmen, 1989: 66), 
Central 1910’da, Orientaux 1910’da, Cinema Americain 1912’de, Gaumont 
1912’de, Eclair 1913’de, Cine Moderne 1913’de, Ciné Ottoman 1914’de açılır 
(Bozis, Y. ve S. Bozis, 2014: 87-112). Sonraları Pangaltı’na taşınan Pathé 
Sineması, Pangaltı Sineması olarak da anılmış ve 29 Haziran 1913’de Yüksek 
Kaldırım’da Galata Kulesi’nin yanına Majestik Sineması açılmıştır (Bozis, Y. ve 
S. Bozis, 2014: 105). Büyük bir kısmı yabancı isimler taşıyan, kimi yurtdışındaki 
sinematograf mekânlarının isimlerinden ilham alan ya da konuşlandıkları tiyatro 
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salonlarının ismini sürdüren bu mekânların çoğu gayrimüslimler tarafından 
işletilmiştir (Bozis, 2014). 

3. SEYİR DENEYİMİ 

Seyir deneyimi de tıpkı gösterim formatları gibi Osmanlı coğrafyasının 
çokkimlikli yapısının karakterini taşır. Toplumsal cinsiyet, toplumsal yapıyı 
oluşturan kimliklerin geldikleri ahlaki ve dini gelenek, seyir deneyimini 
biçimlendiren önemli unsurlar olarak karşımıza çıkar. Gayrımüslimlerde kadınlar 
ve erkeklerin yan yana film izleme pratiği ile Müslümanlar’da sinematograf 
mekânlarında kadın ve erkeklerin ayrılığı, deneyimde farklılıklar yaratır. 
Müslüman kadınlara zaman içinde “kadınlar matinesi” de diyebileceğimiz özel 
gösterimler düzenlenmiş, kimi zaman da bir perde ile ayrılan kadın ve erkek 
seyirciler aynı mekânda birbirleriyle temasa geçmeden bulunabilmişlerdir. Ancak 
yine de zaman zaman normların uygulanmasında istisnalar ya da ihlallerle 
karşılaşılmıştır. Der Kinematograph dergisi İstanbul muhabirlerinden olan Alfred 
Rosenthal, 17 Ağustos 1910 tarihinde yayınlanan bir haberinde dönemin valisi 
Muhiddin Bey’in izniyle Pathé firmasının Kadıköy’de Müslüman kadınlar için 
özel olarak düzenlediği bir gösterime girebildiğini yazmıştır. Apollon 
Sineması’nda gerçekleşen film gösterimine kadınlar büyük ilgi göstermiştir. 
Çadırda gerçekleşen bu kadınlara mahsus gösterimlere aslında erkeklerin girmesi 
yasaktır ve zabıta bu konuda Rosenthal’in bahşiş önerisine “dahi” göz 
yummamış, gazetecinin gösterime girmesine fırsat vermemiştir. Bu durum 
meraklı ve ısrarcı Rosenthal’i engellememiştir. Sonunda Rosenthal, gösterim 
sırasında sinematograf cihazını çalıştıran Alman sinematograf operatörü ile 
girdiği sohbet, bir şişe konyak ve az bir mecidiye karşılığında makine dairesine 
girebilmiştir (Rosenthal, 1910: 89). Rosenthal’ın anısı, yazılı kuralların günlük 
hayatta her zaman işlemediğini ve sinematograf gösterimleri sırasında kimi zaman 
kurallara uyulmadığını, istisna durumların oluşabildiğini hatırlatmaktadır. 
Kadınların ve çocukların film izlemesine uygulanan yaptırımlar, sadece sinema 
işletmecilerinin değil sinemaya dair olumlu ya da olumsuz bakış açısına sahip 
devlet yetkilileri, bölgenin ileri gelenleri ve kimi aydın tarafından ele alınmıştır 
(Çeliktemel-Thomen, 2016: 1-15).14 Filmlerin birey ve topluluklar üzerindeki 
etkisi üzerine sürdürülen ahlaki boyuttaki tartışmalar sinema mekânının 
dönüşümü ve yapımcıların sinemaya ilgisinin artmasıyla da yakından ilişkilidir.  

Thomas Elsaesser, erken dönem filmlerin anlatı sinemasına doğru 
evrilmesini ele aldığı “Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde. Vom 
kollektiven Publikum zum individuellen Zuschauer” [Erken Dönem Sinemanın 

                                                           
14 Diğer yandan Nezih Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi sinema tıpkı tramvay, vapur ya da otomobil 
gibi ulaşım araçlarıyla birlikte kadınların kamusal alanda varlığını ve görünürlüğünü artırmış 
olmalı (2017: 128). 
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Anlatı Sinemasına Dönüşümü. Kolektif Seyirciden Bireysel Seyirciye Doğru] 
(2000) adını taşıyan makalesinde yerleşik sinema mekânlarına geçilmeye 
başlanılan 1907-1914 yılları arasında mekânda, filmlerde ve seyirciler arasında 
gerçeklik temsilinden vazgeçildiğini ileri sürmektedir (2000: 13). Miriam Hansen 
ise mekândaki bu dönüşümle sinemasal deneyimin karşısına çıkan görüntünün 
gerçeklik-etkisine tabii kılındığını ve bu nedenle filmsel anlatı mekânı ile seyirci 
mekânının gerçekliğinin bireyselleşerek spekülatif olmaya başladığını (2006: 99) 
yazmaktadır. Gösterimin ne şekildiğe gerçekleşeceğini belirleyen artık sinema 
mekânı sahipleri değildir; gösterim film yapımcılarının eline geçmiştir. Bireysel 
alımlamaya geçilen bu dönemde seyircinin bakma hazzı bastırılır (Elsaesser, 2000: 
14). Seyir deneyimi “terbiye edilerek” belli ahlâk ve hijyen normları 
doğrultusunda baskı altına alınır. Böylelikle Avrupa ve Amerika’da sinemayı “iyi” 
bir deneyim alanı olarak pazarlamayı arzu eden piyasa koşulları ekonomik bir 
andan ideolojik nedensellikler yaratarak Almanya ya da Fransa’da örnekleri 
görülebilen sinema reform hareketini tetiklemiştir.  

İstanbul’da da sinemaya dair ahlaki kaygılar zaman zaman dile getirilmiştir. 
Sinemanın birey üzerindeki olumsuz etkisine inanmış görünen Refik Halid 
[Karay], I. Dünya Savaşı’nın son yılında, ahlâkı gün geçtikçe yozlaştıran 
filmlerin, çocuklara başıboş olmayı, kadınlara zevki ve sefayı, erkeklere ise 
uçarılığı öğrettiğini ve sinemayı “halkın en büyük düşmanı” (1918: 320-322) 
olarak gördüğünü yazmaktadır. Sinemasal kamusal alanın Osmanlı topraklarında 
nasıl şekillendirilebileceği sadece sinema ile uğraşan ya da yazan ve çizen 
entelektüellerin değil, bizzat bölge siyasetini yönlendirenlerin de gündemini 
oluşturur (Ahenk gazetesi, 18 Şubat 1912, aktaran Beyru, 1996:44). Sinemanın 
Osmanlı’da kamusal alanı nasıl şekillendirebildiği, Avrupa ya da Amerika’dan 
ayrışan yönleri, seyir deneyiminin kendisine de yansır. Filmler karşısında verilen 
tepkiler Ercüment Ekrem Talu’nun anılarına yansımıştır: 

“Mektepte bunun münakaşası haftalarca sürdü. İstanbul halkı da 
ekseriyetle bu mevzu üzerinde konuşuyordu. Kimi, bu sihirli icadı gidip 
görmeyi günah sayıyor, kimi gidip gördüğünden dolayı tövbe; istiğfar 
ediyor, ileri fikirliler ise bir medeniyet unsurunun daha yurda girmiş 
olduğuna seviniyordu.” (Talu, 1943: 14).  

Kimi zaman dua ya da tövbe edilir ya da Pera’da gerçekleşen bir gösterim 
sırasında köle avına çıkanları beyazperdede izlerken geçmişini anımsayan 
Sudan’lı kadın gibi feryat figan ağlanır (Der Tag, 1912). Osmanlı topraklarında 
sinema üzerine yürütülen tartışmalarda Avrupa merkezli kavramlar her zaman bir 
karşılık bulmaz. Sömürgeci ülkelerin işgal ettikleri topraklarda uyguladıkları 
kültürel ve siyasal pratikleri bizzat yaşamış bir insanın beyazperdede kendi 
geçmişini batılı bir bakış açısından seyretmesinin sinemasal deneyim açısından 
önemli farklılıkları barındırdığı aşikârdır. Sinema başından itibaren “dünya 
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kapitalizmi, sömürgecilik ve emperyalizm tarafından açılan küresel yolları” takip 
etmiştir (Gunning, 2008: 11). Bu vurgu dikkate değerdir, zira ulusötesiliğin ve 
çokkültürlülüğün sağladığı hareketliliğin karşısına çıkan sömürgeci söylemin 
yukarıdaki örnekten de görüldüğü üzere toplumsal bellekte bıraktığı izler sadece 
filmlerde değil sinema mekânının havasında da solunur.   

4. OSMANLI COĞRAFYASI ÜZERİNE FİLMLER 

Osmanlı toprakları üzerine şimdilik elimizdeki en eski görüntüler 1897’de 
Lumière operatörü Alexandre Promio’nun çektikleridir.15 Lumière operatörleri 
dünyaya yayılıp insanların ilgisini çekebileceğini düşündükleri yerleri görüntüye 
almışlardır. Bir turistin ya da gezginin gözünden şehirlerin görülmesi gereken 
popüler yerleri ya da tipik olarak yerleşim yerlerinde meydan ya da pazar yerleri 
en sık kadrajlarına yansıyan kesitlerdir. Sabit duran bir sinematograf aygıtının 
önünden akıp giden, kimi zaman kaydırma çekimlerin kullanıldığı görüntülerdir 
bunlar. Görüntüler benzer mantıklarla çekilmişlerse de coğrafya ve kültüre özgü 
farklılıkları içinde barındırmaktadırlar; bazı kesitler 19. yüzyılın baskın oryantalist 
denklemlerini tekrar etmektedir.   

Osmanlı topraklarında çekim yapan diğer operatörlerin arasında Balkan 
topraklarını filme alan Manaki Kardeşler ve Osmanlı’da sinemanın yayılmasında 
hatırı sayılır etkin isimlerden biri olan Romanya asıllı Sigmund Weinberg’dir. 
Manakiler’in ilk çektikleri filmlerin 1905’lere ait olduğu düşünülmektedir 
(Manaki Brothers, (1905-1918)). Bu filmler genellikle Balkanlardaki günlük 
hayatı, kutlamaları ve kimi zamanda önemli siyasi gelişmeleri ve devlet 
adamlarının ziyaretlerini kaydeder. Böylelikle çektikleri görüntüler arasında 
Makedonya’da açıkhavada öğrencilerin dersi, bir düğün ya da bayramlar kadar 
Sultan V. Mehmed Reşad’ın Rumeli gezisi de izlenebilmektedir. Manaki 
Kardeşlerin filmlerine bugünden bakıldığında folklorik motiflerin ağır bastığı ve 
kendi döneminde Osmanlı İmparatorluğu sınırları dâhilindeki Balkanlar’daki 
hayattan kesitler sunan, Osmanlı’daki çokkimlikli yaşam biçimlerini bir arada 
gösterebilen belgeler olduğu görülür. Sigmund Weinberg de İstanbul’da 
sinemanın yayılmasında çaba harcayan öncülerden biridir. Kişisel tarihinden 
anlaşıldığı üzere özellikle filmlerin seyircilerle buluşmasına çaba göstermiş, 
gösterimlerin düzenlenmesi, sinematograf mekânlarının açılması, sinema 
teknolojisinin kullanıma girmesi gibi sinemanın birçok alanında faaliyette 
bulunmuş, film yapımı kadar devletin ileri gelenleriyle kurduğu ilişkiler 
neticesinde alanda isim yapmayı başarmıştır. Weinberg’in imkânlar dâhilindeki 
çabaları, sinemanın ulusötesi bir dağıtım ve gösterim ağının içinde yapılanıp, 

                                                           
15 Jean Alexandre Luis Promio’nun Lumière arşivinde kayıtlı 348 tane filmi bulunmaktadır ve 
Osmanlı topraklarında çektiği görüntülerden bazılarını Catalogue Lumière arşivinden izlemek 
mümkün bkz. https://catalogue-lumiere.com/ (Erişim: 25.9.2018). 
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kendisine ulusötesi bir pazar alanı yaratmasıyla yakından ilgilidir. İşinin ehli 
olduğu anlaşılan Sigmund Weinberg’in dönemin ruhunu yakalayıp, ticari 
zekâsıyla birleştirdiği söylenebilir. Weinberg’in çektiği ileri sürülen filmlerin 
büyük bir kısmının devlet törenlerine ait olduğu ya da devletin ileri gelenlerini 
kamusal alanda çekmeye yoğunlaştığı düşünüldüğünde, sinema faaliyetlerinden, 
birçok İmparatorluk sarayında alışılageldiği üzere, Yıldız Sarayı’nın sinematograf 
operatörü olmak ya da en azından sarayın ve devletin sinema işlerini üstlenmek 
gibi bir arzu da okunmaktadır. Bu durumu Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 
mevcut 23 Ekim 1899 tarihli yazışma düşündürtmektedir; sözü edilen belgede 
Weinberg, Osmanlı ordusunun modernliğini ücret talep etmeden filme almak 
üzere sultandan izin istemektedir. Bu görüntülerle hem orduyu Osmanlı devletine 
yakışır şekilde temsil etmeyi hem de denetimsiz bir şekilde elden ele dolaşan 
“münasebetsiz” görüntülerin önüne geçmeyi hedeflediğini saraya yazılı olarak 
bildirmiştir (BOA.Y.PRK.MYD,22/60, 11 Teşrin-i Evvel 1315). Sigmund 
Weinberg, İttihat ve Terakki döneminde de devlet ile olan ilişkilerini sıcak tutmuş, 
işlettiği Ciné Palace sineması başta Enver Paşa olmak üzere devlet ricalinin film 
izlediği bir salon haline gelmiştir aynı zamanda; savaş yıllarında ise ordunun alt 
birimi olarak kurulan Merkez Sinema Dairesi’nde devlete hizmetlerine devam 
etmiştir (Filmer, 1984: 86-89).  

 

Resim.6: Panorama de la Corne d’Or, 
İstanbul, 1897 (Catalogue Lumière, Vue 
No.416). 

Resim.7: Porte de Jaffa : côté est, Yafa, 1897 
(Catalogue Lumière, Vue No.402). 
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Resim.8: Place des Canons, Beyrut, 1897 
(Catalogue Lumière, Vue No. 410) 

 

Resim.9: Outdoor Class (Manaki Brothers 
(1905-1918)) 

 

Başlarda gösterime giren filmlerin büyük bir kısmı Fransız yapımıdır. 
Fransızlar Avrupa’da da pazar paylarını genişletmişlerdir. Bunda Pathé 
firmasının yapım, dağıtım ve gösterimle aynı zamanda ilgilenmesi ve kurduğu 
ulusötesi ağın etkisi büyüktür. Osmanlı topraklarında rahatlıkla yayılabilmesinin 
ise Fransızca’nın kültür dillerinden biri olması da etkilidir.  

Filmlerde ideoloji görüntünün kendisinde içkindir. Yani filmlerin kısa 
olması ya da erken teknolojilerle çekilmesi ideolojiden azade oldukları anlamına 
gelmez. Sinema birçok imparatorlukta başından itibaren ilgi çekmiştir. Sadece 
Alman İmparatoru II. Wilhelm’e ait 350’in üzerinde belge filmin olduğu tahmin 
edilmektedir (Petzold, 2007: 202). Alman İmparatoru, Rus Çarı, İtalya Kralı ve 
İngiliz Kraliyet ailesinin kendileri adına çalışan operatörlerinin olduğu, 
dolayısıyla devlet ve sinema arasındaki ilişkinin en baştan itibaren kol kola 
yürümeye başladığı görülür. Osmanlı topraklarında da Yıldız Sarayı’nın zaman 
zaman Tiyatro salonunda film izlediğine daha önce değinilmişti. II. Abdülhamid’i 
Yıldız Camii’ndeki Cuma Selamlığı’na giderken gösteren görüntüler, devletin 
filmleri propaganda amaçlı kullanımına bir örnektir. 1908 tarihli bu belge film, 
Pathé tarafından çekilmiştir ve Osmanlı’nın dışında da gösterildiği bilinmektedir. 
Almanya’daki gösterimin ilanı aşağıda görülebilmektedir. II. Meşrutiyet’in 
hemen sonrasında çekildiği düşünülen filmin siyasal söylemi dönemin Türk-İslam 
kimliğini oturtma çabalarının da yansımasıdır denilebilir.   
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Resim.10: Cuma Selamlığı’nın Almanya’daki Gösterimi (Der Kinematograph, 
1908) 

 

Sinemanın yaygınlaştığı dönem imparatorlukların son çeyreği yani çöküş 
dönemine tekabül eder. Devletlerin kendi bekaları adına verdikleri mücadeleler, 
kimi zaman doğrudan savaş görüntüleriyle kimi zaman da tıpkı Cuma Selamlığı 
görüntüsünde olduğu gibi sembolik bir dil yaratarak beyazperdede yankısını 
bulmuştur. II. Meşrutiyet’in toplumsal etkileri sinemada Türkçe arayazı 
protestolarında da kendini gösterir. Osmanlı topraklarında yerli film üretimi 
görece az olduğundan, sistemli bir üretimin izleri sürülemediğindeN ve çekilen 
filmlerin ne kadarının ülkeler arası dolaşıma girip girmediği şimdilik 
bilinmediğinden, Osmanlı coğrafyasında sinema alanında alevlenen ilk Türk 
milliyetçisi itiraz yerli film üretimi üzerine değil, “Türkçe arayazı isteriz” 
protestosunda hayat bulur (BOA. DH. KMS, 15/5, 19 Rebiyülevvel 1332 [15 
Şubat 1914].16 Benzer çıkışlar diğer ülkelerde de yaşanmakla birlikte, tartışmalar 

                                                           
16Aydın valisi Rahmi Bey, 15 Şubat 1914’de Bab-ı Ali Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği bir yazıda 
bu protestolardan bahsetmektedir. İzmir’de yaklaşık olarak Ocak 1914’ün başı gibi aralarında 
öğrencilerin de bulunduğu protestocular bazı akşamlar dolaştıkları sinematograf mekânlarında 
filmlerdeki tüm arayazıların aynı zamanda Türkçe olarak gösterilmesini talep etmişlerdir. 
Öğrenciler taleplerini kimi zaman ıslık çalarak ve gürültü çıkartarak tekrar etmişlerdir. 
Sinematograf salonu işletmecileri durumu valiye şikâyet etmiş, hatta gösterimlerden birine Fransız 
konsolosu bizzat iştirak ederek polisin olaylara müdahale etmesini talep etmiştir. Benzer çıkışlar 
Avusturya tebaasından bir sinemacının gösterimleri sırasında da gerçekleşmiş yine Avusturya 
konsolosu durumu valiye şikâyet etmiştir (BOA, 2015:379-380). 1913 yılında Pathé Sineması’nda 
gerçekleşen bir akşam gösteriminde Fransızca arayazıları protesto edenlerden biri de Jön Türk 
yazarlardan Aka Gündüz’dür. Mekân yönetiminin söz vermesi üzerine ortam sakinleşebilmiş ve 
gösterime devam edilebilmiştir (Der Kinematograph, 1913)  
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daha çok film üretimi ve yeni pazarlara ulaşma üzerinden yürütülmüştür. Örneğin 
Almanya’da bir “Alman ruhu” ve “Alman filmi” yaratmaktan söz edilirken,17 
Osmanlı topraklarında üretim üzerine tartışılmamış daha çok filmlerin 
anlaşılırlığı ön plana çıkmıştır. Özellikle Pera’da gösterilen filmlerin ağırlıklı 
olarak Rumca ve Fransızca arayazılarla gösterildiği, buna karşı “Türkçe arayazı 
isteriz” sloganıyla gösterilen tepkilerin sinema alanında Türk milliyetçiliği 
bağlamında girişilen ilk sinemasal kıvılcımlarından biri olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Dil üzerinden geliştirilen bu protestolarda siyasal gelişmeler kadar18 
sinema alanında yaşanan değişimlerin de etkisi vardır. Geçici gösterim 
mekânlarından, yerleşik sinematograf mekânlarına geçilmesi, bu mekânlarda 
uzun metraj filmlerin gösterilmeye başlanması ile birlikte dil faktörü önemli bir 
etken olmaya başlamıştır. Önceleri 1-2 dakikayı geçmeyen, genelde panoromik 
şehir, doğa, kültür ya da havadis içerikli görüntüleri tek satırlık arayazı başlıklarla 
izleyen seyircinin belli bir olay örgüsünü anlamak gibi bir durumu yoktu. Uzun 
metraj ile seyircinin hayatına girmeye başlayan macera filmleri, destansı tarihi 
filmler, dramlar ya da komedilerde belli bir hikâyeyi takip etmek, dahası 
beyazperdede karşılaşılan görsel dilin yanı sıra, kültürel olay ve mentaliteyi 
anlamak gibi bir “zorunluluk” ile karşı karşıya kalınmıştır. Levhaların arasındaki 
açıklamalar her türden film için elzem olunca, dili bilmek gerekliliği ya da tercüme 
gerekliliği de güçlenmeye başlamıştır. Diğer yandan özellikle sinemanın ilk on 
yılında filmlerin kimi zaman bir anlatıcının eşliğinde gösterildiği fakat büyük 
sinema mekânlarına geçişle bu geleneğin zaman içinde kaybolduğu da 
hatırlanmalıdır. Yine filmlerin müzik eşliğinde sunulması, bu müziklerin 
coğrafyaya özgü bir karakter taşıması ve görüntüleri de farklı bir bağlama 
oturtması göz önünde bulundurulmalıdır. Kanun gibi sazlar, halk türküleri ya da 
piyano eşliğinde izlemenin alımlamayı değiştirebileceği ve filmlerin seyirci 
üzerinde bıraktığı tortunun yine kültürel farklılıklar taşıyabileceği aşikârdır.  

Bu filmlerde batılı yıldızlar ve dönemin popüler filmleriyle de karşılaşma 
imkânı bulan Osmanlı seyircisi, batının yaşam biçimlerine ve toplumsal 
denklemlerine tanık olabilmiş ve aynı zamanda batılı bir gözün çektiği doğuyu 

                                                           
17 Scott Curtis’in “The Taste of a Nation: Training the Senses and Sensibility of cinema Audiences 
in Imperial Germany” (1994) adını taşıyan makalesinde özellikle sinema reform hareketinin 
katkısıyla sinemada başta üretim ve seyir deneyimi olmak üzere sinemasal alanın nasıl 
“Almanlaştırılmak” istendiği açıkça okunabilmektedir.    
18 Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nın bir tetikleyici olup olamayacağı üzerine de sorular 
sorulabilir. Zira Trablusgarp ve Balkan Savaşları üzerine aktüalite ve kurmaca filmler çekilmiştir; 
bu filmlerin Balkan topraklarında ve batılı ülkelerde gösterime girdikleri bilinmektedir (Moving 
Picture World, 1912: 894; Der Kinematograph, 1912), ancak İstanbul’da ya da Osmanlı taşrasında 
gösterildiğine ilişkin bir veri elimizde bulunmamaktadır ve devlet tarafından halkın değerlerine 
karşı geliştirilen hassasiyet neticesinde gösterilmemiş olması muhtemel olmakla birlikte, filmlerin 
resmi kayıtlara geçmeden farklı etkinlikler dâhilinde gösterim imkânı bulabildiği de göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
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izlemiştir. Batının bakışında yatan doğuyu görebildiği kadar, batının kendisine 
nasıl baktığına ve algıladığına da tanık olabilmiştir. 

I. Dünya Savaşıyla birlikte sinema sektörel, estetik, teknolojik ve siyasal 
dönüşümlere uğrar. Savaşla birlikte imparatorlukların verdiği savaşta ulus 
bilincine yapılan vurgu, savaş sonrası dönüşümlerin eksenini oluşturur. Ancak 
savaşla birlikte sinemada ülkeler düzeyinde sadece bir milli/yerli arayışına 
girilmez, sinema aynı zamanda militarize edilir. Her ne kadar savaş filmi 
olgusunun ortaya çıkışını I. Dünya Savaşı’ndan önce başlatabilsek de, büyük 
savaş sinemanın propaganda amaçlı kullanımın önünü açmış ve filmlerde savaş 
estetiğinin kodlarını güçlü bir şekilde belirleyebilmiştir.  

5. SONUÇ 

Osmanlı topraklarına ağırlıklı olarak da İstanbul’a sinemanın girişini ve I. 
Dünya Savaşı’na kadar yaşadığı dönüşümü sinema alanında yaşanan münferit 
değişiklikler üzerinden ele alan bu çalışma, sinemanın erken döneminde Osmanlı 
ülkesinde ulusötesi ve çokkültürlü bir yapılanmanın içinde evrildiğini ileri 
sürmektedir. Ülke dışından gelen batılı bir teknoloji olarak sinema aygıtlarının 
pazarlanması ve ilk gösterimler öncelikle yurtdışından gelen batılılar ya da 
gayrimüslimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla çağın yeni kitle iletişim 
aracının kullanımının ve filmlerin gösterimlerinin gerçekleştirilmesinde 
gayrimüslimler ve batılılar başı çekmektedir. Görüntülerin kendileri ve seyir 
deneyiminde farklı kültürel yapıların iç içe geçtiği gözlemlenmektedir. Osmanlı 
topraklarında başta Fransa olmak üzere Avrupa ve Amerikalı operatörler 
tarafından çekilen görüntülerin gösterildiği, yerli üretimin Balkan topraklarını 
kaydeden Manaki Kardeşler ya da Sigmund Weinberg gibi az sayıda isimle 
sınırlandığı söylenebilir. Gösterilen görüntülerde Doğu, beyazperdede kendisini 
ve diğer kültürleri batılı bir gözle izleyebilmiştir. Seyir deneyiminin ise gelenek, 
inanç ve yaptırımlar doğrultusunda şekillenebildiği, film gösteriminin 
gerçekleştiği muhite ve bölgeye göre kültürel farklılıklar taşıyabildiği 
anlaşılmaktadır. Yerli film üretiminin sistemli olmaması, filmlerin ülke dışından 
gelmesi zorunluluğunun dışında, Osmanlı’da sinemayla ilgilenenlerin film 
yapımından ziyade gösterilen filmlerin içeriği, gösterimlerin düzeni, sinemanın 
toplum üzerindeki etkisi ya da arayazıların Türkçeleştirilmesi gibi kültür 
politikalarına odaklanıldığını ve ulusötesinin karşısına yerel kodları yerleştirme 
çabası içinde olunduğunu fakat bunun sistematik bir şekilde gerçekleşmediğini 
ortaya koymaktadır.     

Diğer yandan ulusötesiliği sadece bir yapım ve dağıtım ağı içinde düşünmek, 
ideolojinin ıskalanmasına yol açmaktadır. Sinemanın, sanayinin ve 
kolonyalizmin yükselişte olduğu bir dönemin içine doğması, kimi zaman bunların 
etkisinde dönüşebildiğini, kimi zaman da kendi dönemini betimleyebildiği ve 
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şekillendirebildiğini ifade etmektedir. Venedik’te gondol gezisi, İstanbul’da Haliç 
kıyılarının manzarası, Beyrut’ta bir meydan görüntüsü ya da batılı yaşam biçimini 
dolaylı/dolaysız aktaran kurmaca filmler gözün kendine içkin politik bakışını da 
aktarır. Ulusötesi dolaşıma sokularak çoğalan imgeler, farklı kültürden seyircilerin 
yerel bakışıyla karşılaştığında, görüntüler karşısında verilen tepkiler de kültüre 
göre değişmektedir. Dolayısıyla ulusötesi imgeler akışı içerisinde, belli anlarda 
imgeleri sabitleyerek kendi kültürel kodlarına göre anlamlandıran yerel bakış ve 
seyir alışkanlıklarından söz edilebilir.  

Sinema, modern bir kitle iletişim aracı olarak sınır ötesi bir modernliğin 
olasılığını yaratmakta mıdır sorusu yine kültür ve coğrafyaya özgü değerlerin 
gözden kaçmasına sebep olur. Modernite her yerde aynı şekilde yaşanmadığı gibi, 
Batı merkezli bir modernite okuması egemen söyleme destek verir ve kültürleri 
tektipleştirme tehlikesini içinde barındırmaktadır. Osmanlı modernleşmesine 
sinema çerçevesinden baktğımızda nirengi noktaları ve dinamikleri nelerdir ve 
günlük hayata nasıl yansımaktadır? Bu sorunun cevabı başka bir araştırmaya konu 
olarak önerilirken, konumuz bağlamında Osmanlı’da sinema, yerli ve yabancı 
olanın karşılaşması ve diyaloğu olarak ele alındığında, sinemanın bu diyalog 
içerisinde kimi zaman kutuplaşmaların, kimi zaman ayrışmaların ve kimi zaman 
da uzlaşımların yarattığı çokkültürlü bir hareketin içinde devindiği görülmektedir.   
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ÖZ 

Elinizdeki makale cinsiyet geçiş ameliyatlarının 
yapılabilinmesi sürecinde tıbbi, hukuki ve dini kurumların ne 
tür söylem(ler) ürettiğine odaklanmaktadır. Makalede 
öncelikle sözü edilen bu üç kurumun cinsiyet değiştirme 
ameliyatları söz konusu olduğunda birbiri içine geçerek nasıl 
birbirini tamamlayan söylemler ürettiği 
sorunsallaştırılmaktadır. İkinci olarak ise bu iktidar 
ilişkilerinin cinsiyet rejiminin düzenlenmesindeki 
belirleyiciliği ele alınmaktadır. Bu çerçevede, cinsiyet geçiş 
ameliyatı yapılabilinmesi için öncelikle tıbbi kurumlarda 
uygulanan prosedür incelenmektedir. Ardından, yasalarda ve 
mevzuatta konunun düzenlenme biçimi ele alınmaktadır. Son 
olarak ise Türkiye’de dini konulardan sorumlu devlet kurumu 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili yorumları 
ve pratikleri gözden geçirilmektedir. Tüm bu farklı söylemler 
arası benzerlikler ve farklılıklar ise Michel Foucault’nun 
söylem analizi yöntemiyle analiz edilmektedir.    
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Ameliyatları, Beden Politikaları, Michel Foucault, Söylem 
Analizi. 

ABSTRACT 

This article focuses on the differences between the discourse 
of medical institutions, the discourse of legislative regulations 
and the discourse of religious institutions in the process of 
trans-gender operations. Primarily, this article problematizes 
how these three institutions’ discourses are interpenetrating 
and complementing to each other when it comes to trans-
gender operations. And then, this article problematizes the 
determination of these power relations through the ordering 
of gender regime. In the frame of this, for the trans-gender 
operations firstly it is examined the procedure in the medical 
institutions. Secondly, the ordering form of this issue in the 
legislative regulations and rules are reviewed. And lastly, the 
comments and practices of Presidency of Religious Affairs are 
embraced. These all differences and similarities between these 
three institutions are analyzed by Michel Foucault’s discourse 
analyze.                

Keywords: Trans-gender, Trans-gender Operations, Body 
Politics, Michel Foucault, Discourse Analysis. 

 

GİRİŞ 

Bu çalışma, devlet nezdinde söz söyleyebilme yetkisine sahip üç kurumun 
cinsiyet geçiş ameliyatları üzerine ürettiği söylem(ler)e odaklanmaktadır.  
Makalede iddia edilen şudur ki; cinsiyet değişikliğini gerçekleştirmek üzere 
yapılan ameliyatlar din, tıp ve hukuk söyleminin iç içe geçişini ve bu söylemlerin 
devletin cinsiyet rejimini nasıl beslediğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Çünkü cinsiyet geçiş ameliyatları, sözü edilen cinsiyet rejiminin beden(ler) 
üzerindeki tahakkümünü sürdürmesinin önemli bir aracıdır.  

Bu tahakküm ilişkilerini çözümlemenin teorik kökü ise Michel 
Foucault’dadır. Zira konuyu iktidar, iktidarın beden üzerindeki tahakkümü ve 
bu tahakkümü kurma biçimleri üzerinden ele aldığımızda klasik iktidar 
anlayışını tersyüz eden ve iktidarı bir tür güç ilişkileri çokluğu olarak ele alan 
Foucault’nun söylem analizine başvurmak kaçınılmazdır. Bilindiği üzere 
Foucault, iktidarın kurumsal boyutundan çok iktidar ilişkileri üzerinde 



Zehra YILMAZ Alternatif Politika, 2019, 11 (1): 290-318 
 

292 
 

durmaktadır. Ayrıca Foucault’da iktidar kendi başına gözlemlenebilir ya da 
analiz edilebilir değildir, yalnızca kendini etkilerinde var edebilen bir ilişkiler 
bütünüdür. Bu nedenle, Deveci’nin ifade ettiği üzere Foucault’nun iktidar analizi 
bize iktidarın ne olduğunu göstermekten daha çok iktidarı anlamaya çalışırken 
nereye bakmamız gerektiğini göstermeye odaklanır (2005:30). 

Bu bağlamda, elinizdeki makale çerçevesinde, devletin beden(ler) üzerinde 
tahakküm kurmada kullandığı söylemi belirleyen yukarıda sözü edilen üç 
kurumsal yapı, cinsiyet geçiş ameliyatlarını odağa alarak söylem düzleminde 
karşılaştırmalı analiz edilmektedir. Üç kurumun ürettiği ve kullandığı söylemin 
bedenin “normalleştirilmesi” sürecinde birbirini tamamlar nitelikteki işleyişi 
çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle de söylemsel düzlemde, biri varsa 
diğerinin yok olduğu öne sürülmemektedir. Daha çok din, yasal düzenlemeler ve 
tıp söylem(ler)inin birbirlerinin içerisinden geçerek “normal” erkeklik ve 
“normal” kadınlık kimliğinin üretimine katkısı açıklanmaya çalışılmaktadır. 
Makalede aralarındaki gerilime ve rekabete rağmen, söz konusu olan cinsiyet 
geçiş ameliyatları olduğunda üçünün de birbirine alan açarak devletin ürettiği 
cinsiyet rejimine eklemlenmekte olduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda farklı 
söylemlerin birbirine eklemlenme biçimlerini çözümleyebilmek açısından da 
Foucault’nun söylem analizini sadece teorik değil, metodolojik bir araç olarak da 
kullanılmaktadır. Zira Foucault söylem üzerine arkeolojik bir çalışma yürüttüğü 
Bilginin Arkeolojisi kitabında şöyle der: 

“Söylemsel oluşum, o halde uyumsuzlukların çokluğu altında 
devam eden ve onları tutarlı bir düşüncenin sakin birliği içinde 
çözen ideal, sürekli ve pürüzsüz metin değildir; hep geri planda 
ama her yerde egemen olacak olan bir uyumsuzluğun, bin bir 
veçhe altında, yansıdığı yüzey de değildir. O daha ziyade pek 
çok uyumsuzlukların bir alanıdır; düzeyleri ve rolleri 
betimlenmesi gereken bir farklı zıtlıklar toplamıdır.” (Foucault, 
1999: 198)  

Bu paragraf devletin cinsiyet geçiş ameliyatları konusunda ve elbette bu 
bağlamda cinsiyet değişikliği politikasında ürettiği söylemi neden din, yasal 
düzenlemeler ve tıp kurumlarının üzerinden takip edildiğini açıklamak 
bakımından önemlidir. Söz konusu olan cinsiyet geçiş ameliyatları olduğunda, 
birbirine zıt gibi görünen özellikle din ve tıp söylemlerinin nasıl bir araya 
geldiğini ve yasal düzenlemelerin bunlara açtığı alanı analiz edebilmek ancak 
Foucault’nun söylem üzerine söylediklerini biraz daha detaylı ele almakla 
mümkün gibi görünmektedir. Çünkü Foucault söylemsel olagelişleri kesintili 
diziler olarak ele alır ve kesintileri birbirine bağlayan art arda gelişlerin izini 
takip eder (Foucault, 1997: 54-55). Bu kesikliği sistemleştiren kuramın kazısını 
yapar. Foucault’nun söylem analizi yapmaktan anladığı, farklı alanlara ait 
olabilen, ancak yine de her şeye rağmen ortak çalışma kurallarına uyan bir 
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ifadeler birliğini çözümleyebilmektir (Demir-Güneş, 2013: 56). Foucault esas 
olarak ifadelerin, onların gruplaşma ilkelerinin, kurabildikleri büyük tarihsel 
birliklerin ve onları betimleme olanağı veren yöntemlerin söz konusu olduğu bir 
alanın, çatlaksız, çelişkisiz, bir keyfilik olmaksızın nasıl örgütlenebileceğini 
göstermeye çalışır (Foucault, 1999: 148). Genel olarak, serbest, nötr ve bağımsız 
ifadenin olmadığına inanır ve daima bir serinin ya da bir bütünün üyesi olan, 
başka ifadeler arasında bir rolü oynayan, onlara dayanan ve onlardan ayrılan 
ifadelerden söz eder (Foucault, 1999: 129). Bu nedenle, Foucault’ya göre bir 
önermenin bir göstergesinin bulunup bulunmadığını söyleyebilmek için, ifadenin 
neye ait olduğunu, onun bağıntılarının türünün ne olduğunu bilmek gerekir 
(Foucault, 1999: 116). Daha açık bir ifadeyle Foucault, bir önermenin özne 
pozisyonunun, objesinin ve kullandığı kavramların söylem öncesi öze sahip 
doğal varlıklar olduğunu kabul etmez; bunun tersine özne pozisyonlarının, 
objelerin ve kavramların söylem içerisinde kurgulanmasını mümkün kılan 
tarihsel a priori’ye odaklanır ve bunu arkeolojik kazı yöntemi yoluyla açığa 
çıkarmaya çalışır. Çünkü Foucault’ya göre; herhangi bir söylem olgusu 
konusunda, dilin çözümlenmesinin her zaman ortaya koyduğu soru: bu ifade 
hangi kurallara göre kuruldu; ya da benzer başka ifadeler hangi kurallara göre 
kurulabilirdir (Foucault, 1999: 41). Bu nedenle belirtilmesi ve belirlenmesi 
gereken şey, bu dağınık ve ayrışık ifadelerin birlikte varoluşu, bölünmelerini 
idare eden sistem, birbirlerine verdikleri destek, taşıdıkları ya da taşımadıkları 
biçim, uğradıkları dönüşüm, meydana gelişlerinin, yok oluşlarının ve 
birbirlerinin yerini almalarının oyunu olacaktır (Foucault, 1999:50). Özetle 
Foucault’da söylem, tek başına değil, birlik halinde ve üretimi ile birlikte 
çözümlenebilir hâle gelmektedir. Bu nedenledir ki; yasal düzenlemelerin, dinin 
ve tıbbın ürettiği söylemler arasındaki geçişler önemlidir. Zira egemen söylem bu 
geçişler yoluyla oluşur. Söylemsel oluşuma özgü olan şey de farklı elemanların 
birbiriyle ilişki içerisinde bulunmaları halidir (Foucault, 1999: 81). 

Buradan hareketle cinsiyet değişikliği ameliyatlarına ilişkin söylemsel 
oluşum şu sorular sorularak analiz edilebilir: Cinsiyet geçiş ameliyatlarına ilişkin 
üretilen söylem hangi doğruluk fikrinin parçası olarak ifade edilebilir hale 
gelmiştir? Cinsiyet geçiş ameliyatlarına ilişkin hangi kurallar ve metodoloji 
kullanılarak “bilimsel bilgi” diye adlandırılan “doğruluk” bilgisi üretilmiştir? 
Kullanılan kavramlar nedir ve buna ilişkin gruplandırmalar/sınıflandırmalar 
neye göre yapılır? Hangi kurumlar, hangi kavramlar aracılığıyla söylemsel 
oluşuma dahil olmuştur? Nihayetinde “normal”i üreten, tanımlayan söylemsel 
oluşum nedir? 

Tüm bu soruların cevaplarını aramak için önce Foucault’nun öğretici 
nitelikteki çalışmalarına biraz daha detaylı bakılacaktır. Ardından da 
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Foucault’nun söylem analizi çerçevesinde önce tıp, daha sonra yasalar ve sonra 
da dini kurumların cinsiyet geçiş ameliyatlarına ilişkin söylemi analiz edilecektir. 

1. İKTİDAR VE SÖYLEM İLİŞKİSİ ÜZERİNE… 

Cinsiyet geçiş ameliyatları yoluyla “normal” cinsiyeti edinen trans 
kimliğine iktidarın müdahalesi, disipline edici “düzenlemeleri”, tanıları ve 
neticede “normalin” tanınma süreci kaçınılmaz olarak “normal”i üreten bilgiyi 
sorunsallaştırmamızı gerekli kılıyor. Zira trans bireyin nasıl tıbbi bir bilirkişi 
raporuna konu olabildiğini ya da cinsel “sapma”nın nasıl psikiyatrik söylemin 
bir nesnesi olarak görülebildiği sorunsallaştırılmadan ilerlemek mümkün değil. 
Foucault, söylem üzerine düşünürken aynı zamanda disipline edici iktidarın 
işleyiş biçimine de odaklanır. Bu bağlamda bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiyi 
sorgular. Foucault için bilgi özgürleşmeyi engelleyerek, gözetlemeye, düzene 
sokmaya ve disipline etmeye dayalı bir iktidar şeklidir. Foucault, Bilginin 
Arkeolojisi’nden (1999) sonra yazdığı Hapishanenin Doğuşu (2015) kitabıyla bilgi 
ve iktidar arasındaki ilişkiyi daha detaylı çözümler. Bilgiyi, hem iktidarla ayakta 
duran söylemlere gereksinimi nedeniyle; hem de bilginin kullanımının stratejik 
olması nedeniyle bir iktidar olgusu olarak ele alır (Deveci, 2005: 30). Bu 
bağlamda, söyleme ilişkin belirttiği içerme ve dışlama ikiliğine dayalı 
normalleştirici söylemsel oluşumun desteklediği iktidarın, doğruluk ekonomisi 
olmadan yaşayamayacağını söyler. Ancak bu doğruluk ekonomisi de iktidarla 
girdiği bu ilişki üzerinden ve bu ilişki yoluyla geçerli olabilir (Keskin, 1999: 22). 
Zira doğruluk ekonomisi tarihsel olarak dönüşse de disipline edici yönünün sabit 
kalması dolayısıyla iktidar ilişkilerinden bağımsız anlaşılamaz. Bilgiyi söylemsel 
yapan da hangi önermelerin kabul edilip, hangilerinin dışlanacağının sınırının 
çizilmiş olmasıdır (Deveci, 2005: 30). Foucault’nun cümleleriyle söylersek; “Hep 
bilindiği gibi, her şeyi söyleme hakkı yoktur, her şeyden her koşulda söz 
edilemez, nihayet herkes her şeyi konuşamaz” (Foucault, 1987:23). 

Peki söylenebilir olan nedir ve nasıl oluşur? Her şeyi söylemeyi engelleyen 
üç dışlama usulü vardır. Foucault’ya göre söylem, yasak olan-olmayan, akıllılık-
delilik, doğruluk- yanlışlık gibi birbirine karşıt dışlama usulleri üzerinden 
işletilmektedir. Bu zıtlıkların içerdikleri akıllı ve doğru olan iken; dışladıkları 
deli, suçlu veya günahkâr olandır. Foucault için söylem, gizli ve belirsiz bir 
şekilde baskı üretip, kendini hiçbir zaman açığa vurmadığı için doğrudan deli, 
suçlu ya da günahkâr olarak kodladığı özneden egemenin iradesine boyun 
eğmesini beklemez. Bunun ötesinde onu ıslah etmeye, yani normalleştirmeye 
odaklanır. Öyleyse Foucault’yu takip edersek yukarıdaki soruların cevaplarına 
ulaşabilmek için analiz edilmesi gereken üç eksen olduğundan söz edebiliriz. 
Öncelikle delilik, suç, hastalık, günahkârlık ve tüm bunlarla bağıntılı kurulan 
cinsellik gibi öznesi olarak göründüğümüz bir deneyimin bilgi alanının 
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oluşumunun; daha sonra normların ve kuralların türediği disipliner iktidar 
alanının, kurumlarının analizi ve son olarak da iktidar alanları bağlamında 
bireyin kendisiyle kurduğu ilişki, yani özneleşme sürecinin analizi gerekir. Zira 
bunlar birbirinden bağımsız değildir; birbiriyle ilişki içinde egemen söylemi 
üretir. 

Bu sırayla baktığımızda disipliner iktidarın öncelikle suçluyu, hastayı, 
deliyi iyileştirmek, normalleştirmek için bu kümeyi bir obje gibi tanımladığını 
görürüz. Tanımlama ise suçlunun bilgisinin edinilmesi ve buna uygun bir 
biçimde sınıflandırılmasının yapılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, objenin bilgisinin 
kurgulanmasıdır. Zira disipliner iktidar çoğu zaman özneleri baskı yoluyla değil, 
objeleştirerek kendine tabi kılar. Bu nedenledir ki Foucault disiplini; “söylemin 
üretiminde bir denetim ilkesi” (Foucault, 1987: 41) olarak ele alır. Buna göre 
disiplinin söylemin sınırlarını çizdiğinin de altını çizer. Bu sınırları çizilmiş 
söylem içinde suçlunun arzularının, eğilimlerinin ve duygularının normal olarak 
tanımlanan sınıfın içinde olup olmadığının belirlenmesi ise esas itibariyle onun 
“özneleştirilme” sürecinin bir parçasıdır. Yani bireyin özneleşme süreci ya da bir 
özne olarak kurgulanması iktidarla ilişki içinde gerçekleşir. 

Öte yandan, Foucault’nun Hapishanenin Doğuşu (2015) kitabında tartıştığı 
üzere disipliner iktidarın özneleştirme ve dolayısıyla objeleştirme süreci sadece 
özneye ceza uygulanan hapishanelerde gerçekleşmez. Foucault’da okullar, 
askeri kurumlar, hastaneler, dini cemaatler hatta aile ilişkileri de bu sürecin 
parçası olarak ele alınır (Foucault, 2015). Foucault disipliner iktidarın önemli 
kurumsal yapılarından biri olarak saydığı hastaneyi disipline edici bir kurum 
olarak ele aldığı gibi tıbbi bilgi ve iktidar arasındaki ilişkiyi de sorunsallaştırır. Bu 
nedenle Foucault, insanların arzularını, eğilimlerini ve davranışlarını 
tanımlayan, kayda geçiren ve sınıflandıran psikiyatri, psikoloji, kriminoloji ve 
pedagoji gibi bilimlerin tarihsel olarak ortaya çıkışıyla iktidarın özneyi 
normalleştirme çabası arasında ilişki kurar. 

Bu durumda trans bir bireyin “hasta” olarak ele alınması; psikiyatrik testler 
yoluyla cinsiyet tespitinin yapılması ve nihayetinde sayısız cerrahi müdahaleyle 
tekil bir cinsiyet içinde yeniden biçimlendirilmesi Foucault’nun sorunsallaştırdığı 
iktidar-özne, iktidar-bilgi ilişkisi içinde düşünerek bağlamı daha iyi anlaşılabilir. 
Çünkü trans bedenin hasta olarak ele alınması yani patolojikleştirilmesi ve 
objeleştirilmesi, trans bedeni doğrudan iktidarın müdahale alanı haline getirir. 
“Sapkın” ruh ve “hasta” beden ise tıbbi müdahale ile “düzeltilir” ve 
“normalleşir”. Hatta bu anlamda tıbbın bilgisi yasaktan ve yasadan önce bile 
gelebilir. 

Aslında tarihsel olarak takip edildiğinde cinsel davranışlara ilişkin şu üç 
kodun belirleyici olduğu söylenebilir: bunlardan ilki “kutsal yasak” yani arınma, 
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kefaret ve giderek itiraf, hatta belki aforoz gerektiren günah; ikincisi “yasa ihlâli” 
yani ceza gerektiren, ödetme gerektiren, bedene veya ruha, hatta biri üzerinden 
diğerine müdahale gerektiren suç ve “norm dışılık” yani tedavi, tecrit, ıslah, 
iyileştirme, normalleştirme gerektiren sapkınlık (Özkan, 2012: 34). Bu üç tarihsel 
kod birbirini tamamlar. Fakat görünen o ki, aynı zamanda kronolojik olarak da 
birbirine önceliği olan bu kodlardan en sonuncusu tıp ve psikiyatri; teknolojinin 
de etkisiyle diğerlerinin yolunu önemli ölçüde açan belirleyici bir unsur haline 
geldi. Hatta cinselliğe ilişkin konular hızla yasağın (dinin) ve yasanın (hukukun) 
gündeminden çıkarak normun (tıbbın, psikiyatrinin) konusu oldu. 

Nitekim Foucault tamamlayamadığı eseri Cinselliğin Tarihi’nde 
modernleşmeyle cinselliğin iktidar tarafından sınırları çizilmiş, denetlenen bir 
alan olarak nasıl yeniden kurgulandığından ve tıbbın bu süreçteki anlamından 
söz eder. Cinsellik üzerine modernitenin oluşturduğu çok detaylı sınıflamalar, 
çoğu zaman tıp söyleminin yardımıyla normalin anormalden ayrılması, cinsel 
edimlerin tiplere ayrılıp incelenmesi, değiştirilip “düzeltilmesi” Foucault’nun 
bilgi-iktidar ilişkisine ilişkin tespitlerini doğrulamaktadır. Foucault iktidar 
pratikleriyle beden arasındaki ilişkileri inceleyerek bedenin ve bedensel hazların 
yasaklanmasının ve sınırlandırılmasının politik, ekonomik sosyal ve kültürel 
sınırlarla koşut olduğunu öne sürer. Fakat bu yasaklar, yani bedeni düzenleme 
pratikleri sadece yasa yoluyla değil normlar yoluyla da gerçekleşir. İktidarın 
düzenleme pratikleri sadece yasal kuralları değil, bir toplumda yaygın olan 
normları da kapsar. Normali ihlal eden cinsel ve cinsiyet çeşitlilikleri yasa ve 
normlar aracılığıyla ya “öteki” olarak dışlanır ya da teknoloji ve tıbbın 
müdahalesiyle heteroseksist ve hetoronormatif bir bağlama yerleştirilir. Tıp, 
yasak ve yasa aracılığıyla günahkâr ve suçlu addedilenin; “düzeltilerek” yeniden 
topluma dahiliyetini sağlayan kurum olarak işlerlik kazanır. 

Türkiye’ye baktığımızda da gerek yasal düzenlemelerde gerekse dini bir 
kurum olarak Diyanet İşleri Başkanlığı için cinsiyet değişikliği ameliyatlarında 
esas karar verici merkez tıbbi kurumlardır. Bu, hem seküler yasal düzenlemelerin 
hem de dini yasaların yorumlanmasının gerisinde yatan cinsiyet değişikliği 
talebinin bir “bozukluğun” düzeltilmesi olarak ele alınması ile ilişkilidir. Sözü 
edilen bozukluğu egemen erkeklik ve kadınlık normlarına uygun bir biçimde 
düzeltecek merci de her iki kurum nezdinde tıp olarak görülür.  

2. TIBBİ BİR MÜDAHALE ALANI OLARAK “MUĞLAK” BEDENLER 

Yasayı “muğlak” bedeniyle ihlal eden trans bireylerin “normalleşme”si 
ancak tıbbi müdahale yoluyla mümkün olur. Aslında tıbbın cinsiyet kurgusunun 
yaratılmasında söz sahibi olması yeni değildir; fakat Foucault’nun da altını 
çizdiği üzere cinsiyetin hiçbir zaman modern tıpta olduğu kadar bedenle 
sınırlandırılmamış olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle Foucault Cinselliğin 
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Tarihi’nde “toplumsal düzen”in önemli dayanaklarından biri olarak, tarih dışı 
ele alınan biyolojik çift cinsiyet hakikatinin nasıl bir iktidar düzenlemesi içinde 
ortaya çıktığını, yönetimselliğin bir parçası olarak biçimlendiğini açıklamaya 
çalışır. Bu anlamda Foucault, bedeni disipline eden, çift cinsiyeti ve 
heteroseksüel ilişkiyi normalleştiren bunun dışındaki tüm örnekleri de patolojik 
vaka olarak ele alan modern tıbbi bilginin hakikatini sorgulanır bulur. 
Foucault’ya göre tıp iktidarın hakikatini, bedenlere atfettiği “doğa” ile yeniden 
kurar. Zira tıp söylemi yoluyla “doğal” cinsiyet ya da cinsel eğilimin dışında 
görülerek “hasta” diye tanımlanan trans ya da homoseksüel beden, iktidarın 
müdahalesine de açık hale getirilir. 

Bugün Türkiye’de cinsiyet değiştirmek isteyenler de “hasta” kategorisinde 
ele alınır ve kendilerine verilen tıbbi belgede "psikolojik açıdan cinsiyet geçiş 
ameliyatı olması zorunludur" ifadesi yer alır (Sert, 2015). Türkiye’de ruhsal 
hastalıkların teşhis ve tanımlanmasında ruh hekimleri tarafından DSM kriterleri 
esas alınmaktadır. (Ayata-Yeşiladalı, 2011: 20) Amerikan Psikiyatri Birliği 
tarafından hazırlanıp yayımlanan Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El 
Kitabı’nda (The Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, kısaca DSM) 
transvestizm ve transseksüelizm “mental bozukluk” olarak tanımlanmıştır 
(Eryılmaz, 2017: 6). Yine Dünya Sağlık Örgütü̈'nün hastalık tanı kataloğu olan 
ICD 10'da (International Classification of Diseases) da transseksüelizm bir hastalık 
olarak tanımlanmıştır. Ama sivil örgütlerin ve LGBTİ’ler üzerine çalışan 
doktorların da çabalarıyla 2017 yılında yayınlanan ICD 11'de ise 
transseksüelliğin “mental bozukluk” olarak tanımlanmasından vazgeçilmiştir.  
ICD 11’de konu; Bölüm 17’de “Cinsel Hayata ilişkin Durumlar” başlığında 
“Toplumsal Cinsiyet Uyumsuzluğu” alt başlığında ele alınmıştır1.  

Türkiye’de mahkemenin verdiği izne bağlı olarak trans bireyler de cinsiyet 
değiştirmek üzere hastaneye başvurabilirler. Hastanelerde ise translar öncelikle 
bir psikoloji testine tabi tutulur. Bununla birlikte kendilerinden gen, kromozom, 
üroloji ve endokrinoloji testleri istenir. Bir yılla iki yıl arasında süren bu 
psikolojik terapi ve testler sonucunda cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak isteyen 
kişiye içinde plastik cerrah, kadın-doğum, üroloji, genetik, endokrinoloji ve 
psikiyatri uzmanlarının olduğu bir heyet tarafından, üzerinde yukarıda değinilen 
ibarenin yer aldığı bir rapor verilir.  Bu rapor ertesinde trans beden, maruz 
kaldığı uzun psikolojik terapilerin cerrahi müdahalelerle tamamlanmasıyla iki 
bedenden birine tıkıştırılır2. Aslında tıp, transseksüelleri sadece cerrahi 
                                                           
1 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068 
2 Trans ameliyatlarıyla ilgili bir önemli konu ise bu pahalı ameliyatların ücretinin 
karşılanmasıdır. Türkiye’de 1982 Anayasasının 60. maddesine göre, “Herkes sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” Bu 
nedenle trans ameliyatları da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yasal olarak herkesin 
ücretsiz yararlanma hakkı vardır. Ancak cinsiyet değişikliği ameliyatlarında bu süreç biraz 
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müdahalelerle fizyolojik olarak biçimlendirmez, aynı zamanda terapiler yoluyla 
onları cinsiyet normlarını öğrenmeye de zorlar.  Böylece modern tıp, kadınlık ve 
erkeklik bilgisini iktidar dolayımıyla yeniden üretir. Doğalcılık savıyla tıp, üreme 
odaklı tanımladığı kadın ve erkek bedenini değişmez bir öz olarak kuran 
söylemsel düzene eklemlenir. 

Örneğin Türkiye’de tıbbi söylem, cinsiyet değişikliğine ilişkin yasada yer 
alan “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunma” şartını tamamlar, 
pekiştirir. Zira yasaya dayanarak, tıbbi müdahaleler yoluyla cinsiyet geçiş 
ameliyatı geçirmek isteyenlerin üreme yeteneğine son verilir. Bu yolla tıp, 
cinsiyeti, toplumsal bağlamından kopararak biyolojik temelde tanımlar ve onu 
da üreme özelliğine sabitler. Başka bir anlatımla iktidar, bozuk olarak 
tanımladığı bedeni, tıbbi müdahalelerle “normal”leştirse de üreme kabiliyetine 
son vererek aslında trans bedenin hiçbir zaman “normal” kabul edilemeyeceğini 
de teyit eder. 

Sözü edilen yasal düzenleme ve tıbbın bu düzenlemeye boyun eğişi, 
translar tarafından yapılacak bir evliliğin, çocuklu aileye dönüşmesini 
engellemeye dönük bir çabanın da yansımasıdır. Aslında yasal düzenlemeler 
yoluyla biyolojik kadın ve erkek tarafından yapılması öngörülen evliliğe, 
transseksüeller de ameliyatları sonrası aldıkları pembe ya da mavi nüfus 
cüzdanlarıyla hak kazanır. Toplumsal sözleşmeyi bedeniyle ihlal eden 
transseksüel, ameliyat yoluyla bu bedeli öder ve nüfus cüzdanıyla sözleşmeye 
yeniden dahil olur. Ancak çocuk edinmek sözleşmenin temeli sayılan aileye bir 
tehdit olarak algılandığından; bu hak trans bireylerin elinden alınır. Çünkü farklı 
erkeklik ve kadınlık hallerinin bir diğer nesle, çocuklara aktarılması istenmez. 
Yasanın esasını aile yoluyla kurulan ikili cinsiyet ilişkilerini koruma güdüsü 
belirler.  

Zira aile Türkiye’deki yasaların esasını belirleyen temel norm iken, bu 
normun işleyişini belirleyen ve sürdüren ise erkeklik ve kadınlık kurgularıdır. 
                                                                                                                                                                     
karmaşık işler. Türkiye’de sosyal güvenlik sigortası kapsamında karşılanan trans ameliyatları 
2014 yılına kadar kısmiydi; yani trans geçiş operasyonlarının tümünü kapsamamaktaydı. Çünkü 
cinsiyet değişikliği ameliyatları iki aşamalı yapılmaktadır ve ilk aşamada çoğunlukla trans 
bireyin üreme yeteneğine son verilirken; ikinci aşama fizyolojik olarak kadın ya da erkeğe 
benzemeyi olanaklı kılan estetik müdahaleleri içermektedir. Ameliyatların, ikinci aşamasında yer 
alan genital operasyonlar, Türkiye’de bir tür “kişisel gelişim” sayılabilecek, sağlıkla ilgisi 
bulunmayan işlemler olarak görüldüğünden sosyal güvenlik sigortası kapsamında 
karşılanmamaktaydı. Ancak, özellikle 2000’lerde Türkiye’de örgütlenmesi artan transların 
oluşturduğu baskı sonucu 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Müdürlükleri ile tüm 
eğitim ve araştırma hastanelerine yolladığı yazıyla cinsiyet geçiş ameliyatlarının protezler dahil 
tüm masraflarının SGK güvencesinde olduğunu duyurdu2. Ameliyatlar böylece tümüyle SGK 
kapsamına alındı. Bugün ameliyatlar konusunda SGK kapsamına alınmayan tek konu göğüs 
ameliyatlarıdır. Silikon protez sayılmadığından trans kadınlar göğüs ameliyatlarını kendileri 
finanse etmek zorunda kalmaktadır. (Transgender ameliyatları yapan Doç.Dr.Serdar ile yapılan 
görüşme için bkz. Güngör, 2012: 123-130 ve Holmes, 2011: 110) 
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Ailede herkesin cinsiyet rollerini sürdürmesi ve öğrenmesi talep edilir. Aile 
dışında erkekliğin kurumsal olarak öğretildiği en önemli yer ise askerliktir. Tıp 
kimin erkek, kimin kadın olduğunu tanımlamada askerlik sürecinde yine 
stratejik bir anlam kazanır. 

3. ERKEKLİĞİN SINANDIĞI BİR ALAN OLARAK ASKERLİK 

Askerlik hem kurum içinde çalışanlar açısında iş güvenliği bağlamında 
hem de “zorunlu askerlik” nedeniyle tüm erkekleri ilgilendiren bir meseledir. Öte 
yandan Türkiye’de doğrudan ve açık bir biçimde homoseksüelliği yasaklayan tek 
hüküm de askeriyenin mevzuatında bulunmaktadır. 24 Ocak 1986 tarih ve 1992-
1 sayılı TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Hastalık ve 
Arızalar Listesi başlıklı ekinin 17. Maddesinde yer alan iki fıkra bu yasak 
açısından referans olarak kullanılır. 17. Maddede yer alan fıkralar şöyle der: 

“Psikoseksüel bozukluklar. Açıklama: Bu fıkraya gireceklerin; 
seksüel davranış bozukluklarının askerlik ortamında bilinerek 
sakıncalara yol açması, bu durumun kıt'a anketi veya resmî 
belgelerle saptanması gereklidir”3 

“İleri derecede psikoseksüel bozukluklar. Açıklama: Bu fıkraya 
gireceklerin seksüel davranış bozukluklarının tüm yaşamlarında 
ileri derecede belirgin olması, askerlik ortamında sakıncalı bir 
durum yarattığının ya da yaratacağının gözlem veya belgelerle 
saptanması gerekir."4 

Bu düzenlemeyle eşcinsellik, travestilik ve transseksüellik açıkça hastalık 
kabul edilmekte ve bu bireylerin orduda görev alması engellenmektedir. Hatta 
2013 yılında yapılan düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri Ceza Kanunu ile 
“gayri tabiî mukarenet” olarak tanımlanan eşcinsel ilişki “suç” olarak da kabul 
edilmiştir. Ceza Kanunu’nun 153. Maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeyle 
“doğal olmayan ilişki” tanımlamasıyla ifade edilen “eşcinsellik suçu”nu işleyen 
subaylar, Meclis’ten geçen Disiplin Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 
(TSK) atılabilinecektir (Pembe Hayat-Kaos Gl, 2017: 11). Tüm bu düzenlemeler 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 131.maddesinde tıpta uzmanlık 
eğitimi giriş sınavlarına kabul edilme şartları ve 133.maddesinde düzenlenen 
tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı başvurusunda aranan şartlar arasına 
da yerleştirilmiştir (Ayata-Yeşiladalı, 2011: 28). 

Öte yandan Türkiye’de erkek vatandaşlara askerlik kanuni olarak zorunlu 
kılınmıştır. Çünkü Anayasa’nın 72. maddesiyle “vatan hizmeti” olarak 
tanımlanan askerliğe ilişkin Askerlik Kanunu Madde 1 şöyle der: “Türkiye 
Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa 

                                                           
3 Md 17/B3 
4 Md 17/D4 
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mecburdur.”5 Madde de açık bir biçimde görüldüğü üzere, bu görev kimlik 
cinsiyeti üzerinden tanımlanan bir ödev olduğundan, trans bireyleri doğrudan 
ilgilendirmektedir. Aslında modern toplumlarda sadece tek cinsi içine alan, aynı 
zamanda kitlesel katılımı gerektiren ve bütün erkeklerin katılımı zorunlu olan 
başka bir kurumun olduğunu söylemek de zordur (Sancar, 2009:153). Askerlik, 
hegemonik erkekliğin öğrenildiği ve yeniden üretildiği en önemli kurumlardan 
biridir. Erkeklere zorunlu kılınan askerlik yoluyla hegemonik erkeklik mitleri 
askere alınan tüm erkeklere dikte edilir. Toplumsal olarak da bir erkeğin kabul 
edilebilirliğini arttıran bir kurum olarak nitelen askerlik, erkekler için bir tür 
“erkeklik ispatı”na dönüşür.  

Bu bağlamda, erkeklerin topluca eğitimden geçirildiği bu kurumda, 
erkeklikle ilişkilendirilen “vatanı savunma” rolünün içine kadınsı hiçbir özellik 
dahil edilmez. Hatta kadınsılık dışlanır ve aşağılanır.  Transseksüellik ya da 
homoseksüellik de “kadınsı” görüldüğü ya da yeterince “erkeksi” bulunmadığı 
için askerlik kurumu içinde kendine yer bulamaz. Bu nedenledir ki Türkiye’de 
doğrudan ve açık bir biçimde homoseksüelliği yasaklayan tek hüküm askeriyenin 
mevzuatında bulunmaktadır. Yukarıda bu yasağı içeren ilgili maddede konu 
“hastalık ve arızalar” başlığıyla ele alınır. Bu noktada, eğer bir hastalık iddiası 
varsa, bu “hastalığın” varlığının da kanıtlanması gerekmektedir. Ancak bu 
“kanıtlama” süreci çoğu zaman trans kadın için bir işkenceye dönüşür. Trans 
kadın işlemlerini yaparken diğer tüm adaylarla aynı yerde beklemekte, bu 
bekleme sürecinde çeşitli sözlü ve hatta fiziksel tacizlere maruz kalmakta, bu 
tacizler görevliler tarafından da sürdürülmektedir.6 Bunun neticesinde de trans 
kadın askerlik yapmaya sürekli elverişli olmadığına dair belgeyi alarak askerlik 
görevinden “men edilmekte”dir7. 

                                                           
5 Md 1, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf 
6 Bkz. Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin 2008-2011 yılları arasında yayınladığı 
raporlarda bu deneyimi yaşayanların paylaşımlarına. 
7 ABD (Donald Trump Başkan olduktan sonra bu düzenlemeyi değiştireceğini söyledi; ama 
henüz değişmedi), Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bolivya, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda (trans bireylerin askerlik yapmasına 1974 
yılında ilk izin veren ülkedir), İrlanda, İsrail, İspanya, İsveç, İngiltere, Kanada, Norveç, Yeni 
Zelanda transseksüellerin askerlik yapmasına izin veriyor. Tayland ve Küba belli sınırlamalarla 
izin veriyor. İran’da cinsiyet geçiş ameliyatlarına izin veriliyor; ama “psikolojik bozukluk” 
gerekçesi ile bu kişiler askere alınmıyor.  Trans geçiş ameliyatları ve askerlik hizmeti ile ilgili bkz: 
Polchar, Joshua; Sweijs, Tim; Marten, Philipp; Galdiga, Jan (2014). "LGBT Military Personnel: 
a Strategic Vision for Inclusion". The Hague Centre for Strategic Studies, 
https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/HCSS_LGBT_webversie.pdf (20.11.2018).  
O'Connor, Tim (26 Temmuz 2017). "Trump's Transgender Military Ban Leaves Only 18 
Countries With Full LGBT Rights in Armed Forces", Newsweek, 
https://www.newsweek.com/trump-transgender-military-ban-leaves-few-countries-lgbt-rights-
642342 (15.11.2018). Kaplan, Danny ve Rosenmann, A. (2012), “Unit social cohesion in the 
Israeli military as a case study of "Don't Ask, Don't Tell”, Political Psychology, 33/4: 419-436. 
Herek, Gregory M. (1993), "Sexual orientation and military service: A social science 
perspective," American Psychologist, 48/5: 538-549. Belkin, Aoran ve Evans R.L. (2000), "The 

https://web.archive.org/web/20170728150230/http:/hcss.nl/report/lgbt_military_personnel__a_strategic_vision_for_inclusion_1
https://web.archive.org/web/20170728150230/http:/hcss.nl/report/lgbt_military_personnel__a_strategic_vision_for_inclusion_1
https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/HCSS_LGBT_webversie.pdf
http://www.newsweek.com/trump-transgender-military-ban-leaves-few-countries-lgbt-rights-642342
http://www.newsweek.com/trump-transgender-military-ban-leaves-few-countries-lgbt-rights-642342
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Konuyla doğrudan ilgili bir başka grup ise yasal olarak tanınan trans 
erkeklerdir. Türkiye’de trans erkekler, tüm erkeklere verilen mavi nüfuz 
cüzdanına sahip olmaları dolayısıyla askere gitme yükümlülüğü altındadır. 
Ancak trans erkekler çoğunlukla “psikoseksüel bozukluk” tanısından yola 
çıkarak askerliğe elverişli olmadıkları gerekçesiyle askere alınmamaktadır 
(Güngör, 2012). Fakat bu tanının konulması süreci de transseksüeller açısından 
fizyolojik ve psikolojik olarak çok yıpratıcı geçmektedir. Türkiye’de “vicdani 
red” hakkı bulunmadığından trans erkekler askere gitmemek için bir dizi 
psikolojik ve tıbbi teste maruz kalmaktadır. Bu süreçte trans bireyin askerliğe 
elverişli olup olmadığına karar vermek üzere translara cinsel hayata dair sorular 
yöneltilir, cinsel ilişki esnasında çekilmiş fotoğraf ya da videolar istenir, anal ve 
genital muayene yapılır. Benzer deneyimi homoseksüel erkekler de yaşar. 

Homoseksüellikle ve transseksüellikle ilgili kritik sorun da buradadır: hiçbir 
zaman kişinin kendi beyanı esas alınmaz. Homoseksüel olan da transseksüel 
olan da daima cinsel eğilimini ya da cinsiyetini ispata zorlanır. Daha açık bir 
ifadeyle transların, homoseksüellerin gerçekten öyle olup olmamalarından daha 
önemli olan tıp insanlarına ne olduklarını ispat edebilirlikleridir. Nitekim 
Türkiye’de translar ve homoseksüeller, çeşitli gerekçelerle o kadar uzun ve girift 
tıbbi müdahalelere maruz kalırlar ki neticede kendilerini tıp söylemlerinde 
anlamlı olan şekillerde tanıtmayı ve ifade etmeyi öğrenirler. Bu bağlamda Sally 
Hines'ın (2007) da belirttiği üzere, cinsiyet değiştirmeye hak kazanmak da 
gerçekten transseksüel olup olmamaktan değil, tıp söylem ve retoriklerini 
anlamak ve kimliğini bu terimlerle itiraf etmekten geçmektedir. Bu anlamda tıp 
söyleminin hem dini kurumların söylemini hem de yasal düzenlemeleri 
belirleyen, her ikisine de eklemlenen stratejik bir anlamı vardır. Bu anlamı önce 
yasal düzenlemeler üzerinden analiz etmekle başlayalım.   

4. YASAL DÜZENLEMELERİN CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ 
AMELİYATLARIYLA İLGİLİ SINIRLARI 

Türkiye’de nüfus kayıtlarına doğum sonrasında işlenen cinsiyetin çeşitli 
ameliyatlar yoluyla değiştirilebilmesi ilkesi 1988'den bu yana yasalarca kabul 
edilmektedir. İlgili düzenleme 1988 yılında, Türk Medeni Kanunu’nun 29’ncu 
maddesine eklenen bir fıkra ile gerçekleştirilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe 
girmesine kadar Türk hukukunda cinsiyet değişikliğine ilişkin herhangi bir açık 
düzenleme mevcut değildi. Cinsiyet değişikliği meselesine yönelik hukuki 

                                                                                                                                                                     
Effects of Including Gay and Lesbian Soldiers in the British Armed Forces”, The Centre for the 
Study of Sexual Minorities in the Military University of California at Santa Barbara, 
https://escholarship.org/uc/item/433055x9 (10.11.2018). “Iran 2017 Human Rights Report”, 
https://www.state.gov/documents/organization/277485.pdf (21.11.2018).  

https://escholarship.org/uc/item/433055x9
https://www.state.gov/documents/organization/277485.pdf
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düzenlemenin bu tarihte yapılmasının nedeni ise ses sanatçısı Bülent Ersoy’un8 
yurt dışında geçirdiği cinsiyet değişikliği ameliyatı sonrası, bunu nüfus siciline 
yansıtmak istemesiydi. Ersoy’un nüfus cüzdanı değişikliğine ilişkin açtığı davayı 
Yargıtay, cinsiyet değişikliği ameliyatı geçiren kişilerin nüfus kayıtlarının yeni 
cinsiyetlerine uygun olacak şekilde değiştirilmesi taleplerinin, mevcut yasal 
düzenlemelerin iradî şekilde cinsiyet değişikliğine izin vermemesi gerekçesiyle 
reddedince konuyla ilgili bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğdu (Başara, 2012: 
248). Yargıtay’a göre patolojik bir sorun olarak kabul edilen çift cinsiyetliler 
(interseks) dışındakilerin cinsiyet değiştirmesi, o günkü yasalar çerçevesinde 
mümkün değildi. 

Yargıtay tarafından verilen bu karar üzerine transseksüellerin hukuki 
durumunu içeren bir düzenleme ihtiyacı doğdu. 743 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 29’uncu maddesine eklenen fıkrayla, cinsiyet değişikliği 
ameliyatlarının asgarî sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi halinde, 
mahkemeye nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına yönelik karar 
alabilme yetkisi verildi. Böylece Medenî Kanun’da yapılan bu değişiklik, 
transseksüellerin şahsî hal sicillerinin değiştirilebilmesine hukuken imkân tanıdı 
(Başara, 2012: 248). Eklenen fıkra şöyleydi: 

“Doğumdan sonra meydana gelen cinsiyet değişikliğinin asgari 
sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde nüfus sicilinde 
gerekli düzeltme yapılır. Bu konuda açılacak davalarda cinsiyeti 
değiştirilen kişi evli ise, eşe de husumet yöneltilir ve aynı 
mahkeme, varsa ortak çocukların velayetinin kime verileceğini 
de tayin eder, cinsiyet değişikliği kararının kesinleştiği tarihte, 
evlilik kendiliğinden son bulur.” (Kurtoğlu, 2013:127) 

Ancak bu yasal düzenlemenin yapılış süreciyle ilgili bazı sıkıntılar vardı. 
Çünkü devletin doğumla birlikte kayıtlara geçmiş olan cinsiyetin değişebileceğini 
kabul etmesi ve bu konuda bir hukuki düzenleme yapması, ilgili toplumsal 
hareketten (LGBTİ) gelen taleplere cevap verme çabası olmaktan çok kişiye özel 
bir durumun meşrulaştırılması çabasının bir sonucuydu (Kurtoğlu, 2013: 118). 
Zira 1980 darbesi sonrası İçişleri Bakanlığı’nın çıkarttığı 19 Mart 1981 tarihli 
"bar, pavyon gibi içkili yerlerde, kadın kıyafetiyle erkeklerin çalıştırılmasının 
engellenmesini içeren" genelge (Öz, 2009), Bülent Ersoy’un yeni cinsiyetiyle 
çalışabilmesini engelliyordu. Ersoy, kadın şarkıcı olarak çalışmak için İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti, çünkü Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'na 
göre kadın şarkıcılar bu izni almak zorundaydı (Schmitt ve Sofer 1995: 106). 
Ersoy'un başvurusu, kanunen halen erkek olduğu ve nüfus kaydında değişiklik 
yapmak mümkün olmadığı için kabul edilmedi, üstelik 19 Mart 1981 tarihli 
                                                           
8 Bülent Ersoy sahneye 1971'de erkek olarak çıktı; kısa bir süre sonra da gerçek cinsiyet 
kimliğinin kadın olduğunu ilan etti ve 1981 yılında İngiltere'de cinsiyet değiştirme ameliyatı 
geçirdi. 



AP Zehra YILMAZ 
 

303 
 

genelgeye dayanarak şarkıcılık yapmasına da yasak geldi (Kurtoğlu, 2013: 126-
127). Bülent Ersoy’un 7 yıl verdiği hukuki mücadele dönemin Başbakanı Turgut 
Özal’ın “özel izniyle” Bülent Ersoy lehine sonuçlandı. Bülent Ersoy deneyimi 
diğer trans bireylerin de kimlik alabilmesinin önünü açtı; ancak yapılan 
düzenlemenin yapısal bir değişiklik getirmemesi ve “kişiye özel” sorunun 
halledilmesinin ötesine geçememesi translara uygulanan baskıyı ve ayrımcılığı 
engellemedi. 

1985 Haziranı’nda Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na eklenen yeni bir 
madde polise, ''davranışları ahlaki değerlere ve toplum geleneklerine uymayan 
insanlar"a karşı büyük yetkiler verdi. Kanunda transseksüellikten, 
homoseksüellikten söz edilmiyor olsa da bu madde çoğunlukla onlara karşı 
kullanıldı. Hatta daha sonra Başbakanlık da yapan dönemin İçişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut meclisteki bir konuşmasında düzenlemeyle ilgili şu sözleri sarf 
etti: 

"Yeni kanun . . . bizlere homoseksüellik şüphesi olan kişileri 24 
saat gözaltında tutma yetkisi veriyor. . . Homoseksüelliğin anti-
sosyal eğilimlerden biri olmadığına inanmıyoruz. Böyle sapık 
düşünceleri ve eğilimleri olan kişilere karşı katı olmalıyız. Bu 
tür insanların sayısı her geçen gün artmakta. Toplumumuzun 
hiçbir kesimi bu tür düşünce ve eğilimlere sahip insanları 
onaylamaz . . . Bu yüzden biz, her yerde, özellikle büyük 
şehirlerde bu insanlara karşı kanunlar çıkaracağız." (Schmitt ve 
Sofer 1995: 106)   

Dönemin başbakanının ifadesi esas olarak yasanın yorumlanışında 
belirleyici olan normun etkisini açığa çıkarmaktadır. Zira söz konusu olan 
cinsellik ya da cinsiyet olduğunda çoğu zaman norm yasaya öncül 
olabilmektedir. Yasanın aksine norm, neyin yapılıp neyin yapılmaması 
gerektiğini dikte eden dışsal bir yasaklama değil, neyin normal olup neyin 
olmadığını belirleyen içkin bir düzenlemedir (Özkan, 2012: 26). Aslında yasanın 
öngördüğü de toplumu ortaklaştırdığı, toplumu düzenlediği varsayılan ortak 
normların belirlediği “toplumsal sözleşme”nin sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu 
ortaklaşma bir anlamda normalin ne olduğunun da sözü edilen “ahlaki değerler” 
ve “toplum gelenekleri” üzerinden üretilmesidir. Yasanın normali üretmeye 
koşullanması yasayı norma koşullamaktadır. Böylece devlet, yürütücüler 
aracılığıyla “ahlak” ve “gelenek” gibi soyut tanımlar üzerinden cinsiyet ve cinsel 
eğilime ilişkin tüm fobik kaygılarını açığa çıkarabilmektedir. Bu fobi de daha çok 
kendini “nefret” şeklinde göstermektedir. Türkiye’de nefret cinayetlerinin önemli 
bir kısmının translara yönelik olması ve bu cinayetleri işleyenlere gösterilen 
hoşgörü norm-yasa etkileşiminin tezahürüdür (Ördek, 2016). Nefret, transları 
diğerlerinin gözünde insanlıktan dahi çıkarabilmektedir. 
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Cinsiyet ve cinsel eğilim meseleleri üzerine düşünen Judith Butler (2007) 
ise toplumun ve devletin, kurulan ilişkileri tanımadığında, yani “anlaşılır” 
bulmadığında; bu ilişkiyi nasıl dışladığından ve nefret objesi haline 
dönüştürdüğünden söz eder. Devlet ve toplum açısından anlaşılır olmamak her 
tür birey için zor ve tehlikeli bir tecrübedir. Zira anlaşılmaz olan hukuk dışına 
itilir; ki o alan şiddete açıktır. Yasa ve norm açısından anlaşılır olan, anlaşılmaz 
olana öfke ve nefret duyar. Anlaşılmaz olan vatandaşlık haklarından soyutlanır, 
insanlıktan atılır, ihmal edilir, dışlanır hatta öldürülür. Türkiye’de yasalarca 
“tanınıyor” ve bu yolla “içeriliyor” gibi görünse de transseksüellere yönelik 
bilinen şiddet vakaları, nefret cinayetleri; ayrıca transseksüellerin birçok sosyal 
ve medeni haktan yararlanamamaları, hayatın her alanında ayrımcılığa 
uğramaları ve zorunlu seks işçiliği yapmaları bu “anlaşıl(a)maz olan” cinsiyete 
yönelik nefretin sonuçlarıdır. Yasanın tanıdığı hakların sınırları, çoğunlukla bu 
nefret söylemi yoluyla ihlal edilir.  

Türkiye’de translara yönelik Ülker Sokak9 ve Eryaman saldırılarının 
gerisinde de elbette bu nefret söylemi vardı. İstanbul’un ve Ankara’nın düşük 
kira nedeniyle translar tarafından tercih edilen mahallelerden çıkarılmasına 
yönelik saldırılar öncelikle ranta açılacak olan mahallelerin, beklenen rantın 
değerini aşağı çekme ihtimali olanlardan “temizlenmesi” niyetiyle yapılıyordu. 
Ancak bu nefretin hızlı ve kolay bir biçimde translara yönelmesinde translara 
yönelik hazır bulunan olumsuz toplumsal bilincin etkisi de belirleyiciydi. Zira 
translara duyulan nefreti besleyen normun gerisinde, keskin bir cinsiyet 
ayrışmasına dayanan “toplumsal düzeni” transların muğlak bedeniyle bozduğu 
düşüncesi vardır. Her ne kadar dolaylı olarak transları etkileyen 1985 ve 
doğrudan translara yönelik olan 1988 yıllarındaki düzenlemelerden sonra 
yapılan yasalar yoluyla bu nefret aşılmaya çalışılsa da cinsiyet ayrımına dayalı 
toplumsal düzenin bir norm olarak kabul edilmesi, yeni yasaların da esasını 
şekillendirmiştir.  

Öncelikle 2000’lerin ilk yarısında cinsiyet eksenli ayrımcılığa karşı 
düzenlemeler yapılmış; ancak ayrımcılıkla mücadele konusunda kadın-erkek 
eşitliğini güçlendirecek düzenlemeler söz konusu olabilirken LGBTİ’lerin bu 
düzenleme içerisinde yer alamamış ve görünmez kılınmıştır (Çoşar, 2015). 
Örneğin “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın yasalaşmasıyla “nefret suçu” 
kavramı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tanımlandı ancak düzenlemede “cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği” temelli nefret ve ayrımcılığa karşı herhangi bir 
koruma getirilmedi (Pembe Hayat-Kaos GL, 2017: 24). Ardından Meclis’te 

                                                           
9 Ülker Sokak’ta yaşayan trans bireyler üzerine yapılan bir analiz için bkz: Pınar Selek (2014), 
Maskeler Süvariler Gacılar U ̈lker Sokak: Bir Alt Kültürün Dışlanma Meka ̂nı, Ankara, Ayizi Kitap, 
2014.  
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kabul edilen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu (TİHEK)10 da 
insan hakları örgütlerinin ısrarlı taleplerine rağmen cinsel yönelim, cinsiyet 
kimliği ve interseks durumu ayrımcılığına ilişkin hiçbir kural içermeksizin 
yasalaştı (Altıparmak, 2015: 48).  

Öte yandan, Türkiye’de cinsiyet değişikliğine ilişkin esas ve kapsamlı 
düzenleme de sözünü ettiğim yasalara paralel olarak 2000’li yıllarda Avrupa 
Birliği’ne uyum çerçevesinde Medeni Kanun’da yapılan değişiklikle gerçekleşti. 
Eski Medenî Kanun’da yer alan hüküm, önemli ölçüde değişikliğe uğrayarak, 
2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 40’ıncı 
maddesinde yeniden düzenlendi. Söz konusu maddeye göre; 

“Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda 
bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini 
isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on 
sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca 
transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı 
açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli 
biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma 
hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla 
belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî 
yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı 
gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması 
hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin 
yapılmasına karar verilir.”11 

Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde, cinsiyet değişikliği 
ameliyatının nüfus siciline işlenebilmesi için ameliyat öncesi ve sonrası olmak 
üzere iki aşama şartı getirilmiştir. Ameliyat öncesinde mahkemeden izin 
alınmasının nedeni cinsiyet değişikliği ameliyatlarını denetim altına almak, bu 
tür ameliyatların kişinin isteğine bağlı olarak “gelişigüzel” yapılmasını 
önlemektir (Başara, 2012: 249). Konuya cinsiyetin biyolojik olarak değişebilir 
veya değişemez olması bağlamında bakıldığından, Türk Medeni Kanunu’nda 
düzenleme yapılırken cinsiyet değişikliğinin sadece bazı kişiler için gerekli 
olduğunun düşünüldüğü görülmektedir. Türk Medeni Kanunu, cinsiyet 
değişikliği için 18 yaş alt sınırı, evli olmama ve üreme yeteneğinden yoksunluk 
gibi şartlardan söz ederek sınırlarını belirlemiştir12. Öte yandan, cinsiyet 
değiştirmek isteyenlerden mahkemenin, hastaneler tarafından verilen “cinsiyet 
değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunludur” ifadesinin yer aldığı raporu talep 

                                                           
10 Kanun Mecliste 6 Nisan 2016 tarihinde kabul edilmiştir.  
11http://www.nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/turk_kanunu_mede
nisi.pdf 
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2015 yılında aldığı kararla transgender ameliyatlarında 
“üreme yetisinden yoksunluğun” aranmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili 
maddelerine aykırı olduğuna karar vermiştir. Mahkemenin verdiği kararla ilgili bkz: (Eryılmaz, 
2017: 30-31).   
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etmesi de kimileri için bu değişikliğin elzem, kimileri için ise gereksiz 
bulunduğunun göstergesidir. 

Fakat cinsiyet değişikliğinin kim için gerekli, kim için gereksiz olduğunun 
belirlenmesinde kişinin kendi beyanının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Bu 
noktada üçüncü bir kurum devreye girmektedir. Esas olarak kimin cinsiyet 
değiştirebilir, kimin cinsiyet değiştiremez olduğuna karar veren merci tıptır. Bu 
süreçte alınacak kararda belirleyici olan tek “bilimsel bilgi” tıp bilgisi olarak 
kabul edilir. Bu konu, sadece yasa alanını değil, hatta daha çok tıp alanını 
ilgilendirdiğinden, hâkim tıbbi raporlar doğrultusunda karar vermektedir. Zira 
bir konuyu tıbbileştirme, modern toplumun “sapkın” davranışı denetim altına 
almak için en çok kullandığı çözüm yollarından biridir. Nitekim Türk hukuk 
sisteminde de cinsiyet değişikliğinin zorunlu tedavi amaçlı olduğunu belgeleyen 
bir eğitim ve araştırma hastanesince verilecek sağlık kurulu raporu cinsiyet 
değişikliğine onay verecek hâkim açısından önemli bulunur. Hâkim bu rapordan 
hareketle, izin verdiği takdirde gerçekleşecek olan cinsiyet değişikliği 
ameliyatının hasta için tamamen “iyileştirici” nitelikte olduğuna, bu talebin 
geçici bir heves olmadığına kanaat getirebilir (Başara, 2012: 250-251). 

Esas olarak, cinsiyet değiştirmek üzere yapılan tüm tıbbi müdahaleler, 
yasal düzenlemelerin de öngördüğü şekilde cinsiyetlere ilişkin kabul edilen kadın 
erkek biyolojik ikiliğine dayalı toplumsal düzeni yeniden üretebilmeye hizmet 
eder. Tıp, iki cinsiyet arasındaki biyolojik geçişlilikleri yok edip, her bir cinsiyeti 
bedene sabitleyerek cinsiyetlere toplumsal olarak atfedilen rolleri biyolojik 
gerekçelerle ve müdahalelerle meşrulaştırır. Foucault iktidarın cinselliği yalnızca 
mahkûm edilecek ya da hoş görülecek değil, yönetilecek, yararlılık sistemleri 
içine sokulacak, herkesin azami iyiliği için düzenlenecek, en yüksek verimlilik 
doğrultusunda işletilecek bir şey olarak ele aldığını bize söylemişti (2017: 26). 
Foucault'nun sözünü ettiği anlamda cinsellik, cinsel bilim tertibatıyla karşılıklı 
bağıntı içinde gelişmiştir. Tıp söyleminin de katkısıyla cinselliğe ilişkin bir 
hakikat üretilmiş ve daha sonra da cinsellik doğal olarak var olan bir şey olarak 
tanımlanmıştır. 

Foucault özellikle modernleşme tarihi boyunca belli bir düzene tabi tutulan 
cinselliğin on sekizinci yüzyıldan bu yana dört büyük hat üzerine yerleştiğini 
söyler: “kadın bedeninin histerikleştirilmesi, çocuk cinselliğinin 
pedagojikleştirilmesi, üreme davranışlarının toplumsallaştırılması ve sapkın 
hazzın psikiyatrikleştirilmesi” (2017: 79-80-107). Öyle görünüyor ki 18. 
yüzyıldan bu yana, üreme davranışlarının toplumsallaştırılmasında aileye 
merkezi bir rol atfedilirken, sapkın hazzın psikiyatrikleştirilmesinde tıp stratejik 
bir anlam kazanmıştır. Aileyi idealleştiren de heterosekseksüel ilişkilerin 
dışındaki tüm cinselliği dışlayan da cinsiyetler arasındaki geçişliliği 
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patolojikleştiren de aynı söylemsel temeldir. Cinselliği üreten bu stratejiler, bunu 
onu denetleyerek ve düzenleyerek yapar. Nitekim Foucault’ya göre cinsellik 
giderek siyasal bir projenin parçası haline gelmiştir; cinsellik ve doğurganlık 
yönetilmelidir (Foucault, 2017: 89). Bir iktidar alanı olarak cinselliğin en iyi 
düzenlendiği yer ise ailedir. Foucault'nun vurguladığı üzere, aile doğurganlığın 
düzenlenmesinde, cinselliğin tıbbileştirilmesinde ve psikiyatrikleştirilmesinde bir 
tür kaide işlevi görmüştür (Foucault, 2017: 77). 

Bu nedenle açık bir kanun maddesiyle homoseksüel ilişkiler yasaklanmıyor 
olsa da Medenî Kanun’un 40. maddesiyle sadece evli olmayanların cinsiyet 
değiştirebilmelerine izin verilerek homoseksüel birlikteliğin önü alınmak istenir. 
Maddede evli olmama şartına yer verilmiş olmasının sebebi ise gerekçede şu 
şekilde açıklanır: 

“Toplumun temeli olan aile kurumunun cinsiyeti belirsiz kişiler 
nedeniyle sarsılmasını önlemek amacıyla öncelikle kişinin evli 
olmaması öngörülmüştür. Bu koşul, kişinin, bir yandan 
evliliğini sürdürmesi öte yandan da bu evlilik devam ederken 
cinsiyet değişikliğine gitmesi, bunu eşinin ya da çocuklarının 
ortak yaşantıları içinde yapmasının psikolojik ve ahlâki 
tersliklerinin önüne geçmek üzere konulmuştur.” (Başara,2012: 
253). 

Türkiye'de bugünkü hukuk düzeni, aile ve dolayısıyla üreme odaklıdır. 
Buna göre aile aracılığıyla denetlenen, belli bir düzene sokulan heteroseksüel 
ilişkilere tehdit olabilecek transseksüellerin “cinsiyet belirsizliğinden” 
kurtulmaları için öncelikle evli olmamaları şartı getirilmiştir. Zira trans olmak 
sadece ikili cinsiyet tanımlarının dışında olmayı değil; toplumun temeli olarak 
varsayılan aileye yönelik bir tehdidi de içerir. Bu nedenle ameliyat sonrası evli 
çiftlerin aynı cinsiyetten olabilmeleri ihtimaline karşı “evli olmama” şartı 
getirilir. Ancak evli kişilerin ameliyat olamayacak olması, herhangi bir ön rapor 
veya mahkeme kararı olmaksızın yurt dışında ameliyat olup, Türkiye’de sicilini 
düzeltmek isteyenlerin durumunda bir belirsizlik yaratmaktadır (Altıparmak, 
2007: 31). Bu düzenlemenin yarattığı boşluk translar arasında cinsiyet geçiş 
ameliyatları söz konusu olduğunda, sınıfsal bir sorunu da açığa çıkarmaktadır. 
Kandiyoti’nin de belirttiği üzere zenginler yurtdışında ameliyat olurken, maddi 
gerekçelerle Türkiye’de ameliyat olmak zorunda olanlar mevzuattaki boşluklar 
dolayısıyla “vicdansız tıbbi uygulamalara yol açarak zaten damgalanmış olan bir 
grubun çektiği zorlukları daha da şiddetlendirme tehlikesini” deneyimlemek 
zorunda kalmaktadır (2005: 280)13.    

                                                           
13 Önceden Türkiye’deki mahkemelerden izin almaksızın yapılan ameliyatların nüfus siciline 
işlenebilmesinin mümkün olabilmesi için çeşitli Yargıtay kararları da alınmıştır. Transeksüellere 
ilişkin alınan Yargıtay ve Danıştay kararlarına ilişkin bir analiz için bkz: Başak Eryılmaz (2017), 
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Öte yandan üreme odaklı ailenin kurulması Türk hukuk sisteminde bir 
norm olduğu için, cinsiyet değişikliği geçirmek isteyenlerin üreme hakları da 
elinden alınır. Hukuken cinsiyet değişikliğinin bir bedeli vardır. Nitekim Türk 
Medeni Kanunu’nun 41. maddesi şöyle der: “Aile, Türk toplumunun temelidir 
ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle 
ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile 
uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Ayrıca 
Medeni Kanun’un 134. Maddesi açıkça ailenin sadece kadın ve erkeğin 
evlenmesi yoluyla kurulabileceğini söyler. Dolayısıyla Türkiye’de sadece 
heteroseksüel evlilikler yapılabilir. Madde şu şekildedir: “Birbiriyle evlenecek 
erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna 
birlikte başvururlar.” 

Özetle Türkiye’de hukuk sistemi heteronormatiftir ve homofobi 2002 
tarihli TMK metninde açık bir biçimde görünürdür. Reprodüktif kadınlık ve 
erkeklik, hukuk kurumunun kurguladığı erkekliğin ve kadınlığın hegemonik 
biçimlerine içkin olduğundan, kadın veya erkek olmakla kazanılan medeni 
haklar çerçevesinde evlenme ve evlenmeden doğan hakların kullanımı için, 
"doğru" cinsiyete kaydolmak yetmez; aynı zamanda doğru cinsel yönelime 
mensup olmak da gereklidir (Kurtoğlu, 2013:120). Cinsiyet değişikliğine 
kanunen izin verilmesi aslında aynı cinsin cinsel birlikteliğinin önüne geçmeye 
dönük de bir önlemdir. Zira bu önlemin gerisinde cinsiyet rollerinin aile içinde 
öğrenildiği ve “normal”in dışında eğilimleri olan kişilerin “düzensiz aile”lerde 
yetiştiği ön kabulü vardır. 

Yine de belli sınırlar ve uzun bir prosedür14 öngörülmüş olsa da 2002 
yılında yürürlüğe giren düzenleme sonrasında Türkiye’de cinsiyet değişikliğinin 
önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Fakat bu defa da esas mesele cinsiyet 
değiştirdikten sonra, transların hayatını idame ettirme sürecinde ortaya 
çıkmıştır. Fakat trans bireylerin cinsiyet geçiş ameliyatı sonrası yaşadıkları 
sorunlar ayrı bir çalışmanın konusudur15. Bu noktada çalışmanın esasını 
oluşturan üçüncü soru sorulmalıdır: Tüm bu tartışma içinde din nerede 
durmaktadır? Bu soruya cevap vermek için Türkiye’de din konusunda en 
kurumsal yapı olan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden, dini bir kurumun trans 

                                                                                                                                                                     
“Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Transseksüellik”, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Hukuku Anabilim Dalı, s. 17-29.    
14 Türkiye’de cinsiyet değişikliğine ilişkin yasal ve tıbbi sürecin yaklaşık 2 yıl sürdüğü 
bilinmektedir.  
15 Avrupa’da 49 ülkede LGBTİ hakları üzerine yapılan izlemede Türkiye toplamda yüzde 9 ile 
sondan üçüncü olmuştur. Türkiye’den sonra yüzde 7 ile Ermenistan ve sonuncu olarak da yüzde 
5 ile Azerbaycan gelmektedir. Kaynak: “Reinbow Europe 2018 Index”, 
https://www.google.com.tr/?client=safari&channel=iphone_bm.  
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ameliyatlarına ilişkin nasıl bir söylem ürettiği analiz edilecektir. Elbette Diyanet 
İşleri’nin sunni-İslam’ı temsil ettiğini aklımızda tutarak.  

5. DİNİ BİR MESELE OLARAK TRANS AMELİYATLARI 

Transseksüellik yani cinsiyet değiştirme ancak modern tıbbın ve 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte mümkün olabildiği için klasik İslam fıkıhında 
cinsiyet değiştirmeye; cinsiyet geçiş ameliyatlarına ilişkin bir yoruma ulaşmak 
mümkün değildir16. Bu bağlamda, Türkiye’de bugün cinsiyet değiştirmeye ilişkin 
İslami yorum çoğunlukla gündelik yaşamda karşılaşılan soru(n)lar üzerine 
şekillenir. Türkiye’de din işlerinden sorumlu bir devlet kurumu olan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın cinsiyet değişikliğine ilişkin politikasına baktığımızda da 
kurumun yapılandırılmış, sistemli bir politikasının olmadığını, sadece transların 
pratik hayatta karşılaştığı soru(n)lara ilişkin fetvalar vererek meseleyi yönetmeye 
çalıştığını görürüz. Bu anlamda gündeme gelen en önemli iki konudan biri 
estetik ameliyatlarının hangi düzeyde yapılmasının İslam’a uygun olduğu ve 
ikincisi ise bu hizmeti Türkiye’de doğrudan Diyanet verdiği için cinsiyet 
değiştirmiş bir kişinin hangi cinsiyeti esas alınarak cenaze işlemlerinin yapılacağı 
sorunudur. 

Diyanet en son, trans bir kadının cenaze işlemlerinin kadın cinsi temel 
alınarak yapılacağını açıkladı. Aslında 2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından yayınlanan “Cenaze Hizmetleri Rehberi”nde “cinsel organı kesilmiş 
ya da yumurtalıkları alınmış erkeklerin de erkekler tarafından yıkanması gerekir” 
değerlendirmesi yapılmıştı17. Ancak, bu açıklama hem LGBTİ dernekleri 
tarafından çok eleştirildi hem de yanlış anlaşılmalara neden olabileceği 
gerekçesiyle Diyanet tarafından da bu cümleyle ilgili inceleme başlatıldı. Daha 
sonra da konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklama 
Din İşleri Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Prof Dr. Saim Yeprem 
tarafından yapıldı. Yeprem şöyle dedi: “Tıp ve biyoloji, bir kişinin cinsel 
kimliğiyle ilgili en son vardığı noktada ne derse, o kişinin ölümü sonrası 
yapılması gerekenler de bu karara göre uygulanır. Transeksüeller de belli bir 
konuma ulaşmış kişilerdir. Ölümleri halinde kadınlar tarafından 
yıkanırlar. Travestiler ise ameliyat olmadıkları için erkeklerce yıkanması 

                                                           
16 İslamda livata kavramıyla ifade edilen homoseksüellik (eşcinsellik); ki bu sadece erkekler 
arasında cinsel ilişkiyi ima eder, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de hadislerde yasaklanmıştır. Hatta 
bu bağlamda Lût kavminin akibeti, ibret alınması için örnek olarak gösterilmiştir. 
17 “Travestileri Kim Yıkasın Tartışması Büyüyor”, 02.08.2008, http://www.birgun.net/haber-
detay/travestileri-kim-yikasin-tartismasi-buyuyor-42019.html. 
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gerekir.”18 Bu açıklama, ameliyat yoluyla biyolojik cinsiyetini değiştiren bir 
kişinin yeni cinsiyetinin Diyanet tarafından tanınması anlamına geliyordu. 

Zira İslam hukuku toplumsal kuralların tümünü kadın ve erkek arasında 
çift cinsiyete dayalı bir tür ayrım üzerinden belirlediği ve bunu toplumsal hayatın 
“devamı, sürekliliği ve düzeni için zaruri” (DİB, 2011:123) gördüğünden öyle 
görünüyor ki Diyanet için de bu cinsiyet ayrımına uyumlu olduğu sürece trans 
bedenler İslam hukuku içinde ele alınabilir bulunuyor. Böylece, “muğlak”, 
“belirsiz” bedenin “düzeltilmesi” ve İslami hayatın öngördüğü cinsiyet ayrımına 
uygun hale getirilmesinde ise tıp bilgisi ve müdahalesi Diyanet için de stratejik 
bir anlam kazanıyor.  

Aslında modern tıbbın rüştünü ispat etmesine değin, dinlerle tıbbın, açık 
bir şekilde kabul edilmiş karşılıklı bir beslenme ilişkisi içinde olduğu biliniyor 
(Köse, 2009:71). Tanrının insanı beden ve ruh birlikteliğiyle yaratmış olduğu 
tüm tek tanrılı dinlerde vurgulanır. İslam fıkıhı da cinsiyetleri birbirinin karşıtı, 
zıttı olarak kurgular: hem bedenen hem de ruhen kadında olmayan erkekte 
vardır, erkekte olmayan da kadında. Cinsiyetler arası bu ilişki tamamlayıcılık 
esası üzerinden açıklanır. İslam da tüm tek tanrılı dinlerde olduğu gibi cinsiyetler 
arası akışkanlığı mümkün görmemekte ve cinsiyetler bedenlere sabitlenmektedir. 
Bu aynı zamanda bedenlerin birbirine dönüşme imkânı bulunmayan cinsiyetler 
içine sığdırılmasıdır. İslam’ın bu kapalı, statik beden algısı düalist cinsiyet 
ilişkileri yoluyla toplumsal ayrışmanın da referansını oluşturur.  

Diğer taraftan, tüm tek tanrılı dinlerde görülen bedeni statik kılma fikri 
modern liberal bireyin yaratılmasında da anlam kazanır. Modern devletler de bu 
nedenle özellikle cinsiyetin ve cinsiyet ilişkilerinin kurgulanmasında dini 
referanslara başvurur. Zira standartlaşan cinsiyet ikiliği ve bu ikili cinsiyet 
arasındaki cinsel ilişki dışındaki tüm farklılaşmaların “hastalık” ya da “suç” 
olarak kategorize edilmesi yani patolojikleştirilmesi hem dini hem de bilimsel 
bilginin ortaklaştığı düzlem olur. Bu anlamda Foucault’nun (2017) vurguladığı 
gibi cinsiyetlerin bedenlere hapsedilmesinde modern tıbbın etkisi dikkate 
değerdir. Tıbbi söylemle dini söylem söz konusu olan “beden” olduğunda içiçe 
ilerler. 

Nitekim, her ne kadar Diyanet’in internet sitesinde soru-cevap bölümünde 
“… fıtratı değiştirmeyi hedef alan müdahaleler ve tasarruflar haramdır. Cinsiyet 
değiştirmek büyük günahlardandır.” denilse de; aynı açıklamada sözü edilen 
“günaha” sebep olan kendini biyolojik cinsiyeti ile özdeşleştirememe 
durumunun dini değil; tıbbi bilgiyle aşılabileceği şu cümlelerle ifade edilir: 
                                                           
18 “Diyanet’in Rehberinde Transseksüel Ölüyü Yıkama Tartışması”, 31.07.2008, 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/diyanet-in-rehberinde-transseksuel-oluyu-yikama-
tartismasi-9552588 
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“Erkek olduğu halde kadınsı duygu duyuyor; kadın olduğu 
halde erkeksi duygu taşıyorsa bunun çaresi, bu duyguya uymak 
değil, bunu geriye atıp yaratılışının gereği olan duyguya kuvvet 
kazandırmak, o duyguyu öne almak, onun için gerekli olan 
ortamı sağlayıp gerekirse tedaviye yönelmektir. Şu ya da bu 
telkinle sonuçsuz cinsiyet değiştirme eğilimine girmemektir. 
Sözün özü: Yaratılış esastır. Sapan duygular tedavi ile yaratılışa 
uygun hale getirilir, sapmalara normaldir diyerek teşvikte 
bulunulmaz…Buna göre, erkek olarak yaratılan, çift cinsiyetli 
olmayan, sadece ruhi (psikolojik) yönden kendini kadın olarak 
hissettiğini zanneden ve erkeklere ilgi duyduğunu iddia eden bir 
kişiye düşen görev; bu fiilin fıtrata aykırı ve dinen haram 
olduğunu bilerek ondan uzak durmasıdır. Ayrıca bu kişinin 
mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman doktorlara, 
psikiyatristlere ve ürologlara gidip tedavi olması günah 
olmadığı gibi, dinimizin de emridir.”19 

Bu açıklamada Diyanet, kendini biyolojik cinsiyetine ait hissetmemeyi bir 
yandan “ruhi (psikolojik)” bir “sapma” olarak tanımlayarak durumu 
patolojikleştiriyor; fakat diğer yandan bu “sapma”nın “tedavisi”ni sadece 
psikiyatride değil; aynı zamanda ürolojide de gördüğünü beyan ediyor. Bir başka 
anlatımla cinsiyet değiştirmeyi bir yandan “psikolojik bir sorun” olarak ele 
alırken; diğer yandan “tedavi”de ürolojinin de sürece dahil olması gerektiğinden 
sözediyor. O zaman bu açıklamadan yola çıkarak üreme organlarına 
müdahalenin dinen meşru sayılabileceğini söyleyebiliriz miyiz? Bu soruyu 
neticede Diyanet de gündemine almak zorunda kalıyor. Zira Diyanet’e sorulan 
en sık soru “estetik ameliyatlarının sınırı” meselesidir. Diyanet tarafından 
yayınlanan ilmihallerde estetik ameliyatlarla ilgili şu sınırlar çizilmiştir: 

“1) Vücut üzerinde tasarrufa, estetik cerrahî ve müdahaleye 
ancak bir tür tedavi olarak tıbbî ihtiyaç ve zaruret halinde 
başvurulmalı, bu ölçünün dışına çıkılmamalıdır. 2) Daha kolay 
ve basit başka bir yol ve usulün bulunmaması gerekir. 3) Gaye 
aslî hilkati değiştirmek olmamalı, doğuştan (genetik olarak) 
taşıdığı özellik ve şekli, yaşın ve tabiatın icabı vâki olan 
gelişmeleri değiştirme kastı taşımamalıdır. 4) Hile, aldatma ve 
yanlış anlamaya yol açmamalı, böyle bir amaç taşımamalıdır. 
5) Karşı cinse benzeme kastının da bulunmaması gerekir. 6) 
Müdahalenin yapılmasının galip zanna dayanan bir yararı, 
yapılmamasının da fiilî ve halen mevcut bir zararı 
bulunmalıdır” (DİB, 2011: 83-84). 

Öte yandan, her ne kadar yukarıda estetik ameliyatların sınırları 
belirlenirken “Karşı cinse benzeme kastının da bulunmaması gerekir” kıstası 
belirtilmiş olsa da Diyanet’in tüm metinlerinde tedavi gerektiren bir hastalıkmış 
gibi ele alınan cinsiyet değişikliği talebi; Diyanet’in hastalık tedavisiyle ilişkili 

                                                           
19 https://www.diyanet.gov.tr/soru-cevap (siteden bu bölüm daha sonra kaldırıldı). 

https://www.diyanet.gov.tr/soru-cevap
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yorumlarına başvurularak da açıklanabilir. Nitekim aynı İlmihal metninde 
hastalık ve tedavisine ilişkin şu cümlelere yer verilir: 

“Hastalık ve sakatlıkla mücadele ve gerekli tedavi yollarına 
başvurmak hem insanın tabii yapısının gereği hem de dinin 
emir ve tavsiyesidir… Hastalığın maddî ve mânevî birçok 
sebebi bulunabildiği gibi buna paralel olarak maddî, ruhî ve 
mânevî birçok tedavi yöntemi vardır. Modern bilimin 
ilerlemesiyle yeni yeni tedavi imkân ve usulleri de ortaya 
çıkmaktadır. Hastalıkla mücadele ve tedavi esasen tıp biliminin 
konusu olmakla birlikte tedavide alkollü maddelerin kullanımı, 
dinî metinlerin okunması ve dua ile tedavi usulü, mahremiyet 
gibi açılardan dinî öğreti ve değer hükmünü de 
ilgilendirmektedir” (DİB, 2011: 164). 

Daha önce de tıbbın ve dini bilginin karşılıklı beslenme ilişkisinden söz 
etmiştik. Başka biçimlerde bu ilişki bugün de devam ediyor. Örneğin İslam 
fıkhında, trans kimliğe en yakın bahsi geçen konu: hünsa’dır (interseks). Buna 
göre hünsa’nın cinsiyetinin belirlenmesi sürecinde kendi beyanı esas alınmaz, 
babası ya da velisi gibi üçüncü kişilerden hünsa’nın cinsiyetine ilişkin onay alınır. 
Öyle görünüyor ki, İslam fıkhı açısından bugün bu üçüncü kişinin yerini tıp 
almıştır. Nitekim sözünü ettiğimiz üzere çeşitli metinlerde cinsiyet belirlemede 
artık üçüncü kişilerin tespitlerine değil, tıp doktorlarının tespitlerine 
başvurulmasından söz ediliyor. 

Tıp ve din söylemi arasındaki bu geçişlilik dolayısıyla Diyanet, Din 
Şurasına “Cinsellik ve Toplumsal Hayat” üzerine konuşma yapması için bir tıp 
doktorunu, Nevzat Tarhan’ı konunun tarafı olarak davet ediyor. Tarhan, Din 
Şurasında yaptığı konuşmada: “Kadın ve erkeğin cinsel kimliğinin oluşması ve 
cinsiyet rolünün pekişmesinde genlerden gelen miras etkilidir. Genler kendisine 
yazılanın yapılmasını ister hattâ emreder. Bir insanın cinsiyet kimliği, biyolojik 
unsurların üstüne kültürel doktrinlerin eklenmesi sonucunda oluşur.” diyor. 
Bunun devamında ise cinsiyet kimliğindeki farklılaşmanın kültürel süreçteki 
bozukluklardan kaynaklandığını vurguluyor. Bu bağlamda da aileye cinsiyet 
rollerinin öğrenilmesi, öğretilmesinde esaslı bir anlam atfediyor. Ailede roller 
arasında bir gerilim ve çatışma varsa bunun çocukta cinsel ve cinsiyet 
eğilimlerinde farklılaşmaya neden olduğunu söylüyor. Tarhan’a göre aslında 
doğal olarak kadın ya da erkeğizdir; ama kadınlık ve erkeklik bilgisini aileden 
öğreniriz. Yani Tarhan biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyeti birbirine 
bağlıyor. Hangi cinste doğduysak o cinsiyetin verili, kurulmuş bilgisiyle hareket 
edilmesi gereğinin altını çiziyor. 

Bu tür “bilimsel” söylemler iki cinsiyeti sosyal pozisyonlarına sabitleyerek, 
onların değişmemezliğinin olumlanmasını bilimsel bilgiyle destekliyor. Bilimsel 
savların desteklediği, dinin toplumsal düzeni onun üzerinden kurduğu doğalcılık 
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da cinsiyetlerin toplumsal cinsiyet bağlamından koparılarak üremeye 
sıkıştırılmasını kolaylaştırıyor. Cinsellik de cinsiyet de üremeye koşullu 
tanımlanıyor. Bu nedenle de üremeyi mümkün kılan sabitlenmiş çift 
cinsiyetliliğin karşısında konumlandırılan cinsiyetin akışkanlığının göstereni 
trans-beden hem din hem de tıp söylemi yoluyla patolojikleştiriliyor. Yasanın 
kendisine bıraktığı alanda bedeni yeniden şekillendiren tıp bilgisinin yargılarının 
ve ön kabullerinin bütünüyle dinden ve kültürden bağımsız kurgulanmadığını 
biliyoruz. Zira çoğu bilimsel ön kabul ya da yargı da herhangi bir bilimsel kanıta 
gerek duymadan çok sayıda dinsel açıklamayı peşinen kabul etmiştir 
(Candansayar, 2000). Nitekim çift cinsiyet (intersex) ameliyatları üzerine 
düşünen, yazan Morgon Holmes da biyotıbbın, cinsiyetle ilgili ürettiği “bilimsel 
hakikat” leri kültürel ve ideolojik bağlamlarından ayrı düşünmenin 
imkansızlığının altını çizer. Holmes, tıbbın “normal olmayanı” farklılık yerine 
hastalıkla eşitleyerek normu üretmeyi amaçladığını söyler. Böylece cinsel 
farklılık “sapkınlık” olarak kavramsallaştırılır. Bunu yaparken tıp, öne sürdüğü 
gibi ideolojiden arınmış, saf bir bilgi üretmez. Aksine doktorlar, cerrahlar, 
endokrinologlar parçası oldukları kültürün ilgilerine yönelik olarak hangi 
bilginin nasıl üretileceğine karar verir (2008: 28). Özetle modernleşmeyle beraber 
tıbbileştirme ve tıbbi kurumlar adeta daha önce toplumsal davranışı kontrol eden 
yasal, dinsel kurumların yerini almıştır. Cinsiyete ilişkin doğalcılık anlayışı, 
cinsiyetin üreme odaklı tanımlanması ve bu bağlamda ailenin koruma altına 
alınması ise bu ilişkiyi açık eden en önemli konulardan biridir. Çünkü aile 
cinsiyet rollerinin öğrenildiği en temel birimdir.  

Ailede de toplumun bütününde de biyolojik olarak erkek olanın erkeklik 
rolünü üstlenmesi ve biyolojik olarak kadın olanın ise kadınlık rolünü üstlenmesi 
beklenir. Fakat dişil özellikler çoğu zaman erilde olmayan özellikler üzerinden 
tanımlanır. Bu da dişili sürekli eksik ve daha az değerli kılar. Bu nedenle eril 
olanın taşıdığı dişil özellikler onun erilliğini sorgulanır kılarken, aynı zamanda 
onu eksikleştirir de. Nitekim Connell (2017) de erkekliği sadece erkek olmayı 
teşkil eden şeylerin (örneğin; güç, duygusal kontrol ve mevcut çevreyi kontrol 
edebilme kabiliyeti) değil, aynı zamanda kadınlığın olmadığı her şeyin bütünü 
olarak tanımlar. 

Belki de bu yüzden Diyanet cenaze işlemleri ile ilgili düzenleme yaparken, 
sadece trans-kadınları göz önünde bulundurup trans-erkekleri görmezden gelir20. 
Nitekim İslam’da hünsa olarak tabir edilen çift cinsiyetli (intersex) de, İslami 
hükümlerin yerine getirilmesi söz konusu olduğunda “kadın” kabul edilir. Erkek 
olan esas olandır, erkekte görülen tüm dişil özellikler onun erkekliğini bozucu 
unsur olarak kabul edilir. Zira erkek olma meselesinin birincil koşulu da kadın 

                                                           
20 “TT’lere Cenaze Hizmetleri”, 31.07.2008, http://kaosgl.org/sayfa.php?id=1945. 
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olmamaktır (Stoller ve Herdt, 1982: 34). Bu nedenle Diyanet tarafından trans-
kadın tanımlanır ve tanınır; ama trans erkek görmezden gelinir. Çünkü trans-
erkek olan kurucu olana, esas olana dahiliyet talebini içerir. Ama hep eksik 
olarak kabul edilen trans-erkeğin bu alana kabulü ve dahiliyeti kadına göre çok 
daha zordur. 

Nitekim erkeklik üzerine çalışan ilk isimlerden biri olan Hearn, hegomonik 
erkekliğin, bağımsız bir sistem olarak, sadece kültürel temsiller bütünü olarak ele 
almak gerektiğini vurgulayarak iktidar ilişkileriyle bağını, kurumsal yapılar ile 
olan kopmaz içsel birlikteliğini analiz edecek bir işlevselliğe kavuşturulması 
gereğinin altını çizer (Hearn, 2005: 55-57). Din de erkekliğin kurulumunda 
kurumsal bir yapı olarak oldukça işlevseldir. Dinin yorumlanmasında da payı 
olan bu erkeklik hali açıklayıcı olmaktan çok betimleyicidir. Ayrıca sürekli 
diğerini tanımlayarak kendisini de yeniden inşa eder. Bu tanımlama eril olana 
göre dişilin de sınırlarını belirler ve cinsiyeti sabit, değişmez kılar. Türkiye’de 
cinsiyet değiştirme ameliyatlarına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerde söylemsel 
düzlemde kurulan bu dişil ve eril olanın sabitliği ve iki cinsiyetin “üreme” odaklı 
tanımlanışı da yasayla aynı biçimde tekrar edilir. Erkekliğin kurumlar 
aracılığıyla tekrar edilişi bu defa da yasa bağlamında yer bulur kendine. Bir 
değişikle, günah olanın yerini yasak olan alır. Günah olanın da yasak olanın da 
düzeltilmesi ise tıp ile mümkündür. 

6. SONUÇ 

Söz konusu olan cinsiyet geçiş ameliyatları olduğunda birbirinden çok 
farklı siyasal alanları işgal ediyor görünen tıp, yasal düzenlemeler ve dinin 
birbirini tamamlayarak iktidarın cinsiyet rejimini besleyen bir söylemi ürettiği 
aşikardır. Ele alınan bu üç kurumsal yapıdan hiçbiri cinsiyet ilişkileri konusunda 
birbirini dışlamaz, söylemsel düzlemde birbirine eklemlenerek iktidarı güçlü 
kılar. “Toplumsal düzen”, “toplumsal ahlak”, “toplumsal roller” gibi kavramlar 
yoluyla cinsiyetleri ve cinsiyetler arası ilişkileri denetlemeye çalışır. Buna uygun 
bilgiyi de tıp yoluyla üretir, yasayla yaptırıma bağlar, din ile yaygınlaştırır. 
Doğru, bu dolayımla özneyle buluşur, özneleşme bu doğrunun içinde şekil 
bulur. Bunun dışındaki öznellikler ise “anomali”, “hastalık” “suç”, “günah” 
olarak kodlanır. 

Türkiye örneğinden yola çıkarak yapılan bu analiz de tüm bunları onaylar. 
Normun yasaya önceliği ve tıbbın normun üretimine ve yasanın lafzına katkısı 
dikkate değerdir. Esas olarak Türkiye’deki tüm düzenlemelerin temelini 
toplumsal düzenin devamının teminatı olarak görülen aile kurumunun 
korunması oluşturur. Erkeklik ve kadınlık rollerinin öğrenildiği bu kurumun 
yapısına zeval getirmeyecek şekilde tüm yasal düzenlemeler yapılmaya çalışılır. 
Tıbbın bu süreçte aktif ve belirleyici bir rolü vardır. Çünkü yasaya uygun bir 
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bedenin oluşturulmasının en yetkin merciidir. Din ise dolaylı olarak, toplum 
üzerindeki etkisi yoluyla sürecin parçası olur. Böylece egemen erkeklik ve 
kadınlık rollerine uygun bir biçimde cinsiyet geçiş ameliyatlarına ilişkin egemen 
söylem üretilir. 

Ancak bu süreçte çelişkili bir biçimde trans birey, tıbbi pratik ile toplumsal 
sözleşmenin içine dahil edilir görünürken, çocuk yapma hakkı elinden alınarak 
translık halini, geçişlilik durumunu sonlandırmasına izin verilmez. Trans bireyin 
bedeni sözleşmenin içine yeniden dahil edilirken bu bedenin doğurganlığı yok 
edilerek, yani kısırlaştırılarak arada olma hali bir biçimde sürekli kılınır. Özet bir 
anlatımla trans bireyin “normal” ol(a)mama, tam olamama durumu değişmez 
bir durum haline getirilir.    
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