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ABSTRACT
According to the International Panel on Climate Change,
climate change will affect the rivers leading to the
Mediterranean, desertification will increase, rise in sea level
will affect coastal settlements, and crop productivity will
decrease in the region. Therefore, climate change is an
important issue for the Mediterranean region. The European
Union (EU) is a frontrunner in climate change policy,
committing itself to a decarbonized economy by 2050. The EU
also promotes climate action in the world through its climate
diplomacy. Such EU action in promoting the norm of climate
action can be explained with reference to EU’s economic
interests. In this paper, I analyse whether the EU serves its
economic interests by promoting climate action in its
neighbourhood policy towards Egypt. Based on documentary
analysis, this paper argues that European companies benefitted
from the market-based solutions adopted by the Kyoto
Protocol in Egypt, exported renewable energy technologies to
Egypt and face a level-playing field in terms of regulations
promoted for them by the EU in Egypt.
Keywords: Climate Change Policy, Political Economy,
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ÖZ
Uluslararası İklim Değişikliği Paneline göre iklim değişikliği
sonucunda Akdeniz bölgesindeki nehirler etkilenecek,
çölleşme artacak, yükselen deniz seviyesi kıyı yerleşimlerini
etkileyecek ve tarım mahsullerinde verim düşecektir. Bu
nedenlerle iklim değişikliği Akdeniz bölgesi için önemli bir
konudur. Avrupa Birliği, iklim değişikliği politikasında
öncülük ederken 2050 yılı itibariyle karbondan arındırılmış
ekonomi hedefini de tutturmayı hedeflemektedir. Avrupa
Birliği aynı zamanda iklim diplomasisi aracılığıyla dünyada da
iklim politikalarının benimsenmesini teşvik etmektedir.
Avrupa Birliği’nin bu etkinlikleri, ekonomik çıkarlarıyla
açıklanabilmektedir. Bu çalışmada AB’nin, Mısır’a yönelik
iklim değişikliği politikası sayesinde ekonomik çıkar elde edip
etmediği incelenmektedir. Belge analizi yapan çalışma, ABMısır iklim değişikliği ilişkileri sayesinde Avrupa şirketlerinin
Kyoto Antlaşması tarafından oluşturulan piyasa temelli
çözümlerden yararlandığını, Mısır’a yenilenebilir enerji
teknolojileri ihraç ettiğini ve AB tarafından Mısır’da teşvik
edilen AB düzenlemeleri sayesinde avantajlı bir konum elde
ettiklerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği Politikası, Ekonomi
Politik, Avrupa Komşuluk Politikası, Mısır, Enerji Politikası.

INTRODUCTION
This article explores EU external climate change policy toward Egypt. What
the European Union does in its southern neighbourhood has received a lot of
attention since 2010 (Dandashly, 2018; Turhan Hurmi, 2011). The EU’s review
of its European Neighbourhood Policy (ENP) first in 2010 coincided with the
Arab uprisings in the Middle East and North Africa. Another review of the ENP
took place in 2015 against the backdrop of the ongoing Syrian war and the refugee
flows out of Syria. Consequently, security, stability and migration in the EU’s
renewed policy towards the southern Mediterranean have been at the heart of
much scholarly analyses overshadowing issues like climate change. However, the
consequences of climate change in the Mediterranean region will be dire. These
include water shortages, rise in the sea level, decline in agricultural production and
desertification according to the International Panel on Climate Change (IPCC).
2
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The EU has part of its territory in the Mediterranean region and its neighbours
include countries that are located in this region. The EU has been pursuing an
international regime on climate change to tackle these problems and it began its
efforts to stabilize and cut down on its carbon dioxide emissions since early 1990s.
The 2020 package is a set of binding legislation to ensure the EU meets its climate
and energy targets for the year 2020. The package sets three key targets: 20% cut
in greenhouse gas emissions (from 1990 levels), producing 20% of EU energy
from renewables, 20% improvement in energy efficiency. The targets were set by
EU leaders in 2007 and enacted in legislation in 2009. The EU also adopted the
2030 Climate Change Framework with targets for 2030 defined as at least 40%
cuts in greenhouse gas emissions, at least 32% share for renewable energy and at
least 32.5% improvement in energy efficiency. The framework was adopted by the
European Council in 2014 and revised in 2018.
Against such a backdrop of EU activity in climate change policy, it is
important to study what the EU does for climate change in the framework of its
neighbourhood policy. There is no such academic analysis from an International
Relations perspective in the literature. I aim to address this gap by studying EU
climate change policy as reflected in its neighbourhood policy with reference to
Egypt. Egypt is chosen as it is a Southern Mediterranean European
Neighbourhood Policy (ENP) partner, it is a strategic country in the region for the
West and it is one of the highest recipients of EU funding for economic and social
development (İşleyen, 2015; Roccu, 2018). The research questions that this article
addresses are as follows: Does the EU benefit from the economic incentives that
the Kyoto Protocol created in its relationship with Egypt? Does the EU aim to
export its own climate change and energy regulations to Egypt? Does the EU
increase its renewable energy technology exports by promoting climate action in
Egypt?
In what follows, the paper first gives an overview of what the EU wants to
achieve in its external climate change policy and outline the research questions of
this study. Then it shows how this external climate change policy reflected on the
EU neighbourhood policy towards Egypt. Finally, the findings will be discussed.
1. CONCEPTUAL FRAMEWORK
What drives EU foreign policy, whether norms and values or material
interests has been a core debate in EU foreign policy (Manners, 2002; Toje, 2011;
Damro, 2012). Del Sarto argued that the EU as an empire did both: engage in
normative policies to serve economic and security interests of the EU in its
neighbourhood (Del Sarto, 2016). The EU tries to spread its rules and regulations
through offering its “advanced” neighbours a stake in its internal market by the
Deep and Comprehensive Free Trade Agreements, twinning exercises, and project
3
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funding (Del Sarto, 2016: 220). Consequently, from the perspective of Europe as
an imperial power, ‘[r]ule transfer thus becomes a form of exerting power on
peripheral states,’ which are essential to secure the EU’s energy supply and trade
markets (Del Sarto, 2016: 221). In line with Del Sarto (2016), this paper argues
that the EU promotes its own economic interests in Egypt while taking normative
action on climate change 1. The following section gives an overview of the
evolution of EU external climate change policy and outlines the research questions
examined in this paper.
In what follows I aim to examine what policies and reforms the EU promotes
in Egypt to address climate change and I explain why, with reference to the
interests of the EU and the global norm of combating climate change.
2. EU CLIMATE CHANGE POLICY AND ITS EXTERNAL DIMENSION
The EU has competence to act in all areas of environmental policy, including
air and water pollution, waste management and climate change. Article 191 of the
Treaty of the Functioning of the European Union defines combatting climate
change as an objective of EU environmental policy. EU’s activities on climate
change goes back to 1980s. As a response to international debate on climate
change and the creation of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), the European Commission issued a communication on climate change in
1988, declaring the then European Communities (EC) had to be prepared for an
international agreement on climate change and to make a contribution to its
negotiations. It was not only due to changes in the global context, European
Commission also considered climate change as an issue which could drive
European integration deeper and make the then EC a credible international actor
(Kulovesi, 2012: 118-9). In other words, the norm of climate action was considered
by the European Commission as a cause that could mobilize the national
governments and the public opinion in the EC since the very beginning of EU
climate policy framework. The EU participated at the United Nations Framework
Convention on Climate Change negotiations (UNFCCC) as a regional economic
integration organization alongside its member states in 1992. The UNFCCC
entered into force in 1994, and it aimed to stabilize greenhouse gas concentrations
to prevent human induced interference with the climate system. Countries were
divided as Annex I, Annex II and non-Annex I countries according to the
‘Normative empire’ framework is preferred here to acknowledge the uneven economic relations
between the EU and its southern neighbours. It is well-documented that the preferential trade
agreements signed between the EU and its southern neighbours increased the volumes of EU
exports to the region, while remaining relatively ineffective in increasing exports by the southern
neighbours to the EU. The limited liberalization of the EU’s agricultural market is one of the
reasons why exports from the Middle East and North African countries didnot increase
significantly, as agriculture is part of their comparative advantage (Dadush and Myachenkova,
2018: 20).

1
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‘common but differentiated responsibilities’ principle of the Convention. Annex I
were the developed countries that included OECD members and the EU, and
economies in transition including Russia, Baltic states, several Central and East
European countries. Annex I countries were expected to return their greenhouse
gas emissions to 1990 levels by the year 2000. Annex II countries were Annex I
countries except economies in transition countries, and the developing countries
outside these categories are called non-Annex countries. Annex II countries were
required to provide economies in transition and developing countries financial
resources and assist them in the development of technologies to mitigate and adapt
to climate change.
From the beginning of EU action on climate change, the European
industrialists proved to be an important actor with veto power. The early
preference of the EU was to address climate change by adopting a carbon tax, but
European industrialists refused. The Economist called this the ‘most powerful
offensive against an EC proposal ever mounted by Europe’s industrialists’ as early
as 1992 (Levy and Newell, 2004: 80).
In the Kyoto Protocol (1997) legally-binding emissions reduction targets, or
caps, were adopted for the first time for 37 industrialised countries, including EU
member states. Although these reduction targets can be reached by industrialised
countries through many different measures such as carbon taxes or reduced
economic growth, the Kyoto Protocol agreed for the utilization of several marketbased mechanisms, which are criticized in the literature (Lohmann, 2008; Konak,
2011). These mechanisms are Joint Implementation (JI), Clean Development
Mechanism (CDM), International Emissions Trading. They created what is called
‘offset markets’ where countries could buy Certified Emission Reduction (CER)
Units through the CDM, Emission Reduction Units through JI to reach their
reduction targets by implementing carbon offsetting activities in another country.
Middle East and North African countries are eligible to participate in CDM
projects, which would then produce carbon credits for the implementing country.
Based on the Kyoto Protocol, the EU member states agreed to undertake their
carbon emissions reduction together through the EU Emissions Trading System
(ETS) adopted in 2003 came into effect in 2005. Also as part of the Kyoto Protocol,
EU member states began participating in CDM and JI mechanisms, which leads
us to the following research question: Does the EU benefit from the economic
incentives that the Kyoto Protocol created in its relationship with Egypt?
The renewable energy directive of 2009 (2009/28/EC) was another part of
the EU’s climate change regulations. This directive set fulfilling at least 20% of
total energy needs from renewable energy sources as an EU-wide target to be
accomplished through national efforts. The Directive specifies national renewable
energy targets for 2020 for each member state. All EU countries must also make
5
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sure that at least 10% of their transport fuels come from renewable energy sources
by 2020. Another set of binding measure the EU adopted for climate action was
the Energy Efficiency Directive of 2012 (2012/27/EU). The Directive required all
EU members to use energy more efficiently in generation, transmission,
distribution and consumption. 2
After the adoption of the ETS and EU industries were taken under carbon
reduction obligations, it became an urge for the EU to push for another
international agreement on climate change after Kyoto Protocol reached its end
in 2012. This was in the interest of European industries to keep their
competitiveness in international markets under the carbon reduction obligations
they had under the EU climate change regime (Kulovesi, 2012: 125). In fact,
Resource-Efficient Europe Flagship Initiative (2011) also states that the EU needs
to use its external commercial policy to “continue efforts to provide a level playing
field for industry, to improve the conditions for sustainable supply of raw
materials, and to promote the liberalisation of trade in environmental goods and
services so as to ensure industry's international competitiveness.” In 2009
Copenhagen Conference of Parties (COP), the EU demanded the adoption of
mitigation targets by developing countries as well as the developed world, which
was received negatively by the developing countries. As a result, in 2011 in
Cancun, parties reached a middle ground agreement where developing countries
would make pledges of reduction in nationally appropriate mitigation actions in a
bottom-up manner, to enhance monitoring, reporting, review of greenhouse gas
emissions, and Green Climate Fund, a new technology mechanism, the Cancun
Adaptation framework and an adaptation committee were established. Paris
Agreement that was signed in December 2015 brought universal and binding
commitments on mitigation to all countries, removing the earlier division of
countries by the UNFCCC and Kyoto Protocol (Savaşan, 2017: 108). According
to the Paris Agreement, all state parties were legally obliged to pledge Intended
Nationally Determined Contributions (INDCs) to mitigation of and adaptation to
climate change and pursue these targets domestically, even if they are not legallybound to achieve their targets. The EU’s 2030 climate and energy framework
forms the basis of its INDC in Paris Agreement. The EU committed itself to
reducing greenhouse gas emissions by at least 40% below 1990 levels, improving
2
The directive adopted measures such as an annual reduction of 1.5% in national energy sales,
member states making energy efficiency renovations to at least 3% per year on buildings owned by
the central government, national long-term renovation strategies for energy efficiency of buildings
to be made, mandatory energy efficiency certificates to accompany rental and sales of buildings,
the preparation of energy efficiency action plans every three years, adoption of energy labels for
setting minimum energy efficiency standards for a variety of products, move to using smart meters,
obliging energy companies to carry out measures to help final consumers improve energy efficiency
to reach 1.5% yearly energy savings, making large companies conduct energy audits periodically,
protecting the rights of consumers to know their past and current energy consumption.
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energy efficiency by 27%, and increasing the share of renewable energy sources to
27% of final consumption by 2030 in their INDC. In 2018, the revised renewable
energy directive came into force (2018/2001/EU) that set a new binding
renewable energy target for the EU that is at least 32% of total energy consumption
to be fulfilled by renewables by 2030. In 2018, the new amending Directive on
Energy Efficiency was adopted (2018/2002). The target in this amended directive
was to reach the energy efficiency target for 2030 of at least 32.5%. The Directive
needs to be transposed into national law by member states by 2020. Under the new
Governance regulation the EU member states will also draft 10-year National
Energy and Climate Plans for 2021-2030 on how they plan to meet their energy
efficiency and other energy targets.
Such activities of the EU in promoting climate change rules and regulations
around the world supports the following research question of this study: Does the
EU aim to export its own climate change and energy regulations to Egypt?
In the absence of the United States leadership in international climate change
regime, and against the backdrop of existing EU soft instruments on energy
efficiency, renewable energy adopted as early as 1991, Germany and the EU
provided leadership in 2007 Bali COP 13 (Kulovesi, 2012: 127). Germany’s
climate change policies measures date back to the Green Party that formed a
coalition government in 1998 aimed to have an impact on German environmental
policy by adopting measures such as the Renewable Energy Act to promote using
renewable sources of energy for electricity production; programmes to promote
solar panel use; a gradual increase in energy prices to promote the development of
new technologies and energy efficiency; and measures to develop low-emission
energy technology (Jaggard, 2007: 337). These policies were also backed by
German government’s plans to make solar power stations “Germany’s export hit
of the future” (Jaggard, 2007: 337). In fact, Germany advanced in renewable
energy technology and the German Solar Association BSW set as an objective to
export 80% of solar energy technology produced in Germany (Morris, 2014).
Despite advances by China, world renewable energy export is still dominated by
three EU member states, Germany, Denmark and Spain (Curran et.al., 2017).
This leads to the third research question of this study. Does the EU increase its
renewable energy technology exports by promoting climate action in Egypt?
Climate Change and EU-MENA Relations
There have been several overlapping layers of EU policies towards the
Mediterranean including the 1996 Euro-Mediterranean partnership launched at
the 1995 Barcelona Euro-Mediterranean conference, the European
Neighbourhood Policy (2004) and the Union for the Mediterranean (UfM) in
2009.
7
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The Euro-Mediterranean partnership covers both bilateral and multilateral
relations between the EU and the Mediterranean and Middle Eastern countries,
aiming to achieve cooperation and progress in political, economic and social
aspects of the relationship (De Flers and Regelsberger, 2005: 330). New layers of
institutional cooperation were added onto this basis until 2010 but the free trade
area has not materialised. One of those new layers in the EU-Mediterranean
relations is the ENP that was initiated in 2004. With the initiation of the ENP, the
Barcelona process was relegated to a multilateral forum, while bilateral relations
between the EU and the southern neighbours were going to be managed by the
ENP and its Action Plans (European External Action Service, 2011). The main
rationale was to give neighbours “everything but the institutions” in order to
ensure stability within the EU’s neighbourhood and create a “ring of friends”
(Prodi, 2002). The last layer added to the EU-Mediterranean structure was the
UfM, which originally was a French initiative but got adopted by the Union in
2009 and incorporated the Euro-Mediterranean Partnership. The UfM was aimed
to revitalise EU-Mediterranean relations and render the partnership more visible
by funding projects in areas such as economy, environment, energy, health,
migration and culture. The UfM incorporates the Barcelona Process. However, it
leaves bilateral relations between the EU and partner countries within the remit of
the ENP.
The ENP was reviewed in 2010 and 2015. Tobias Schumacher pointed out
how the “ring of friends” narrative was replaced by a “ring of fire” narrative
among the European policymakers (Schumacher, 2016). Schumacher argues this
change is accompanied by the lack of human rights, democracy, reform promotion
in its neighbourhood by the EU, therefore not acting according to its values and
principles of human rights and democracy in the ENP after its 2015 revision.
However, critics point out that the EU had already been an imperial power in its
neighbourhood (Del Sarto, 2016). According to Del Sarto, the ENP’s initial aim
to create a “ring of friends” was serving the EU’s security interest in creating a
buffer zone and also to stabilize the gas and oil imports from the neighbours and
to consolidate export markets (Del Sarto, 2016). The EU’s cooperation with the
authoritarian governments of MENA countries both before and after the Arab
uprisings, such as EU cooperation with the authoritarian government of Mubarak
and EU cooperation with the authoritarian government of al-Sisi, attest to the
observation that the EU acts as a normative empire in its southern neighbourhood
(Del Sarto, 2016).
EU Climate Policy towards Egypt
The institutionalization of EU-Egypt bilateral relations dates back to 1977
when the Egypt-EC Cooperation Agreement was signed. The Cooperation
Agreement provided non-reciprocal market access for Egyptian industrial goods
8
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and raw materials to the Community market while agricultural exports to the
European Community were given trade concessions. With the 1995 EuroMediterranean Partnership, the EU developed a multilateral regional forum to
institute cooperation among EU member states and southern Mediterranean
countries. The financial support Egypt received from the EU through
Mediterranean Economic Development Assistance in 1996-1999 constituted 17%
of the total support given to the southern Mediterranean (Fiedler, 2015: 48). This
agreement was replaced by the EU-Egypt Association Agreement in 2001, which
came into force in 2004. The Association Agreement aimed to create a free-trade
area based on reciprocal tariff liberalization. The Association Agreement also
forms the basis for other forms of cooperation such as political dialogue, human
rights and democracy, state aid, public procurement, migration. With the creation
of the ENP, the EU/Egypt Action Plan was signed in 2007 to set the priorities of
the bilateral relations between EU and Egypt as part of the ENP. In 2017
Partnership Priorities replaced the Action Plan to guide the period 2017-2020. The
foreign direct investment from the EU makes up around three quarters of the total
investment in Egypt, constituting the EU as the biggest investor in Egypt (EEAS
website)
Climate Change entered the ENP documents in the 2007 review of the ENP,
A Strong European Neighbourhood Policy, which stated that the Commission was to
deepen climate change dialogue on the international rules and agreements on
climate change post-2012 with the neighbour countries (European Commission,
2007). The Commission was also going to provide capacity-building assistance on
climate change policies, promote the utilization of Kyoto mechanisms in the
neighbour countries, which could then attract foreign direct investment and
promote the development of cleaner technologies. The Commission was also
going to share its experiences with the ETS.
The EU-Egypt Action Plan (2007) stated the promotion of climate change
action as one of its priorities. To address this priority, the Action Plan points out
enhancing EU-Egypt cooperation “to achieve the commitments by the parties
with regard to provisions under the Kyoto Protocol and the UN Framework
Convention on Climate Change” (EU-Egypt Action Plan, 2007). The 2008
Memorandum of Understanding on Strategic Partnership on Energy states that
Egypt aims to increase the share of renewable energy in its electricity production
and “to converge towards the EU objectives in this area” and that the ‘EU has a
leading role in the development of renewable energy technologies and has recently
confirmed that greater use of renewable energies is a key priority for its energy
policy’ (Memorandum of Understanding, 2008). Likewise, Egypt aimed to
improve energy efficiency in both production and consumption and to “exchange
experience with the EU in this field” (Memorandum of Understanding, 2008).
Later the document mentions that the two sides are committed to the UNFCCC
9
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and they will use the appropriate Kyoto Protocol mechanisms. In its 2009 Progress
Report, the Commission observed Egypt’s efforts to prepare a second national
communication to the UNFCCC, a greenhouse gas inventory, an assessment of
climate change impacts and adaptation methods, and to prepare Clean
Development Mechanism (CDM) projects (European Commission, 2009). The
report also noted Egypt did not have an official position on the post-2012 climate
regime and that EU and Egypt started contacts on it.
In its 2010 revision, the Commission reiterated that the EU would increase
cooperation with its neighbours to address low-carbon development, adaptation
to climate change “with a view to implementing the Cancun agreement and
moving towards a comprehensive global climate regime” (European Commission,
2011). This reflects the EU’s interest in securing another post-Kyoto agreement
and including the developing world in it, which resulted in the Cancun agreement
as explained earlier. In the 2015 revision, the Commission notes that the EU is
committed to an ambitious climate change policy and energy dialogue with
neighbouring countries including issues such as energy security, energy market
reforms as well as renewable energy sources and energy efficiency. The EU also
emphasized the implementation of the Paris Agreement and national
commitments of the neighbours were important. According to the document, the
EU was going to cooperate on issues “including on the phasing out of subsidies
for fossil fuels, introducing robust emissions monitoring, reporting and verification
frameworks, including in the longer term, emission trading systems, which could
be linked to the EU emissions trading system as they become ready” (High
Representative, 2015).
The Partnership Priorities (2016) stress that the EU and Egypt can create a
synergy in conventional energy sources particularly the discovery of offshore gas
reserves in Egypt can increase income for Egypt and help the EU diversify its
energy sources. The EU offers energy dialogue to Egypt to turn it into a regional
energy hub, joint research, and promotion of sub-regional energy cooperation in
the Mediterranean. According to the document, the EU will assist Egyptian
government, which requested support, to help update Egyptian energy strategy to
promote sustainable development and reduction of greenhouse gas emissions (EUEgypt Partnership Priorities, 2017). Moreover, the EU will support Egypt in
implementing its Intended Nationally Determined Contributions on adaptation
and mitigation as part of the Paris agreement on climate change.
Most recently, in an EU-Egypt Memorandum of Understanding of 2018
both sides agree to draw from EU funding for external action to make Egyptian
electricity regulatory agency more independent in making the electricity market
free to enter for new participants. To this end, the EU encourages Egyptian agency
to be active in the Mediterranean Energy Regulators Association (MEDREG) that
10
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is supported by the European Commission. The Memorandum of Understanding
also aims to transform Egypt into an oil, gas and electricity hub in the region.
Particularly for making Egypt an electricity hub, the EU will offer funding and
technical expertise in building and improving the necessary technical assistance
for establishing, strengthening interconnections, as well as improving the
distribution and transmission networks. The Memorandum of Understanding also
refers to the use of EU funding for promoting renewable energy in Egypt, which
is also in line with the Paris Agreement to reduce Greenhouse Gas Emissions that
both Egypt and EU signed. According to the document “[b]oth Sides intend to
improve the policy, regulatory, financial, technical and environmental
preconditions needed to achieve greater investments and scale in Renewable
Energy in Egypt, within the limits of available funding under EU external action
financing instruments… [and] to share their experience in setting the legal
framework, including certification and accreditation schemes, to support the use
of both small- and large scale renewable energy deployment options for the
buildings, industry, transport, agriculture and other relevant sectors”
(Memorandum of Understanding, 2018). Here the aim is to transfer EU
regulations on renewable energy 3 to Egyptian energy policy. Likewise energy
efficiency measures will be taken by the Egyptian government with EU support in
“institutional strengthening, capacity building and knowledge transfer, developing
action plans, developing regulations and implementation of specific energy
efficiency projects,” which “should contribute to achieving Egypt’s goals
regarding sustainable development and climate change” (Memorandum of
Understanding, 2018).
In this period, EU’s record of renewable energy technology exports to Egypt
has varied. In biofuel technology exports, EU exports to North African countries
declined from 2000-2003 to 2012-2015 (Pasimeni, 2017: 10). EU’s solar
photovoltaic technology exports 4 to North Africa increased incrementally from
0.03 bn EUR in 2000-2003 to 0.06 bn EUR in 2012-2015 (Pasimeni, 2017). Yet
the EU can hardly compete with Chinese exports in solar PV technology. In solar
thermal technology, 5 Egypt was the fifth biggest export market for the EU
companies in 2000-2003. EU solar thermal technology export to North Africa
increased from 0.02 bn EUR to 0.08 over the same period from 2000 to 2015
(Pasimeni, 2017: 47). In hydropower technology exports, EU exports to Egypt
declined from 2008-2011 to 2012-2015 (Pasimeni, 2017: 26). Wind technology
exports of EU to North Africa also grew from 0.02 bn EUR in 2000-2003 to 0.37
bn EUR in 2012-2015 (Pasimeni, 2017: 51). With the exception of biofuel
Renewable energy sources are defined as bioenergy, solar energy, geothermal, hydropower, ocean
power, wind power by International Panel on Climate Change (2011).
4
Solar PV is the technology through which sun rays are directly transformed into electricity.
5
Solar thermal is the technology where the heat from the sun light is used for heating or producing
electricity.
3
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technology exports, EU export of renewable energy technology to Egypt increased
in the period from 2000-2015. 6
The EU also funded projects in Egypt with an aim of climate change
adaptation and/or mitigation include a project on rural development funded in
2009, in which poor farmers will be provided more sustainable irrigation
infrastructure and practices thereby reducing water use in agriculture (European
Neighbourhood Policy Instrument, 2009). Another project in 2011 on upgrading
informal areas, in which climate change adaptation awareness of the local
population living in underserved informal areas of Cairo will also be achieved
(European Neighbourhood Policy Instrument, 2011a). In 2011, another project
aimed to create a more efficient energy production plan through regulation change
was funded that also aimed to cut greenhouse gas emissions (European
Neighbourhood Policy Instrument, 2011b). The regulation change included the
convergence of Egyptian energy market regulations with those of the EU. A
Programme on national waste management in 2013 aimed to create and
implement a waste management policy in Egypt, which would recycle and reuse
the waste as compost was funded (European Neighbourhood Policy Instrument,
2013a). Also in 2013, another Rural Development Programme was funded
(ENPARD) that would contribute to climate mitigation practices by incorporating
good agricultural practices and irrigation techniques (European Neighbourhood
Policy Instrument, 2013b). Starting in 2013, an ENP-funded project entitled
ClimaSouth ran for 48 months (Climasouth website, 2018). The project aimed to
build institutional capacities to mitigate and adapt to climate change in Algeria,
Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine and Tunisia. The
project aimed to help policymakers in these countries develop negotiation capacity
in international climate change meetings, mitigation and adaptation capacities as
well as access to climate change finance capacities of these countries (Climasouth,
2018).
In 2015 European Neighbourhood Instrument funded a project on
renewable energy and water with climate change adaptation and mitigation being
significant objectives (European Neighbourhood Instrument, 2015). The aims of
the project are to increase renewable energy use and reuse of wastewater to address
energy and water shortages in Egypt. The identified problems include the lack of
good governance principles in renewable energy sector, lack of private
participation in the renewable energy market.

European companies with investments in energy in Egypt include German Siemens, Italian ENI,
French Schneider Electric (Mandour, 2019).

6
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Discussions
Our first research question was whether the EU benefits from the economic
incentives that the Kyoto Protocol created in its relationship with Egypt. The ETS
was easily accepted by the industry and Member States as it offered new tradable
assets by commodifying nature at a European scale (Bailey and Maresh, 2009).
The ETS started allocating carbon allowances to firms in competitive carbonintensive industries first. Firms could also increase their allowances by
undertaking carbon-offset activities in third countries. Due to the economic slump
in 2008, the EU had a surplus of credits in the ETS leading to a low price for
carbon emissions that would enable European industries to emit carbon at a cheap
price (European Commission, 2015). The ETS runs its third phase now (20132020) with stricter criteria on eligible offset credits and auctioning of carbon
allowances to keep the prices from falling. In other words, the EU is not in any
need for carbon-offset credits as it has already had too much. Out of the 20
approved CDM projects undertaken in Egypt, 11 included EU member states. A
comparison with CDM projects registered in China shows that this number is
highly insignificant. China has 3876 registered projects (Clean Development
Mechanism Registry, 19 July 2019). As Table 1 shows, there is a sharp decline in
the CDM projects in Egypt after 2012. The decline corresponds with the third
ETS, which operated with strict criteria on eligible offset credits to reduce the
surplus of carbon credits available in the ETS. Therefore, the economic benefits of
gaining Certified Emission Reductions (CER) from projects done in Egypt is
marginal for the post-2013 period.
Table.1: CDM projects in Egypt
Registered
07 Oct 06

Title

Host
Parties

Catalytic N2O destruction project in the tail gas of the Egypt
Nitric Acid Plant of Abu Qir Fertilizer Co.

Other
Parties

Onyx Alexandria Landfill Gas Capture and Flaring Egypt
Project

Spain

22 Jun 07

Zafarana Wind Power Plant Project

Japan

26 Jul 08

Waste Gas-based Cogeneration Project at Alexandria Egypt
Carbon Black Co., Egypt

2 Mar 10

Zafarana KfW IV Wind Farm Project, Arab Republic of Egypt
Egypt
Egyptian Brick Factory GHG Reduction Project
Egypt

14 Jul 10

Egypt

France

Zafarana 8 - Wind Power Plant Project, Arab Republic Egypt
of Egypt

1065881

370903
248609
109514

Germany

171500

Canada
Netherlands
France

23 Sep 10

**

Austria
Germany

15 Dec 06

Reductions

Denmark

430350
209714
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17 Jan 11

19 Jan 11
08 Aug 11

Emissions reduction through partial substitution of Egypt
fossil fuels with renewable plantation biomass and
biomass residues in CEMEX Assiut Cement Plant
Fuel Switching from Mazout to Natural Gas in Misr Egypt
Fine Spinning & Weaving and Misr Beida Dyers at Kafr
El Dawar
Zafarana 85 MW Wind Power Plant Project
Egypt

United
Kingdom

45051
United
Kingdom

10 Feb 12

Al-Sindian 13 MW Natural Gas based Cogeneration Egypt
Package Project.

18 Oct 12

Reduction of N2O emissions from the new nitric acid Egypt
plant of Egypt Hydrocarbon Corporation at Ain Sokhna

Austria

29 Oct 12

Land Filling and Processing Services for Southern Zone Egypt
in Cairo
N2O and NOX Abatement Project at KIMA Fertilizer Egypt
Plant in Aswan (Egypt)

Portugal

24 Dec 12

N2O and NOX Abatement Project at Delta-ASMEDA Egypt
Fertilizer Plant in Al Mansoura (Egypt)

Switzerland

24 Dec 12

Partial Fuel Switching to Agricultural Wastes & Refuse Egypt
Derived Fuel (RDF) at Kattameya cement plant

Italy

26 Dec 12

Partial Fuel Switching to Agricultural Wastes, Sewage
Sludge & Refuse Derived Fuel (RDF) at Helwan cement
plant
Partial Fuel Switching to Agricultural Wastes, Sewage
Sludge & Refuse Derived Fuel (RDF) at Arabian
cement plant
Gas Flare Recovery at Suez Oil Processing Company,
Egypt
Network Energy Optimization

Italy

20 Dec 12

31 Dec 12
31 Jan 13
23 Nov 15

Egypt

416528

170364
25384

Switzerland

251595
25053
120650
189999
32320
42615

Egypt
70862
Egypt
Egypt

United Arab
186230
Emirates
9794

Source: Clean Development Mechanism Registry, 19 July 2019.
Our second research question was whether the EU succeeds in creating a
ring of similarly regulated states in its neighbourhood. In fact, the EU promotes
climate change in its neighbourhood policy towards the Mediterranean with the
aim to free the energy market by removing subsidies on energy, enable private
sector to enter Egyptian energy market whilst consolidating EU regulations. An
example of this is the promotion of Mediterranean Energy Regulators
(MEDREG) by the EU in its neighbourhood, including in Egypt. European
Commission financially supports MEDREG, which aims to foster sharing of good
practices among energy regulators in the Mediterranean region (Proedrou, 2019:
229). Through the MEDREG, the EU is promoting its own regulations in
Egyptian energy and climate policies to create a market that is regulated along the
EU regulations. While aiming to improve the capacity of Egyptian state to regulate
and monitor the energy market in accordance with the EU rules, it also tries to
consolidate these rules by keeping Egypt anchored to the international climate
regime for ensuring competitiveness of EU industries. The EU persistently worked
14
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towards keeping Egypt part of the evolving international regime on climate change
through its ENP. EU aimed to free the Egyptian energy market by the phasing out
of fossil fuel subsidies (High Representative, 2010), freeing the Egyptian electricity
market to new entrants (Memorandum of Understanding, 2018). The EU also
aimed to transfer its own renewable energy regulations to Egypt through capacity
building, knowledge transfer and institutional strengthening (Memorandum of
Understanding, 2018). The EU also funded a project that aimed to create a more
efficient energy production plan through regulation change (European
Neighbourhood Policy Instrument, 2011b). Therefore, EU spreads its regulations
to Egypt in order to create a similarly regulated country in its neighbourhood.
Our third research question was whether the European companies exported
renewable energy technologies to Egypt while the EU cooperates with Egypt on
climate change. EU exporters, with Denmark, Germany and Spain being top
three, dominate global trade in renewable energy equipment (Curran et.al., 2017:
674). Analyses of EU export of renewable energy technology to Egypt show that
there has been steady but small increase in solar, hydropower, wind technology
exports to North Africa from 2000 to 2013, which is a period that encompasses
the initiation of the ENP in 2004. In 2013, there was a major increase in wind
technology exports to the region (Tagliapietra and Zachmann, 2016). Therefore
European companies increased their renewable energy technology exports to
Egypt.
3. CONCLUSIONS
The literature on EU foreign policy has long conceptualized the EU as an
actor promoting its norms to advance its own interests in its neighbourhood. Yet,
this literature can benefit from studies assessing which interests are served by
pursuing particular EU policies. This paper assessed what economic interests of
the EU are served by its pursuit of external climate change policy towards Egypt.
Although the CER units to be gained from projects in Egypt could be
beneficial for European companies until 2013, as the ETS rules became strict after
2013, CERs lost their appeal. In 2013, the prices of carbon credits were so low in
the ETS market that the EU revised the rules of eligible credits to reduce the excess
credits from the market. Therefore, there was no longer any need for the credits to
be gained from the projects in Egypt. Renewable energy technology exports is an
area where European companies are dominant. In fact, the EU’s wind technology
exports peaked in 2013 and all other renewable energy technology exports except
biofuel kept increasing steadily. Finally, the EU promotes its own regulations in
its neighbourhood to create a more competitive environment for its own
companies is confirmed as the EU supported Egypt to join European platforms on
energy regulation, to adopt EU regulations on energy and to remain anchored to
15

AP

Defne GÜNAY

the post-Kyoto process of the international community to sign a new climate
change agreement.
This study confirmed Del Sarto’s (2016) argument that the EU promotes
norms to serve its interests and contributed a case study in EU promotion of
climate action as a norm in its relationship with Egypt. Although climate change
is an important problem that requires taking action, it is also important to
underline that certain modes of action, such as limiting economic growth or
imposing carbon taxes, get marginalized by the dominant climate change norms
and the market-based solutions that are being promoted. These market-based
solutions serve the interests of certain groups of actors. This study revealed that
market-based solutions and export of EU regulations in Egypt in fact serve the
economic interests of European companies.
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ANTROPOSENTRİK KÜRESEL ÇEVRE
POLİTİKALARININ EKOSENTRİK ÇEVRE ETİĞİ
GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF ANTHROPOCENTRIC GLOBAL
ENVIRONMENTAL POLITICS IN THE FRAMEWORK
OF ECOCENTRIC ENVIRONMENTAL ETHICS VIEW
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ÖZ
Çevre sorunlarının geçmişi insanın doğa ile kurduğu ilişkinin
başlangıcına kadar tarihlenebilmektedir. İnsanın doğayla
kurduğu ilişkiye yön veren düşünce yapısına çevre etiği
denilmektedir. Doğanın insana hizmet etmek için var olan bir
araç olduğunu varsayan antroposentrik (insan merkezci) çevre
etiği ise çevre sorunlarının temelinde yatan asıl sebeptir. Bu
görüşün karşısında doğanın kendinden değeri olduğunu
savunan ve çevrenin bütünselliğine vurgu yapan ekosentrik
(çevre merkezci) etik yaklaşım bulunmaktadır. Günümüze
kadar çevre konusunda birçok politika ve strateji geliştirilmiş,
çok sayıda sözleşme imzalanmıştır. Bu çalışmanın amacı,
üretilen politika ve geliştirilen stratejilere karşın; çevre
sorunlarının çözüme kavuşmamış aksine boyutlarının giderek
artmış olmasının nedenini araştırmaktır. Çalışmada varılan
sonuç; çevre sorunlarını çözmek ve doğayı korumak amacıyla
üretilen küresel çevre politikaları büyük oranda antroposentrik
çevre etiği görüşleri çerçevesinde hazırlandığı; küresel çevre
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koruma stratejileri yine bu anlayış bağlamında hazırlanıp
uygulamaya sokulduğu için çevre sorunlarının gerçek anlamda
çözümünün mümkün olmadığı ve her geçen gün bu sorunların
daha da karmaşık hale geldiğidir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, Küresel Çevre Politikaları,
Antroposentrizm, Ekosentrizm, Çevre Etiği
ABSTRACT
Environmental problems are dated back the start of the
relations between human and nature. The structure of thought
which gives direction to the relationship between human and
nature is called environmental ethics. Anthropocentric
environmental ethics, which assume that nature occuring as a
tool for only serving for human usage, is the main reason that
creates environmental problems. In the contrast of this view,
there is ecocentric ethic approach that defends nature has an
intrinsic value and ecosystem is a whole. Until today, many
policies and strategies have been developed and many contracts
have been signed about environmental problems. The aim of
this study is to examine the reasons why environmental
problems have gradually increased instead of being entirely
solved although policies and strategies developed. The
outcome of this study is that since the environmental policies
produced in order to solve environmental problems and to
protect the environment are mostly prepared within the
framework of anthropocentric environmental ethics, real
problems of environmental problems cannot be solved and
these problems become more complicated every day.
Keywords: Environment, Global Environmental Politics,
Anthropocentrism, Ecocentrism, Environmental Ethics.

GİRİŞ
Günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilen çevre
sorunlarının insan-çevre ilişkisindeki hatalı olduğu öngörülen kavrayıştan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çevre-insan ilişkisi, insanın bir canlı türü
olarak ortaya çıkmasıyla başlayan; evrimleşmesi ve gelişmesiyle devam eden,
nihayetinde insanın doğayı boyunduruğu altına aldığı, sınırlarının ötesinde
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sömürerek, doğanın bütünselliğine ve ekolojik dengeye zarar verme noktasına
ulaştığı günümüze kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır. İnsan kendisini
doğadan dışsal konumlandırmakta, onu çevresini saran bir dış çeper olarak
tasavvur etmektedir. Ancak, doğanın ayrılmaz bir parçası olan insan, doğanın
tüm unsurlarıyla bir bütün olduğunu, doğaya verdiği zararların aslında
doğrudan kendisine döneceği, doğa ile birlikte kendisinin de yok olacağı
gerçeğini gözden kaçırmaktadır. Antroposentrik dünya görüşü sebebiyle çevre,
yaşamı üreten, destekleyen ve tüm unsurlar arası ilişkilere ev sahipliği yapan
bir bütünsel sistem olmanın ötesinde, hammadde kaynaklarının bulunduğu bir
depo olarak algılanmakta ve bu nedenle, insanların çevre sorunlarına yönelik
ilgisi çoğunlukla ekonomik kaygıları içermektedir.
Günümüze değin çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerek ulusal gerek
küresel çapta yüzlerce çevre sözleşmesi imzalanmış, politikalar üretilmiş,
örgütler oluşturulmuş, stratejiler tasarlanmış ve uygulamaya konulmuş, ülkeler
defalarca farklı noktalarda bir araya gelerek küresel çevre sorunlarının
çözümüne yönelik konferanslar düzenlemişlerdir. Tüm bunlara karşın çevre
sorunlarında herhangi bir azalma meydana gelmediği gibi, aksine sorunlar
artmış, giderek karmaşıklaşmıştır. Önce insanı düşünen yaklaşım, hem çevre
sorunlarının hem de insanlar ve uluslar arasında yaşanan sorunların temel
sebebi olduğu gibi çözüme yönelik gerçekleşen girişimler ve üretilen
politikaların başarısız, yetersiz ve etkisiz olmasının da başat nedeni olarak
değerlendirilmektedir. Bu politikaları oluşturanlar, oylayıp kabul edenler ve
uygulamaya koyanlar antroposentrik bir dünya görüşü benimsemektedir. Bu
nedenle, çözüm önerileri de ekonomik sistemle uyumlu olacak şekilde
üretilmekte ve sistemin işleyişini sürdürmesi birincil hedef olarak
belirlenmektedir.
Bu makale antroposentrik dünya görüşüne bağlı olarak icra edilen çevre
koruma yaklaşımlarının küresel çevre politikaları ve uluslararası ilişkilerde
sorunları çözüme kavuşturmak konusunda doğru ve etkin yöntem olmadığını;
insanmerkezci düşünüldüğü için, aslen çevrenin değil insan yararının
gözetilmeye devam edildiğini, politikalar ve koruma/onarma programları
oluşturulurken çevre merkezci, bütünselci etiğin sürece dahil edilmesi
gerektiğini kabul etmektedir. Bu ön kabullerle kaleme alınan bu makalenin
amacı bahsedilen bu politikalardaki insanmerkezciliği değerlendirmek,
antlaşma metinlerindeki söylemleri ve uygulamaları inceleyerek çevrenin
gerçek anlamda korunmasının önüne geçen sebebi ortaya çıkartmak ve
savunulan bu iddiayı destekleyecek kanıtlar sunmaktır. Uluslar arasında
kurulan ilişkilerin sanal bir ortamda değil gerçek dünyada, yani doğanın içinde
kurulduğu; ilişki kurulan mekânın ve bu mekânın insan dışındaki diğer
22

AP

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ

unsurlarının da insanla eşit derecede önem verilerek düşünüş ve davranış
sürecine dahil edilmesinin bir mecburiyet olduğu, aksi takdirde yakın gelecekte
ortada ilişkilerin kurulacağı bir mekânın dahi kalmayacağı iddiaları temel
motivasyon kaynakları olarak belirlenmiştir.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: ÇEVRE, ÇEVRE SORUNU, EKOSİSTEM
VE EKOLOJİ KAVRAMLARI
Çevre kavramı, insanların insanlarla olan ilişkileri, insanların diğer
canlılarla olan ilişkileri, canlı varlıkların kendi aralarındaki ve cansız çevreyle
ilişkileri ve tüm bunların birbirleri ile olan etkileşimlerinin yaşandığı uzam
şeklinde tanımlanmaktadır (Ertan Akkoyunlu, 1998: 125). Çevresel
koşullardan olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenenler yalnızca insanlar
olmadığı için; bu koşullar hayvanlar, bitkiler ve diğer tüm çevresel varlıkları
aynı şekilde etkileyebileceği için çevreyi yalnızca insan ve onun yaşam alanıyla
sınırlamamak “aksine canlıların eylemlerinin etki edebileceği tüm alanları ve süreçleri
dahil etmek gerekmektedir” (Akyüz, 2015: 430). Yani çevre, insan dahil olmak
üzere doğada bulunan tüm canlı-cansız varlıklar, canlı varlıkların eylemlerini
etkileyen-etkileyebilecek ya da onlardan etkilenen-etkilenebilecek fiziksel,
kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki tüm etkenlerdir (Yazgan, 2010:
229). Çevreyi sadece “insanı çevreleyen doğal ortam” olarak anlamak, onu
dışlamak ve insan ile ilişkisini önemsememek anlamına gelmektedir.
Çevre sorunu, yapay çevresini oluşturmak isteyen insanın ekosistem
üzerinde yarattığı tüm olumsuz etkiler ile doğal kaynakların aşırı ve yanlış
kullanımının doğanın üretken potansiyelini tehdit ettiği bir durum olarak
tanımlanabilmektedir (Karaca, 2007: 3). Çevre sorunları sebebiyle doğa
varlıklarının nitelik ve niceliğinde yaşanan keskin değişim, insanlığın bugünü
ve geleceği hakkında duyulan kaygıların giderek artmasına neden olmaktadır.
Ancak bu kaygıların temelinde doğayı yaşamın üretildiği ve sürdüğü bir sistem
olarak görmek yerine, onu ticari üretimin bir girdisi yani bir kaynak deposu
olarak algılayan ve haliyle bu kaynaklarda meydana gelecek bir daralmanın
ekonomiye yansıyacak olumsuz etkileri nedeniyle çevre sorunlarıyla ilgilenen
bir görüş yatmaktadır. Çevre varlıklarını bir meta olarak gören, ihtiyaca yönelik
ya da yaşamı sürdürmeye gerekecek ölçüde üretmek yerine, tüketim ve kar için
fazlasıyla üreten bir ekonomik anlayışın duyduğu çevresel kaygıyla ve sürekli
üretip tüketme üzerine kurgulanmış bir ekonomik sistem içinde kalarak çevre
sorunlarının gerçek sebeplerini anlamanın ve onlara kalıcı çözümler üretmenin
mümkün olmayacağı iddia edilmektedir (Birdişli, 2014: 27). Çevre sorunlarının
oluşumunda insanın etkisinin anlaşılması ve getirilecek çözümlerde insanı
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önceleyen değil bütünselci bir bakış açısının benimsenmesi açısından ekosistem
ve ekoloji olgularının büyük önemi bulunmaktadır.
Ekosistem, canlı organizmaların ve onların çevresindeki cansız
varlıkların bir araya gelerek meydana getirdikleri işlevsel bir bütündür.
Ekosistem sözcüğündeki temel vurgu “sistem” kavramıdır. Doğadaki bütün
birimler bir sistem niteliğine sahiptir, birbirleriyle çok yönlü ve sayısız iletişim
içindedir ve birbirlerine bağımlıdır (Sarı, 2016: 8-9). Hava, su, toprak gibi
canlıların yaşaması için zaruri olan kaynaklar, ekolojik döngülerle meydana
gelmektedir. Rüzgârın, güneşin, iklimlerin, akarsuların veya denizlerin
etkisiyle inorganik ve organik maddeler ayrışmakta ve bunlara bağlı ekolojik
döngüler oluşmakta böylece doğada bir madde alışverişi ve enerji akışı
sağlanmaktadır. Bütün canlı ve cansız doğal varlıklar arasında bu döngüleri
içeren karmaşık bir ilişki ve etkileşim ağı bulunmaktadır. Bu ağ yaşamının
sürmesini sağlayacak hassas bir denge üzerine oturmuştur. Yaşanabilir ve
sürdürülebilir bir dünyanın var olması için bu denge korunmak zorundadır
(Özkan, 2018: 11). Bu yargılara ekolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması
ve ortaya koyduğu bilimsel bulgular sonucu varılmıştır.
Ekoloji insanın, diğer insanlarla ve insan harici canlılarla olan müşterek
ilişkilerinin ve tüm bu canlıların yaşadıkları ortamdaki canlı-cansız varlıklarla
girdikleri etkileşimlerin toplamı ve bu etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır
(Keleş ve Hamamcı, 2002: 28). İnsanın da çevreyle ilişkilerinin ekolojinin
konusuna dahil edilmesi konuya dair etik düşünceleri beraberinde getirmiştir.
İnsanın da çevresel ilişkiler ağından bağımsız olamayacağı düşüncesiyle
birlikte; çevre etiği konusuyla ilgilenmek, insanın çevreyle olan ilişkisine dair
sosyolojik ve felsefi çalışmalar yapmak ekosistemin bir bileşeni olarak insanın
kendi soyunun geleceğini sürdürebilmesi açısından da kaçınılmaz görülmeye
başlanmıştır (Zuziak, 2016: 25-28). Kısaca insanı doğadan ayrı bir konumda
düşünmenin ya da insanı doğanın bütününden daha önemli görüp kayırmanın,
onu önceleyerek hareket etmenin ekosistemin işleyişiyle ve ekolojik süreçlerle
ters düşmekte olduğu iddia edilmektedir.
Ülkeler ne yaşanan çevre sorunlarını sınırları içinde tutabilme ne de başka
ülkelerden kaynaklı sorunlara sınırlarını kapatabilme yetisine sahiptir. Çevre
sorunları sınır tanımazdır ve etkileri küreseldir. Dünya çevresi bütünüyle bir
ekosistem olduğundan bir parçası diğerinden bağımsız değildir. Artık gezegenin
yaşamsal temellerini tehdit etmekte olan çevre sorunları için devletler ve
toplumların küresel düzeyde bir işbirliği yapmasına gereksinim olduğu kesindir.
Dünyada buna yönelik yapılmış birçok anlaşma, girişimler, konulmuş yasalar,
kurulmuş ve işleyen örgütler bulunmaktadır. Ancak tüm bu politikalar ve
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örgütler insanı doğadan ayrı tutan ve onun refahını önceleyen ekolojiye ve
ekosistem işleyişine ters bir bakış açısı barındırmaktadır. Bu konu son bölümde
ele alınmadan önce insanlığın güncel durumda çoğunlukla benimsediği çevre
etiği anlayışı olan antroposentrizm ile ekosistem dengesinin sağlanabilmesi ve
çevre sorunlarıyla gerçek anlamda mücadele edilebilmesi için gerekli olan
ekosentrizm anlayışını kısaca incelemek gerekmektedir.
2. ÇEVRE ETİĞİ KAVRAMI VE ÇEVRE ETİĞİ YAKLAŞIMLARI
Çevre etiği disiplininin, insan ve çevre ilişkilerinin toplumun ya da
bireylerin değerleri ve kuralları çerçevesinde nasıl şekillendiği ya da
şekillenmesi gerektiği; insanın neye, nelere, kime ve kimlere karşı sorumlu
olduğu konularıyla ilgilendiği görülmektedir (Karaca, 2002: 4). Udall “The
Quiet Crisis” adlı eserinde; “Her kuşağın dünya üzerinde geçireceği zaman,
unvanları, sınıfları ya da mülkiyet iddiaları ne olursa olsun kısıtlıdır. Hepimiz aslında
yeryüzünde yalnızca geçici süre bulunan kiracılarız.” diye yazmış ve aynen bir kira
sözleşmesinde olduğu gibi, sözleşmenin bir tarafı olarak insanın ev sahibine ve
eve karşı yükümlülükleri ve uymaya mecbur olduğu etik kurallar bulunduğunu
belirtmiştir (Udall, 2018: vii). İnsanın çevreyle olan ilişkisi üzerine odaklanan
felsefi irdeleme olan çevre etiğinin, sorunları yaratan ve sürdüren bir faktör
olabileceği gibi sorunların kökten çözümünde katkı sağlayabilecek önemli bir
araç olduğu da düşünülmektedir (Birden, 2016: 12). İnsan, çevre sorunlarının
oluşmasında sorumlu olduğu gibi bu sorunların çözümü konusunda da en
önemli aktör kabul edilmektedir. Dolayısıyla, insanın çevreye yönelik
davranışlarına şekil veren, çevreyle insanın ilişkisini belirleyen etik kuralların
bu bağlam içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği ve ekolojik bir bilinç
oluşturma noktasında çevre etiği olgusunun büyük önem taşıdığı
düşünülmektedir. İnsan faaliyetlerinin çevresel dengeye zarar vermesi ve
sorunlara yol açmasının nedeninin çoğunluk tarafından benimsenen ve hâkim
çevre etiği görüşü olan insanmerkezcilik yani antroposentrizm olduğu iddia
edilmektedir.
Antroposentrizm, insanın dışında kalan tüm canlı ve cansız varlıkların,
insanlar tarafından kullanılmak üzere var olduğu ve değer skalasında mutlak
surette insandan aşağıda yer aldığı ön kabulüne dayanan bir dünya görüşü ve
etik anlayışıdır. Bu anlayışa göre insanın doğaya ve doğada yaşayan diğer tüm
insan olmayan canlılara karşı etik saygı duymak gibi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. İnsan harici dünyaya karşı duyulan saygının sınırı,
genellikle yalnızca bu dünyanın diğer insan kullanıcılarının haklarına duyulan
saygı ile çizilmektedir. Bu görüş doğanın bir meta olduğunun benimsenmesini
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ve insanın onu tüm diğer canlılardan üstün kılan bir takım değer ve yeteneklere
sahip olduğunun savunulmasını içermektedir (Merchant, 1992: 70-74).
Antroposentrik etiğin, başka bir ifade ile insanın doğaya hükmetme hakkı
olduğu düşüncesinin, Batı kültürü ve Hıristiyan geleneklerinden beslendiği fikri
konuyla ilgilenen düşünürler tarafından sıklıkla kabul görmektedir. Hatta
birçok çalışma bu görüşün Batı medeniyetinin üretimi ve tüketimi teşvik eden
sürekli kalkınma ve gelişme anlayışının da temeli olduğunu savunmaktadır
(Kayaer, 2013: 69-70). İnsanın diğer varlıklara istediği şekilde muamele
edebileceği inancı Tanrı'nın onu üstün bir varlık olarak yarattığı kabulünden
kaynaklanmaktadır. Antroposentrik yaklaşım ilahi bir usavurma kullanarak
iddialarını destekleyebildiği gibi seküler bir mantıksal kurguya da sahip
olabilmektedir. Seküler bir antroposentrik yaklaşım önermesi olarak, doğada
insan eylemlerini denetleyebilecek bir ruh ya da mistik bir varlık
bulunmadığından, doğaya karşı insanın eylemlerini yalnızca insan ve onun
çıkarlarının sınırlayabileceği düşüncesi verilebilir (Ünder, 1996: 67-68).
Örneğin Protogoras'ın deyimiyle; “her şeyin ölçütü insandır” (Keleş ve Ertan,
2002: 189).
Aynı zamanda batı toplumlarının düşünsel geleneğinde insanın çevreyle
ahlaki bir ilişkisi olduğu kabul edilmemekte ve yalnızca insanın ahlaki değere
layık olduğu savunulmaktadır (Des Jardins, 2006: 198). Buna göre insanın
dünyaya, doğaya, ekosisteme karşı bir takım sorumlulukları olduğu söylense de
aslında bu sorumluluk doğrudan bir sorumluluk değildir. İnsanın çevreye karşı
sorumlulukları dolaylıdır, örneğin ormanları korumaya yönelik sorumluluğun
aslında başka insanlara borçlu olunan ahlaki ödevlerle bağıntısı bulunmaktadır.
Doğada bulunan canlı veya cansız varlıklar kendiliğinden gelen bir değere sahip
değildir, onların değerleri insanın yararına dokundukları ölçüde oluşmaktadır
(Tharakan, 2011: 34-35). Antroposentrik görüşte insan diğer varlıklara sağladığı
faydadan bağımsız olarak, kendi başına ve kendiliğinden değerli tek varlık
olarak görülmektedir. Bu etik görüş, kimi zaman insanların hayvanlara zarar
vermesini kısıtlayabilir ancak bu kısıtlama hayvandan çok insan değer ve
nitelikleri ile ilgilidir (Fırat, 2003: 127). Hayvanın insana dair mal değeri ya da
hayvana zarar veren kişinin daha sonra insana zarar verebilecek olma ihtimali
bu kısıtlayışın öncelikli motivasyonlarıdır.
Antroposentrik etikte doğanın kullanımına yönelik iyimser bir bakış
bulunmaktadır. Doğal kaynakların ve toprakların keyfi kullanımı, tüm canlı ve
cansız varlıkların birer meta haline gelmesi, sınırsız üretim ve tüketim
faaliyetleri sonucu ekolojik dengenin bozulması gibi olguların bir felakete yol
açacağı düşünülmemektedir. Zaten insan kendi iyiliğini isteyen ve bunun için
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hareket eden bir varlık olduğundan kaçınılmaz şekilde kendine yararı olan
doğanın da iyiliğini isteyeceği için, bu görüşün savunucularına göre, insanı
merkeze alarak hareket etmek aslında çevrenin dışlanması anlamına
gelmemektedir (Hayward, 1997: 58). Dolayısıyla, insan için iyi olan her şey
doğa için de iyidir. Antroposentrik etik, insanın gelecek nesilleri doğaya yönelik
ahlaki sorumluluklarının sebebi olarak belirlemesi noktasında da ortaya
çıkmaktadır. Bu savunuş doğa korumacı bir görünüm sergilese de aslında
insanmerkezcidir. Ahlaki bakımdan yalnızca insanları ilgi alanına dahil
etmekte, sorumluluk sınırını henüz doğmamış olanları da kapsayacak şekilde
genişleterek insan harici doğayı korumanın koşulunu yine insan olarak
belirlemektedir (Birden, 2016). Antroposentrik görüş ekolojik varlıkların üretim
faktörü ve çevrenin de bir kaynak deposu olarak görülmesine; çevre
sorunlarının fayda-maliyet analizi çerçevesinde ekonomik algılanmasına,
çözümün ekonominin işleyiş kuralları içinde aranmasına ve çözüme yönelik
çoğunlukla teknik öneriler sunulmasına neden olmaktadır. Bu yaklaşımı
benimseyen, çevreyle ve çevre sorunlarıyla ilgili ekonomistler, çevresel kirliliğin
ve sorunların maliyetini ekonomik teknikler yoluyla hesaplamaktadır.
Birdişli konu adına bir örnek sunmuştur: “çevre kirliliğinin maliyetini sağlık
sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü kayıpları ve sağlık harcamaları üzerinden
hesaplamak ve yine çevre kirliliğini mülk fiyatlarına olan negatif etkileri açısından
dikkate almak” (Birdişli, 2014: 36). Yani antroposentrik etiğe göre, çevre
değerleri ekonomik kaynak olmak dışında bir anlam taşımaz. Çevresel değerleri
korumanın tek gerekçesi de insanın ihtiyaçlarını gidermeye devam
edebilmesidir. Korunmaya değer olan yalnızca insan için faydalı olandır. Bu
çerçevede modern çevrecilik yaklaşımlarının birçoğunun antroposentrik bir etik
barındırdığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü bu yaklaşımlar
genellikle çevre sorunlarını kirlilik boyutuna indirgeyerek; sorunların temelinde
yatan, insanın doğaya egemen olması gerektiği anlayışını sorgulamaktansa
kirlilik seviyesini düşürecek ve egemenlik kurma çabasının neden olduğu
tehditleri aza indirgeyecek teknik gelişmeleri gözetmektedir (Görmez, 2015: 1014). Sorunlar, ekoloji bilimine ve ekosistem işleyişine ters düşecek şekilde
indirgemeci bir yaklaşımla ele alınarak küçük parçalara ayrılmakta ve bu
şekilde çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak sadece kirlilik ve çevre koruma
konularında yapılacak reformlarla ilgilenildiği, yani çevrecilikte takılıp
kalındığı sürece, böylesi bir çevrecilik insanın doğayı (ve başka insanları)
sömürüsüne dayalı bu sistemin “emniyet supabı” olmaktan ileri gidemeyecektir
(Bookchin, 1998: 48). Yani antroposentrik çevrecilik ekolojik sorunların
toplumun hâlihazırdaki yapısı içerisinde, kurumlar ve yasalarda
gerçekleştirilecek kısmi değişikliklerle çözülebileceğini savunmaktadır.
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Antroposentrik etiğe karşı yükselen birtakım eleştirilerle birlikte çevreinsan ilişkisine bakış açısı özellikle 20. yüzyılda değişime uğramaya başlamış,
antroposentrizme yönelik eleştirel sesler birbiri ardına yükselmiş, öncelikle
hayvanları etiğin konusu haline getiren yaklaşımlar ardından tüm ekosistemi
bütünüyle kapsayacak düşünceler geliştirilmiştir.
Çevremerkezci etik görüşün geliştirilmesine giden yolda önemli bir
dönüm noktası; hayvanları ve kimi zaman da bitkileri etiğin konusu haline
getiren canlımerkezci yani biyosentrik etik yaklaşımın ortaya çıkmasıdır. Buna
göre insan varoluşsal olarak diğer canlılardan üstün değildir ve aslında onlara
saygı duymakla yükümlüdür. Diğer canlı varlıklar da, insan gibi özsel değer
taşımaktadır ve canlı olmalarından dolayı ahlaki ehliyete sahiptirler (Birden,
2016: 11). Biyosentrik yaklaşım, etiğin ilgi alanını diğer canlıları da içerecek
biçimde genişletmiş ve bu açıdan çevre etiği alanında önemli bir ilerleme
olmuştur. Bu yeni etik düşünce sayesinde, insan haricindeki canlı varlıkların da
önemli ve değerli olduğu düşüncesi savunulmaya başlamıştır (Ertan
Akkoyunlu, 2015: 7). Etiğin genişlemesi sürecinin önemli bir parçası
sayılmakla birlikte, bu etik yaklaşımın bütünsellikten uzak olması sebebiyle
sadece hayvan ve bitki hakları savunuculuğunun gelişiminde önemli bir rol
oynadığı ifade edilebilmekle birlikte biyosentrik yaklaşımda cansız varlıkların
ve bütün bir sistem olarak çevrenin, etik ilginin dışında bırakıldığı
düşünülmektedir.
Çevremerkezci yaklaşımı savunanlara göre biyosentrik etikte çevrenin
cansız varlıklarının değeri ve önemi göz ardı edildiğinden bazı boşluklar
bulunmaktadır. Abiyotik, başka bir deyişle canlı olmayan çevresel unsurların
etiğin ilgi alanı dışında tutulması bütünsellik anlayışı açısından bir eksiklik
olarak değerlendirilmektedir. Antroposentrik etik “insanı”, biyosentrik etik
“canlıları”, ekosentrik etik ise “doğanın bütününü” etiğin ilgi alanına almıştır.
Dolayısıyla ekosentrik etiğin en kapsamlı çevre etiği yaklaşımı olduğu iddia
edilmektedir (Kayaer, 2013: 72). Zaten ekosentrik etik yaklaşımın bütünsel
(holistik) bir çevre etiği olması sebebiyle biyosentrizmi de kapsıyor olduğu iddia
edilebilir (Ertan Akkoyunlu, 2015: 9). Ekosentrizmi savunanlara göre kifayetli
bir çevre etiğinden bahsedebilmek için canlı olmayan; nehirler, denizler,
kayalar, toprak gibi doğaya ait diğer varlıkların ve ekosistemlerin de ahlaki
değerlendirmeye dâhil olması gerekmektedir. İnsan, akıl, soyut düşünce yetisi,
vicdan gibi bazı kendine özgü nitelikleriyle çevrenin diğer unsurlarından
ayrılıyor olsa da yine de ekosistemin bir parçasıdır. Yani kendi dışındaki
çevresel unsurlar onun hâkimiyeti altında değildir. Canlı ve cansız çevre
unsurlarının değer ve önemi, birbirlerine sağladıkları fayda ölçüsünde
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değerlendirilemez (Karakoç, 2004: 64). Ekosentrizm doğal çevresel değerlerin
yok olmasını, insan bu kaynaklardan mahrum kalacağı, artık ekonomik gelir
elde edemeyeceği ya da refahı bozulacağı için etik dışı veya bir sorun olarak
kabul etmez. Olaylar insana dokunan tarafları üzerinden değil tüm ekosisteme
olan etkileri bakımından ele alınır. Ekosentrizme göre dünya ekosistemi,
barındırdığı tüm biyolojik ve fiziksel öğeler, mekansal ve zamansal olarak
bunları birbirine bağlayan ekolojik süreçlerle birlikte özsel ve içkin bir değer
barındırmaktadır (Gray, Whyte, Curry, 2018: 130-131).
Ekosentrizm
temelinde
bütüncülük
yahut
bütünsellik
fikri
bulunmaktadır. Bütüncülük anlayış, her varlığın birbiriyle bağlantılı olduğu
hipotezine dayanmaktadır. Bütün, onu oluşturan parçalardan meydana
gelmektedir ve onların toplamından daha büyük ve daha önemlidir. O
parçalardan herhangi birinin noksanlığı veya negatif hali bütünün de noksan
veya negatif olması anlamına gelmektedir (Merchant, 1992: 74-80).
Bütünsellik, olayları incelerken, ilişkilerin tümünü hesaba katmak demektir ve
ekolojide bütünsellik, ekolojinin zorunlu bir ilkesi olarak kabul edilmektedir.
Bütünsel bir kavrayış olmadığı takdirde ulaşılan yargıların yanlış ve eksik
olacağı düşünülmektedir. Çünkü çevresel bir süreç, o sistemi bir bütün haline
getiren tüm parçaların işlev ve ilişkilerinin müşterek sonucu ya da ürünüdür
(Özerkmen, 2002: 180-181).
Bu yaklaşımda ekosistemin bileşenleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin
ekosistemin doğal işleyişine uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu
yapılmaktadır. Çevre sorunlarının ve aslında insanların günümüzde yüz yüze
kaldığı sorunların çoğunun kaynağı olarak insan nüfusunun hızla ve
kontrolsüzce artışının yanında üretim, tüketim ve özel mülkiyetin işleyişi
konularındaki yerleşik ve hâkim alışkanlıklar gösterilmektedir. Elbette tüm
bunların sebebi eylemlere ve düşüncelere yön veren etik sistemin merkezinde
yalnızca insanın yer alması, yani antroposentrizmdir.
Etik görüşlerin nasıl değişeceği ya da kökten bir değişikliğin mümkün
olup olmayacağı sorusu, konuyla ilgili temel tartışmalardan biridir. Ancak tarih
boyunca görülmüş olduğu üzere etik yaklaşımlar değişim gösterebilmektedir.
Yüzlerce yıl önceki anlayışlarla bugünün anlayışları bir değildir. Etik görüşler
evrim geçirmiştir ve sınırları daha da genişleyebilir. Etiğin evrimsel doğasını
göz önüne sermek üzere Antik Yunan'dan Odisseas'ın köle kızlarıyla olan
hikâyesi örnek gösterilmektedir. Bu hikayeye göre, İthaka kralı Odisseas, Truva
savaşlarının ardından yurduna dönünce, yokluğu boyunca uygun olmayan
davranışlarda bulundukları duyumunu aldığı köle kızlarının bir düzinesini
asarak idam etmiştir. Ancak o dönemde köle kızların asılması, kızlar onun
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şahsi mülkü sayıldığı için etik olarak herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
Bir mülkün sahibi tarafından elden çıkarılması ya da dilediğince kullanılması
doğru veya yanlış olarak değerlendirilebilecek bir konu değil, bir şahsi çıkar
meselesidir. Antik dönem Yunanistan'ında doğru ve yanlış hareketleri
belirleyen bir etik kavrayış bulunmaktadır ancak sahip ve köle ilişkileri etiğin
ilgili alanı dışındadır (Leopold, 2014: 237). Günümüzde ise bu durum
değişmiş, insanın diğer tüm insanlara karşı sorumluluk ve etik ödevleri
bulunduğu bilinci yerleşmiştir. Ekosentrizm savlarına göre aynı etik değişim
doğa varlıklarını ve ekosistemin bütününü kapsayacak şekilde de
gerçekleşebilir.
Etik değiştiği gibi hukuk kuralları da sürekli değişmektedir. Hukuk,
toplum iradesinin bir ifadesidir ve toplumu etkileyen her şey, hukuka de
yansımaktadır. Yani insanların zihinlerinde, etik anlayışlarında yaşanan
değişimler hukukun yerel ve küresel boyutta değişimine sebep olmaktadır.
Ekosentrik görüş tarafından ortaya konulan cansız varlıkların hakları ve
değerleri olduğu düşüncesi, geleceğin hukuk kuralları haline gelebilir. Çünkü
hukukun düzenlediği alanlarda yaşanan gelişmelerin ve yeni hakların ortaya
çıkmasının toplumun etik yapısı ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. “Bir hakkın
ortaya çıkışı, toplumca kabullenilmesi ve toplum vicdanında yer etmesi ile başlar ve
ancak bu şekilde oluşabilir” (Ertan, 1997: 54-60). İnsan hakları olgusu ve felsefesi
insanı devlete karşı koruma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Aynı
şekilde doğayı insana karşı korumak için cansız varlık hakları olgusu da ortaya
çıkabilir ve hatta “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine” olduğu gibi pratiğe de
dökülebilir. Tam da bu nedenle yeni hukuk kuralları, küresel antlaşmalar, siyasi
hareket ve eylemler için aynı zamanda etik bir boyuta gereksinim vardır.
3. KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ ÇEVRE ETİĞİ YÖNÜNDEN
İNCELENMESİ
Çevre politikası kavramı, “çevreyi bir bütün olarak güvenceye almak, çevresel
değerlerin sürdürebilirliğini sağlamak, insanların gerçekleştirmiş oldukları üretme ve
tüketme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan zararları ortadan kaldırmak için gerekli
hedefleri belirlemek ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek için alınması gereken tedbirler ve
bu tedbirlerin getirdiği maliyetlerin paylaşımı” olarak tanımlanmaktadır (Aydın ve
Çamur, 2017: 24). Çevre politikalarının geliştirilmesi ne kadar önemliyse,
bunları uygulamaya koyacak siyasi idare ile politikacıların tavrı ve tutumunun
da aynı derece önemli olduğu kabul edilmektedir. Çevreyle ilgili çok kapsamlı
ve iyi tasarlanmış bir politikanın, gereğince uygulanmadığı takdirde bir anlam
ifade etmeyeceği düşünülmektedir (Kaypak, 2013: 22). Bunun yanında bir diğer
önemli unsur benimsenen etik değerlerdir. Çevre politikaları insan refahını,
30

AP

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ

ekonomik gelişmeyi, kapitalizmi, metalaştırılan doğal unsurları korumak
üzerine değil gerçekten çevreyi korumak üzerine geliştirilmediği takdirde çevre
sorunlarının çözüme kavuşturulabileceğinin mümkün olmayacağı iddia
edilmektedir. Politikacıların tavrı, yasa koyucuların tutumu, halkın katılımı ve
söz sahibi olması elbette çok önemlidir ancak tüm bunları belirleyen temel
faktör etik paradigmalardır. Bir politikacı antroposentrik etiği benimsiyorsa,
uygulayacağı çevre politikaları da bu çerçevede olacaktır. Böylece çevre
politikaları da çevre sorunlarının sebebine yönelik çözümler değil, çevre
sorunlarından olumsuz etkilenen insan yaşamı ve ekonomik sistemin
iyileştirilmesine yönelik çözümler olarak var olmaktadır. İncelenecek örnekler
ile konunun daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir.
Küresel çevre politikalarının başlangıcı ve tarihi daha öncelere dayanıyor
olsa da bu çalışmada hepsine yer vermek mümkün olmayacağından bazı
önemli örnekler üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda verilebilecek ilk örnek
Ekim 1968’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)
öncülüğünde Paris'te gerçekleşen, “The Intergovernmental Conference for
Rational Use and Conservation of the Biosphere” (Biyosferin Akıllıca
Kullanımı ve Korunmasına Yönelik Hükümetlerarası Konferans) adında
hükümetlerarası ve bilimsel temelli uzmanlar toplantısıdır. Konferans, çevre
sorunlarının artan önemini ve küreselleşen doğalarını vurgulayarak bir takım
çözüm önerileri ve analizler sunan, aynı zamanda günümüzde sürdürülebilir
kalkınma olarak bilinen olgunun henüz adı konmamış haliyle tartışıldığı ve
önerildiği, hükümetlerarası seviyede ilk küresel toplantı olarak kabul
edilmektedir (UNESCO, 1993: 4). Ancak yalnızca isminden de anlaşılabileceği
üzere, konferansın içeriği incelendiği vakit benimsenen antroposentrik çevre
etiği kolayca anlaşılabilmektedir. Konferansın teması insan refahının,
gelişmenin ve ekonomik etkinliklerin devam edebilmesi için çevrenin
korunması gerektiği fikri çerçevesinde şekillenmiştir.
Yine UNESCO tarafından 1971 yılında “The Man and the Biosphere”
(İnsan ve Biyosfer) isimli bir koruma programı başlatılmıştır. Programın amacı
doğal ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumak, insanların yönetimindeki
bu doğal sistemlerin sürdürülebilir kullanımı sağlamak, ekosistemler ve sosyoekonomik süreçler arasındaki ilişkileri incelemek olarak belirlenmiştir (Hughes,
2009: 250). Bunun için de bir takım rezerv alanlar oluşturulması tasarlanmıştır.
Bu rezervler için bir çekirdek, bir tampon bölge, bir de geçiş bölgesinden oluşan
eşmerkezli halka sistemi geliştirilmiştir. Çekirdek bölge yalnızca doğal hayat
için ayrılmıştır ve ekosistem gözlemi gibi bilimsel aktiviteler haricinde insan
etkinliği yasaktır. Tampon bölgede ise eğitim, araştırma ve turizm gibi zararsız
insan faaliyetlerine, birtakım yerleşkeler kurulmasına ve seçici odunculuk
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yapılmasına izin verilmektedir. Geçiş bölgesindeyse insan yerleşimine, yerli
halkların geleneksel toprak kullanımına, ekosistem manipülasyonlarını içeren
deneysel araştırmalara, büyük restorasyon çalışmaları ve turizme izin
verilmektedir. Programın vizyonu ise gelişmenin sürdürülebilirliğine destek
sağlamak; insan çıkarlarına, yeteneklerine ve bilimsel bilgiye katkıda bulunmak
üzere değerli oldukları uluslararası kabul görmüş bölgelerin korunması şeklinde
sunulmaktadır (Ishwaran ve diğerleri, 2008: 119-122). Antroposentrik etik arka
planı oldukça belli olan ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için uluslararası
eğitim laboratuarları şeklinde hizmet vermesi planlanan biyosfer rezerv
programı ekosentrik bakış açısıyla değerlendirildiğinde bütünselliğe çok aykırı
bir tutum takınılmış olduğu gözlemlenmektedir. Dünya ekosistemi parçalara
ayrılarak korunabilecek bir yapı değildir, tüm sistemler birbiriyle bağlantılıdır.
Bir yeri koruyup öteki yeri kirletmeye devam etmek nihayetinde kirliliğin diğer
bölgeyi de etkilemesine sebep olacaktır. Korunacak yerlerin insana olan
faydasına göre ve insan tarafından seçiliyor olması da ekosentrik yaklaşım
tarafından onaylanabilecek bir tutum değildir.
1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de “The United Nations
Conference on the Human Environment” (İnsan Çevresi Üzerine Birleşmiş
Milletler Konferansı) isimli, kimilerince tarihi önem sahip ve bir dönüm noktası
olarak kabul edilen bir buluşma gerçekleşmiştir. Konferans sonunda
yayınlanan ve uluslararası çevre hukukun temel prensiplerini belirlediği
düşünülen Stockholm Deklarasyonu Birlemiş Milletler (BM) üye ülkeleri
tarafından kabul edilmiştir. Bu deklarasyonun 21. maddesine göre devletlerin
kendi çevre politikalarını oluşturma, bunlara göre kendi kaynaklarını kullanma
ve yönetme hakkı tanınmış; ancak bu deklarasyon devletlere kendi yetki
alanlarındaki veya kontrolündeki faaliyetlerin diğer devletlerin çevrelerine ve
ulusal yargı sınırlarının ötesinde olan alanlara zarar vermesini önlemeyi içeren
ve ardılı olan tüm çevre anlaşmalarında yer alan temel bir sorumluluk
yüklemiştir (Weiss, 2011: 5). Ayrıca her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve
çevre korumaya ilişkin kararlara katılma hakkı olduğuna; insanların, insanlık
onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlamak için mücadele etmek
gerektiğine değinilmiştir (Kaplan, 1999: 123). Stockholm Deklarasyonu'nun
giriş kısmında çevrenin insanların fiziksel gereksinmelerini karşılayıp;
entelektüel, ahlaki, sosyal ve manevi gelişmeleri için olanak sağladığı, yaşam
hakkı başta olmak üzere temel insan haklarından yararlanmak için uygun bir
çevrenin gerektiği belirtilmektedir. Çevrenin korunmasının ve geliştirilmesinin
insan refahını ve kalkınmasını etkileyen en önemli konu ve tüm insanlar ile tüm
hükümetlerin ortak görevi olduğu; insanın çevreyi değiştirme potansiyelinin
rasyonel kullanıldığı takdirde insanların yaşam kalitesinin artmasına yardımcı
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olacağı bildirilmektedir (TBB, 2014: 65). Küresel çevre sorunlarının, hava, su
ve topraktaki kirliliklerin, ekolojik dengesizliğin ve yenilemeyen kaynakların
azalmasının neticesinde insanların fiziki, ruhsal ve sosyal sağlığına büyük
zararlar geldiğinin aktarıldığı metinin 5. maddesinde açıkça dünyanın en
değerli varlığının insan olduğu vurgulanmaktadır (TBB, 2014: 66). Giriş
kısmının 6. ve 7. maddelerinde temel hedefin şimdiki ve gelecekteki insan
nesilleri için çevreyi savunmanın, iyileştirmenin ve dünya genelinde ekonomik
kalkınma ve barışın tesisi olduğu, bu hedefe erişmek için bireyler, topluluklar
ve kuruluşların sorumluluk alması ve gayret göstermesi gerektiği
belirtilmektedir (TBB, 2014: 67). Deklarasyonun ilkelerinin açıklandığı kısımda
birinci ilke aynen şu şekilde verilmektedir: “Özgürlük, eşitlik ve kaliteli bir çevrede
onurlu ve yeterli yaşam şartları sağlanmış olarak yaşamak insanların temel bir
haklarıdır. İnsan, aynı zamanda, bugünkü ve gelecek kuşaklar için çevreyi koruma ve
iyileştirmenin ciddi sorumluluğunu da taşır.” İkinci ilkede ise, doğanın canlı ve
cansız özgün unsurlarının bugünkü ve gelecek nesiller için değerine atıf
yapılmaktadır (TBB, 2014: 67). Tüm insanların akıllıca kullanmak koşuluyla
dünya kaynaklarından yararlanma hakkı bulunduğu, yaşam kalitesini
yükseltmek ve insana yaraşır bir çevre oluşturmak için ekonomik ve sosyal
kalkınmanın şart olduğu da benimsenen ilkeler arasında yer almaktadır (TBB,
2014: 68).
Konferansın amacı, sunulan çözüm önerileri ve seslendirilen çekinceler
dâhil tüm yaklaşımlar aslında değişen çevresel koşulların insan ve onun
ekonomik faaliyetleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere yönelik kaygıların
etrafında şekillenmektedir. Konferans ve sonuç deklarasyonu insanlığın
çevreyle olan ilişkilerinin yeniden ele alınması fikrinin küresel çapta
yaygınlaşması bakımından önemli bir katkı sağlamış olsa da çözüm olarak bu
ilişkilerin insan yararını ve çıkarlarını gözetmeye devam edecek şekilde, radikal
olmayan, yumuşak bir çevre korumacılık yaklaşımıyla düzenlenmeye
çalışıldığı iddia edilebilir. Böylece Stockholm Konferansı ve Deklarasyonu
önceki bölümde bahsedilen antroposentrik etik bakış açısını içeren bir çevre
politikası örneği olarak değerlendirilebilir.
Stockholm Konferansı'nın peşi sıra 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) oluşturulmuştur. UNEP, uluslararası çevre örgütleri ile
devletlerin ulusal çevre politikaları arasında eşgüdüm oluşturma ve çevre
konusunda uluslararası işbirliğini gerçekleştirme amacı güden bir yapılanmadır
(Kaplan, 1999: 116). UNEP, çevrenin koruma konusunda küresel işbirliği
sağlamak üzere BM'ye bağlı bir program olarak geliştirilmiş, klasik bir
uluslararası örgüt olarak tasarlanmamıştır. Dolayısıyla uluslararası hukuk
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kişiliğine sahip değildir. Başka bir ifadeyle UNEP, çevre konusunda belirlenen
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde yalnızca katalizör işlevi görecek bir
yapılanma olarak biçimlendirilmiştir (Kayhan, 2013: 64). Kuruluşundan
itibaren UNEP, uluslararası çevre politikalarının gelişiminde önemli rol
oynamıştır ve günümüzde hala bu rolü devam etmektedir. Küresel çevre
politikalarının tamamına yakını UNEP çatısı altında geliştirilip,
onaylanmaktadır. Günümüzde UNEP genellikle gelişmekte olan ülkeler için
kalkınma ile çevre arasında bir denge kurmaya çalışmakta ve sürdürülebilir
kalkınma anlayışı çerçevesinde ülkelere alternatif kalkınma modelleri
sunmaktadır (Kayhan, 2013: 71). UNEP’in resmi misyonu “insanların yaşam
kalitesini iyileştirmek için, gelecek nesillerin haklarından ödün vermeksizin,
çevrenin korunmasında uluslar arasında işbirliğini teşvik etmek ve liderlik
sağlamak” olarak belirlenmiştir (Hughes, 2009: 247). UNEP'in geçmişten
günümüze antroposentrik bir etiğin etkisi altında oluşturulup şekillendiği iddia
etmek mümkündür. Temel amaç dünya ekonomik sisteminin işlerliğinin
korunmasına, insan refahının ve ülke kalkınmalarının tahsis edilmesine
yardımcı olmak üzere çevre sorunlarına çözüm stratejileri geliştirmektir.
Antroposentrik yapısını gözlemleyebilmek için UNEP çatısı altında
gerçekleşen küresel kongreleri ve imzalanan uluslararası sözleşmelerden
bazılarını incelemek yeterli olacaktır.
1973 yılında ABD'nin Washington kentinde UNEP'in ilk önemli
icraatlarından olan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” imzalanmıştır. Amacı, vahşi
hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretinin, bu türlerin varlıklarını tehdit
etmemesini sağlamak ve nesillerinin tükenmesini önlemektir. En büyük
başarıları arasında Afrika fil popülasyonunun kaçak avlanma nedeniyle yok
olma tehlikesiyle mücadele etmek için fildişi ticaretini kısıtlamak
gösterilmektedir (Hughes, 2009: 249). Ancak CITES bir çevre programı olarak
geçiyor olsa da çevre varlıklarını koruduğundan bahsetmek mümkün değildir,
daha çok bir ekonomi ve ticaret düzenlemesidir. Çünkü en büyük
başarılarından biri olarak gösterilen fildişi ticaretine yönelik yaptırımı bu
ticareti tamamen ortadan kaldırmamakta yalnızca kısıtlamaktadır. Filler bir
meta olarak görülmeye devam etmektedir. Sözleşmede birçok canlı türünün
ticaretine türlerinin devamlılığına zarar gelmeyecek ölçüde izin verildiği, nesli
tükenmekte olan canlıların ticaretinin birtakım kurallara bağlandığı ancak
yasaklanmadığı görülmektedir.
1985 Viyana Sözleşmesi ve 1987 Montreal Protokolü UNEP'in çevre
politikalarının antroposentrik yapısının gözlemlenebileceği diğer iki örneği
teşkil etmektedir. Viyana Sözleşmesi ozon tabakasının sistematik gözlenmesi,
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tabakaya zarar veren gazların araştırılması ve üretimlerinin izlenmesi ve bilgi
paylaşımı konularında hükümetler arası işbirliğinin sağlanmasını amaç
edinmektedir. Sözleşmeyi imzalayan taraflar, ozon tabakasının yapısını bozan
faaliyetlere karşı, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik olarak birtakım
önlemler almakla görevlendirilmektedir. Sözleşmenin ardından, Eylül 1987'de
zararlı radyasyon ışınımını engelleyen ozon tabakasını incelten
kloroflorokarbon gazı gibi kimyasal maddelerin kullanımını ve üretimini
kontrol altına alıp azaltmayı hedefleyen Montreal Protokolü oluşturulmuştur
(Hughes, 2009: 249). Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolünün ozon
tabakasının geri kazanımında birtakım başarılara imza attığı düşünülse de iki
hukuki metin de ayrıntılı olarak incelendiği zaman temel kaygının çevresel
olmasının yanında büyük oranda ekonomik olduğu göze çarpmaktadır. Viyana
Sözleşmesi'nin birinci maddesinde ozon tabakasındaki değişikliğin yarattığı
“olumsuz etkiler” olarak iklim değişiklikleri de dâhil olmak üzere, insan
sağlığına; doğal ya da kontrollü ekosistemlere ve insana yararlı maddeler ile
kaynaklara zarar gelmesi gösterilmektedir (Viyana Sözleşmesi, 1985). Metinde
insan sağlığı hep öncelikli olarak vurgulanmaktadır. Ekosistem dengesi ve
çevrenin diğer parçalarının aldığı zararlar her zaman insana dayalı nedenlerin
ardından belirtilmektedir. Montreal Protokolü'nde de durum farklı değildir.
Protokolün giriş kısmında ozon tabakasını tükenmeye karşı korumak için
alınacak önlemlerin, ekonomik ve teknik imkânlara bağlı ilerleyeceği ve zararlı
maddelerin gelişme yolundaki ülkelerin gelişmeye olan ihtiyaçlarını akılda
tutarak ortadan kaldırılmasının nihai hedef olarak benimsendiği yazmaktadır.
Bu maddelerin dolaşımının azaltılmasına yönelik teknolojilerin araştırılması ve
geliştirilmesinde gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde
bulunduracak şekilde uluslararası işbirliğini artırmanın önemine vurgu
yapılmaktadır.
Görüldüğü üzere temel kaygı ekonomik gelişme ve çıkarların zarar
görmemesidir. Metin bir çevre koruma antlaşmasından öte bir ticaret
antlaşması özelliği göstermektedir. Taraf olan ülkelerin ticaret ve üretimlerine
zarar gelmeyecek şekilde antlaşmanın maddeleri düzenlenmiştir. Örneğin 2.
maddede tarafların zararların maddelerin üretimi ve tüketimini belli bir süre
içinde belli bir seviye altına indirmesi ve orada tutması gerektiğinden
bahsedilirken, bu seviyenin yüzde on oranına kadar aşılmasına “tarafların temel
iç taleplerini karşılamak veya taraflar arasında sınaî rasyonelleşmeyi tesis etmek için”
izin verilebileceği ve tarafların belirlenen seviyenin altında kalan haklarını
başka devletlere devredebileceği belirtilmektedir (Montreal Protokolü, 1987).
Dünyanın en önemli savunma kalkanı ve küresel değerde bir çevre unsuru olan
ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddelerin tamamen yasaklanması bir
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yana ticaretine dahi belli kurallar altında izin verilmesi antlaşma taraflarınca
benimsenen antroposentrik çevre etiğinin açıkça okunabilmesini
sağlamaktadır. Bu maddeleri üreten ve pazarlayan devletlerdeki sektörler ile bu
işle uğraşan insanlara ekonomik yönden zarar gelmemesi amaçlanmış, zararlı
maddelerin kullanılmaması için yeni teknolojiler geliştirilirken de ozon
tabakasına zarar verdiği açıkça belli olan kimyasalların dolaşımına müsaade
edilmiştir. Böylece bu kimyasallar bir anda tümden yasaklanırsa oluşabilecek
maddi zararın, ekosistem dengesi ve çevrenin bütünün sağlığından üstün
tutulduğu iddia edilebilir.
1987 yılında Norveç’in Oslo kentinde kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu'nun yayınladığı rapor ile “Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışını
dünyaya tanıtmasının ardından UNEP bu anlayışı temel strateji olarak
belirlemiş ve ardından gelen tüm politikalar bu anlayış çerçevesinde
şekillenmeye başlamıştır. Bu fikir temel olarak, ekonomik iyileşmenin ve çevre
korumanın eşgüdümlü gerçekleştirilebileceği inancını temsil etmektedir
(Hughes, 2009: 229-230). Sürdürülebilir Kalkınma kavramı, bugünün
ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanını yok etmeden
gidermek, olarak tanımlanmış ve sonrasında yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlayıp dünya çapında yayılmıştır (Sezer, 2007: 762). Bu anlayış ile kalkınma
olgusunun ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirlik ile harmanlandığı, ekonomi
ile ekolojinin eksik olan bağlantısının kurulduğu iddia edilmektedir. Buna göre,
yanlış kalkınma politikaları gelecek kuşakların refah düzeylerinde olumsuz
etkiye sebep olacaktır. Müşterek bir gelecek anlayışı çerçevesinde çevreye zarar
vermeyen
politikalar
geliştirildiği
takdirde
ekonomik
büyüme
sürdürülebilecektir (Özçağ ve Hotunoğlu, 2015: 307-308). Günümüzde
sürdürülebilirlik, çoğu zaman birbirine zıt olarak görülen çevre koruma ve
ekonomik kalkınma arasında köprü görevi gören bir kavram olarak
düşünülmektedir (Schelhas ve Lassoie, 2001: 112). Sürdürülebilir kalkınma,
sahip olunan doğal kaynak ve hammadde rezervinde geri döndürülemez
olumsuz değişikliklerin meydana gelmemesinin sağlanmasıdır. Doğanın
kendini yenileme yetisi insanın müdahalesi sonucu zarar gördüğü için, doğal
kaynaklar stokunda azalma yaşanmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma’nın
misyonu bu azalmayı durdurmak ve doğanın kendini yenilemesine yardımcı
olmaktır (Ergün ve Çobanoğlu, 2012: 99-100).
Tüm bunlara karşın sürdürülebilirlik, belirsiz ve anlamsız bir konsept
olduğu yönünde eleştiriler almaktadır. Kimileri bu kavram için “hem pastam
dursun hem karnım doysun” yorumunu yapmakta ve onu herkese hitap
edebilen, ancak temel çelişkileri maskeleyecek kadar geniş ve bulanık bir
kavram olarak nitelendirmektedir (Schelhas ve Lassoie, 2001: 112). Bu anlayışa
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göre, yenilebilir ya da kısıtlı kaynaklardan oluşan doğal kaynak stokunda
tükenme yaratmayacak miktarda tüketim gerçekleştirmek ve doğal ortama
soğurmanın sağlanabileceği miktarlarda kirletici unsur bırakmak
gerekmektedir. Aksi takdirde, ekolojik sürdürülebilirlik koşulları sağlanamadığı
için sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsetmek de mümkün değildir (Ergün ve
Çobanoğlu, 2012: 103). Doğaya taşıyabileceği miktarda atık bırakmanın
sınırını belirleyen, daha önemlisi doğaya kirletici atıkların bırakılabileceğine
karar veren yine insandır. Bu sınır hâlihazırda yaşayan insanların ve gelecek
nesillerin faydası esas alınarak belirlenmektedir. Doğanın, insan dışında kalan
unsurları ise hesaba katılmamaktadır. Üstelik ekolojik sürdürülebilirliği
sağlamanın gerekçesi olarak da ekonomik devamlılık verilmektedir. Bu
durumda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının antroposentrik bir çevre etiği
dâhilinde oluşturulmuş ve geliştirilmiş olduğunu iddia etmek yanlış
olmayacaktır. Herhangi bir fiilin sürdürülmesi, süresiz olarak devam edecek
uygulamayı ifade etmektedir. Bununla birlikte, kalkınma terimi, maddi
malların ya da insan eserlerinin devamlı çoğalmasını (ekonomik gelişme) işaret
etmektedir. Bu bağlamda, sınırlı bir gezegende sürdürülebilir kalkınma fikrinin
bir oksimoron olduğu düşünülmektedir (Cairns, 2002: 227). Kapitalist sistemin
içinde sürekli bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinin, üretimin devamlı
büyümesi ve pazar koşullarının sürmesinin, dünyanın bütünsel bir ekolojik
sistem olarak değerlendirilmesini imkânsız kılacağı belirtilmektedir (Sezer,
2007: 769). Ekolojik dengenin gerçekten korunması, ormanların yok
edilmemesi; su, toprak ve havanın toksik atıklarla kirletilmemesi; bitki ve
hayvan çeşitliliğinin muhafaza edilmesi gibi konuları içeren bir eylem listesini
gerektirmektedir. Bununla birlikte, tüm bunlar gerçekleştiğinde bu sefer
ekonomik büyüme geri planda kalmış olacaktır (Çeken, 2017: 351-352).
Özetle, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının antroposentrik bir çevre
etiğinin ürünü olduğu iddia edilebilir. Çevreselden ziyade ekonomik ve sosyal
sürdürülebilirliğe vurgu yapılmaktadır. Bu strateji doğal kaynakların insan
tarafından ihtiyaç dışı kullanımını ve metalaştırılmış değerlerini onaylayıcı bir
tutumdadır. Sürdürülebilir kalkınma, doğanın kendi değeri nedeniyle değil,
yalnızca insanların, ekonomik çıkarların, üretimin, gelişmenin uğruna
korunması fikrini içermektedir.
Küresel çevre politikalarının antroposentrik karakterini incelenebileceği
bir diğer örnek 1992 yılında Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Konferansı'dır. Stockholm’de 1972'de gerçekleşen toplantıdan çok
daha geniş bir katılım gerçekleşeceği anlaşılmış ve konferans “Earth Summit”
(Yeryüzü Zirvesi) terimi ile de anılır olmuştur. 178 ülkeden gelen heyetlerin,
105 devletin hükümet temsilcilerinin ve 1000'den fazla sivil toplum örgütünün
37

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 20-49

konferansa katılmış olduğu bilinmektedir (Hughes, 2009: 251; Kaplan, 1999:
124). Zirvede gerçekleşen müzakereler sonucu iklim değişikliği ve biyolojik
çeşitlilik koruması üzerine iki bağlayıcı antlaşma, bir deklarasyon ve yasal
bağlayıcılığı olmayan çeşitli program ve stratejiler ortaya konmuştur. Rio
Deklarasyonu'nu incelendiğinde, metnin hemen giriş bölümünde yer alan
ifadelerden öncelikli olanın çevre mi yoksa insanların çıkarları mı olduğu
açıkça okunabilmektedir. Deklarasyona göre doğanın bütüncül ve bağdaşık
yapısı kabul edilmekte ancak insanların çıkarları ve kalkınmacı sistemin
bütünlüğü olgularının ardından kendisine ancak sıra gelmektedir. Öncelik yine
insandadır. Hemen bu cümlelerin ardından sıralanan ilkelerin ilki ise,
insanların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımın merkezinde yer aldığını ve
doğayla uyumlu, sağlıklı ve üretken yaşamaya hakları olduğunu belirtmektedir
(Rio Deklarasyonu, 1992: İlke 1). İkinci ilkede devletlerin, Birleşmiş Milletler
Tüzüğü ile ve uluslararası hukukun ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde kendi
çevresel ve kalkınmacı politikaları dahilinde kendi kaynaklarını kullanma hakkı
olduğuna vurgu yapılmaktadır (Rio Deklarasyonu, 1992: İlke 2). Üçüncü ilke
ise şöyle demektedir: “Kalkınma hakkı, şimdiki ve gelecek nesillerin kalkınmacı ve
çevresel ihtiyaçlarını eşitlikçi bir şekilde karşılamaya yönelik olarak kullanılmalıdır.”
(Rio Deklarasyonu, 1992: İlke 3). Görüldüğü üzere, deklarasyonun ilk üç
ilkesinde çevrenin kendi değerine yönelik herhangi bir vurgu yahut ekosistem
dengesinin korunmasına yönelik bir çağrı göze çarpmamaktadır. Dördüncü
ilke, çevre korumayı kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilir hale
gelmesinin ayrılmaz bir parçası olarak ilan ederek (Hughes, 2009: 252)
deklarasyonu hazırlayan ve kabul edenlerin benimsediği çevre etiğinin
antroposentrik boyutunu gözler önüne sermektedir. Buna göre, çevreyi koruma
ve ekosistem dengesini yeniden tahsis etme yönündeki çabanın amacı
insanların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamaktır.
Zirve sonunda imzalanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, biyolojik
kaynakların ulusal kontrolünü güçlendirme ve korumayı hedefleyen bağlayıcı
bir uluslararası antlaşmadır. Ancak anlaşmayı meydana getiren müzakerelerin
ağırlığının türleri ve ekosistemi korumaktan öte uluslar için sürdürülebilir
ekonomik kalkınmanın sağlanması ve biyolojik kaynakların geliştirilmesinden
doğan kazanımların eşit olarak dağıtılması yönünde olduğu belirtilmektedir.
Örneğin, antik bir ormanlık bölgenin korunmasıyla ilgili argümanlardan birine
göre, bu ormanlar insanlar için ilaç üretimi gibi konularda kullanılabilecek
türlerin depolarıdır. Biyolojik çeşitliliğin insanlığa ekonomik faydası
tartışmanın seyrini büyük oranda etkileyen bir olgu haline gelmiştir.
Anlaşmanın temel amacı da biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımının
sağlanması ve ticaretinin düzenlenmesidir (Hughes, 2009: 252-253).
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İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ise, devletler hukuku ve çevre
politikası açısından, iklim değişikliklerinin önlenmesi adına gerçekleşen
uluslararası işbirliğinin önemli örneklerinden biri olduğu düşünülmektedir.
Ancak sözleşme metni ayrıntılarıyla incelendiği takdirde ekonomik gelişme ve
refahı tahsis edip koruma önceliği açıkça görülebilmektedir. Giriş kısmında ilk
olarak iklim değişikliği sorunun doğal ekolojik sistemler ve insan sağlığı
üzerinde yarattığı olumsuz etkiden bahsedilmektedir. Ancak ardından bu
sorunu anlamak ve çözmek yönündeki girişimlerin sosyal ve ekonomik açıdan
etkili ve gerekli olacağı vurgulanmaktadır. Metinde aynen geçen “İklim
değişikliğini ele almak için gerçekleştirilecek çeşitli eylemlerin ekonomik olarak gerekli
olabilecekleri gibi diğer çevresel sorunların çözümüne de yardımcı olabileceklerini kabul
ederek” cümlesi aslında önceliğin hangi konuda olduğunu açıkça belirtmektedir
(TBB, 2014: 251). İklim değişikliği sorununa yönelik gerçekleşecek eylemlerin
sosyal ve ekonomik kalkınmayla koordineli şekilde ilerlemesi; gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma ve yoksullukla mücadele yönündeki öncelikli ihtiyaçlarını
dikkate alarak, kalkınma üzerinde zararlı etki yaratmaması gerektiği
bildirilmektedir. Metinde ayrıca ülkelerin kalkınmalarını sağlayabilmek için
sera gazı emisyonlarının artmasının gerektiğini bir kabul olarak sunulmaktadır
(TBB, 2014: 252). Sözleşmeye göre insanlar doğal dengeye zarar veren sera gazı
üretiminden vazgeçmeyeceklerdir, yalnızca doğa bu duruma uyum
sağlayabilsin de üretim ve ekonomi kalkınma zarar görmesin diye
yavaşlatacaklardır. Üçüncü maddede, sözleşmeye taraf olanların, iklim
sistemini insanlığın güncel ve gelecek kuşaklarının yararı için koruması, iklim
değişikliğine ilişkin politikaların mümkün olduğunca en az harcamayla küresel
yarar sağlayacak şekilde olmaları; alınan önlemlerin tek taraflı olanlarının
uluslararası ticarete kısıtlama yaratacak bir durum oluşturmaması gerektiğine
vurgu yapılmaktadır (TBB, 2014: 254-255). Açıkça okunabildiği üzere bu
sözleşmenin de gerek dili gerek amacı, gerek de ilkeleri insanmerkezli bir bakış
açısı içermektedir. Günümüzde küresel iklim değişikliğinin durdurulamadığı
gibi, tam tersi geri döndürülemez seviyeyi aştığından bahsedilmektedir. İnsan
yararını, ekonomik çıkarları ön plana alarak; bütüncül bakış açısından noksan
şekilde hazırlanan hiçbir politikanın bu sorunu çözemeyeceği ekosentrik
yaklaşım tarafından iddia edilmektedir.
1997 yılında İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne bağlı olarak
oluşturulan Kyoto Protokolü de antroposentrik anlayışın okunabileceği bir
başka örnektir. Buna göre temel olarak yoğun sanayi üretimi yapan ülkeler, sera
gazı emisyonlarını, ilk taahhüt süresi 2008 ile 2012 yılları arası olacak şekilde,
1990 yılında belirlenen seviyelerine kıyasla yüzde 5 oranında azaltmakla
yükümlü hale gelmiştir. Ancak bu protokolde birçok konuda anlaşmaya
39

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 20-49

varılamamış, dünyanın en büyük sera gazı üretici Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile mutabakat sağlanamamış ve gelişmekte olan Çin, Hindistan ve
Brezilya gibi ülkelerin ekonomik zarar görmemesi adına azaltım
mecburiyetinden muaf tutulmasına karar verilmiştir. Üstüne üstlük ABD
“emisyon hakkının ticareti” ilkesinin protokole dahil edilmesini istemiştir.
Buna göre, devletler belirlenen seviyenin altında sera gazı salınımı yapan diğer
devletlerden kirletme hakkı satın alabileceklerdir. Böylece ekonomik açıdan
çok güçlü bir ülke olan ABD, bu tür haklar için ticaret yapabilecek ve
emisyonları büyük ölçüde azaltmak zorunda kalmayacaktır (Hughes, 2009:
261). 2005 yılına gelindiğinde Kyoto'nun hedeflerine ulaşılamayacağı için yeni
hedefler belirlemek üzerine Montreal'de bir araya gelinmiştir. Ancak yine bir
mutabakat sağlanamamış ve konu 2009 yılında Kopenhag buluşmasına
ertelenmiştir (Hughes, 2009: 262). Bu süregelen başarısızlığın sebebi olarak,
eyleme geçilen ve fikir üretilen çevre etiği anlayışı gösterilebilir. Başarısız
olunmuştur çünkü hala insan odaklı hareket edilmekte, ekonomik işlerlik ve
refah arayışı gözetilmeye devam edilmektedir. Hala sanayi büyük kayıplar
vermesin, üretim durmasın, ekonomik kriz yaşanmasın, insanların hayat
standartları düşmesin gayesi öncelikli olarak benimsenmektedir. Küresel iklim
değişikliği gibi çok önemli ve büyük boyutta tehdit içeren bir çevre sorununu
önlemeye yönelik girişimlerde ABD'nin tutumu antroposentrik yaklaşımın son
derece katı bir versiyonuna örnek teşkil etmektedir. ABD, ekonomisini,
halkının refahını ve yaşam standartlarını muhafaza etmeyi, çevreyi ve ekolojik
dengeyi koruma olgusunun önüne koymuştur. Bunun yanında, az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler yaptıkları itirazlar sonucu kendilerine muafiyet
kazandıracak bazı prensipler oluşturulmasını sağlamışlardır. İnsanı ve onun
çıkarını düşünen bu anlayış neticesinde de sera gazı emisyonları devam etmiş
ve küresel iklim değişikliği sorunu giderek derinleşmiştir.
2012 yılında, 1992 yılında gerçekleşen Rio Konferansı'nın yirminci
yıldönümünde yeniden bir Dünya Zirvesi düzenlenmiştir. Konferansın amacı,
sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilerlemenin uluslararası toplumca
değerlendirilmesi, boşlukların ve eksikliklerin tanımlanması; uluslararası,
bölgesel ve ulusal seviyelerde sürdürülebilir kalkınma stratejileri uygulamak
için tavsiyelerde bulunulması olarak belirlenmiştir. Rio +20 için sürdürülebilir
kalkınma için kurumsal çerçevenin oluşturulması yanında “yeşil ekonomi”
(green economy) isimli yeni bir kavram temel konular olarak belirlenmiştir.
(Kettunen ve Brink, 2012: 1-2). Konferans sonunda yayınlanan deklarasyonda
1992'den bu yana sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda
yetersiz ilerleme ve hatta gerileme yaşandığını ve bu aksiliklerin, başta
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin sürdürülebilir kalkınma
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kriterlerine ulaşmalarını tehdit eden çok sayıda finansal, ekonomik, gıda ve
enerji kriziyle daha da ağırlaştığını bildirilmektedir (Kettunen ve Brink, 2012:
2). Deklarasyonda ayrıca insanların sürdürülebilir kalkınmanın merkezi kabul
edildiği yinelenmekte, bu bağlamda sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal
kalkınma, çevrenin korunması için tüm ülkelerin birlikte hareket edeceği dile
getirilmektedir (TBB, 2014: 492). Dolayısıyla, insanmerkezli bir bakış açısının
halen benimsenmekte olduğu ilk ağızdan verilmektedir. Konferansta
sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine yönelik yeni bir anlayış olarak
sunulan “yeşil ekonomi” ise çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde
azaltarak, insan refahı ve sosyal eşitliği geliştirmeyi amaçlayan bir ekonomik
anlayış olarak tanımlanmaktadır (Ketunnen ve Brink, 2012: 2). Ancak yeşil
ekonomi politikalarının katı kurallar içermemesi gerektiği, dünya
ekosisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi sağlanırken, yoksulluğun
azaltılmasına ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunması
gerektiği yeşil ekonominin doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde
yönetilmesini sağlayıp, kaynak verimliliğini yaratacağı ve açlığı azaltacağı
belirtilmektedir (TBB, 2014: 503; 505). Özetle insan merkezci etiğinin
gerçekleşen krizler ve ortaya çıkan sorunlar neticesinde önceye göre
yumuşamaya başladığı ancak hala temel paradigma olarak işlev gördüğü iddia
edilebilir. Bu etik, hala insan çıkarına zarar verecek katı kuralların ortaya
konmasının ve köklü değişimlerin gerçekleştirilmesinin önünde durmaktadır.
Orijinal halinde yeşil ekonomi radikal, protest, kalkınma ve gelişme
karşısında dengeyi, yıkım karşısında onarımı, büyük karşısında küçük ve yereli,
mevcut karşısında değişimi savunan bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Yeşil
ekonominin, insanın doğa üzerindeki yarattığı tahribatı minimuma indirmeyi,
böylece dünyadaki canlı yaşamının, insan uygarlığının ve ekosistem dengesinin
kalıcılığını garantilemeyi amaçlayan; ekonomik büyüme ve kalkınma
dogmalarını reddeden, “küçük güzeldir” anlayışını “motto edinmiş”, devasa
ölçeklerin karşısında toprağa yakınlığı, doğayla uyumlu ve insani ölçekte
üretim-tüketim ilişkilerini savunan bir ekonomi yaklaşımı olduğu
belirtilmektedir. (Şahin ve Aşıcı, 2017: 24). Fakat yeşil ekonomi, özellikle 2008
ekonomik krizinin ardından ülkelerin içine düştüğü ekonomik, ekolojik, siyasal
ve sosyal krizleri aşmayı amaçlayan batılı ekonomistlerin ve küresel ekonomik
sistemi kurtarmak isteyenlerin ilgi alanına girmiş ve iktisadi politika
araçlarından biri olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bahsedilen krizlere çözüm
olarak sunulan yeşil ekonomi düşüncesinin reel ekonomiye uyarlanması için de
1929 yılında gerçekleşen büyük buhrandan kurtuluş yolu olarak ekonomistlerce
“Keynesçi Yeni Düzen”e (New Deal) benzer şekilde yeni bir iktisadi paradigma
olarak “Yeşil Yeni Düzen” (Green New Deal) fikri ortaya atılmış ve yeşil
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ekonomi modern ekonomistler ve UNEP tarafından ele alınarak geliştirilmeye
başlanmıştır (Şahin ve Aşıcı, 2017: 30). Yeşil Yeni Düzen’in, çevreci yatırımlar
yoluyla ekonominin tıkanmış dişlilerini yeniden işler hale getirmeyi, yeni yeşil
istihdam alanları oluşturmayı ve ekonomiyi daha düşük karbon seviyelerine
indirmeyi amaçlayan, kamu ve özel kaynaklarının hem doğa hem de insan
refahını tahsis edecek yatırımlar için kullanılmasını savunan bir ekonomi
politikası olduğu iddia edilmektedir (Yalçın, 2016: 756). UNEP'in yeşil
ekonomiyi insan refahı ve toplumsal eşitliği sağlarken çevresel riskleri ve
ekolojik kıtlıkları da göz önünde bulunduran, düşük-karbonlu, kaynakları etkin
olarak kullanan, toplumsal olarak kapsayıcı, istihdam artışını sağlayan, karbon
salımı ve kirliliği azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran, biyo-çeşitlilik
ve ekosistem hizmetleri kayıplarını önleyen ve bunların kamu ve özel sektör
yatırımlarıyla sağlandığı bir ekonomik model olarak tanımladığı bilinmektedir
(Şahin ve Aşıcı, 2017: 41). Buna göre yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınmanın
alternatifi ya da ona bir karşı duruş olarak düşünülmemektedir. Tam tersi yeşil
ekonominin hedefinin, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak, ekonomik
zenginliğin sürdürülebilirliğini korumak için gereken düzenlemeleri yapmak ve
bunları gerçekleştirirken doğal kaynakları da optimal seviyede kullanmak
olduğu belirtilmektedir (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015, 314).
UNEP'in 2011’de yayınladığı raporda yeşil ekonomik anlayış
çerçevesinde oluşturulacak yeni düzenin, dünya ekonomisinin yeniden
canlanmasına, iş kayıplarının önlenmesinin yanında yeni iş alanlarının
yaratılmasına, toplumun kırılgan kesimlerinin korunmasına, ekonominin
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeline göre şekillenmesine, yoksullukla
etkin mücadele sağlanmasına, ekonomilerin karbona olan bağımlılıklarının
düşürülerek böylece doğa tahribatının yavaşlatılmasına katkı sağlayacağı
belirtilmektedir (Yalçın, 2016: 756). Ancak ilk çıkışındaki eleştirel ve alternatif
duruşundan ve kökten bir değişim önerisinden ziyade böylesi bir yeşil ekonomi
anlayışının yalnızca reformist ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici bir
unsur olarak ele alındığı göze çarpmaktadır. Bu anlayışı, özel sektörün yeni bir
halkla ilişkiler stratejisi olarak gören ve mevcut küresel sisteminin kendi
yarattığı bir krizi, çevreci çözümlerle aşmaya çalıştığını dile getiren eleştiriler
bulunmaktadır (Yalçın, 2016: 756). Yeşil ekonominin UNEP tarafından ele
alınıp geliştirilmesine, sürdürülebilir kalkınmanın gerek çevre korumada gerek
de ekonomik alanda işlevsizliğinin, yetersizliğinin ve başarısızlığının çeşitli
raporlarla günden güne belirgin hale gelmesinin sebep olduğu iddia edilebilir.
Başarısızlık neticesinde, bunu gizleyecek, kalkınma hedeflerinden
vazgeçilmesini önleyecek, sistemi kurtaracak ve eleştirilere tampon görevi
görecek yeni bir anlayış ve kavram olarak aslında sürdürülebilir kalkınmadan
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farklı bir anlama gelmeyen ancak daha “yeşil” gözüken bu kavramın
sahiplenilip neoliberal uyumlaştırmaya tabi tutulduğu ileri sürülebilir. Başka bir
deyişle, öncelikli amaç aslında çevreyi değil kapitalizmi kurtarmaktır.
Konuyla ilgili verilebilecek son örnek 2015 tarihinde gerçekleşen Paris
İklim Zirvesi ve zirve neticesinde oluşturulan “Paris İklim Anlaşması”dır.
İçeriği incelendiğinde öncekilere göre daha kapsamlı ve daha net kurallar
geliştirilmiş olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin, Kyoto Protokolü'nde sera gazı
azaltımı konusunda yükümlü olan ülkeler yalnızca sanayileşmiş ülkeler iken,
196 ülkenin uzlaşmaya vardığı ve 187 ülkenin de emisyon azaltım planı
sunduğu Paris Anlaşması toplam küresel emisyonların %96’sından sorumlu
olan ülkeleri kapsamaktadır. Önceki iklim müzakerelerinde ortalama küresel
sıcaklık eşiği 2 santigrat derece olarak belirlenmiş iken, Paris Anlaşması'nda bu
seviyenin ikinin çok daha altına, 1,5 dereceye indirilmesi hedeflenmektedir. Bu
nispeten iddialı hedef güncel durumda %80'in üstünde bir oranda fosil yakıt
kullanılan dünyada, ülkelerin başta kömür olmak üzere petrol ve doğal gazdan
tüketiminden vazgeçmesini, onun yerine temiz ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının artırılmasını gerektirmektedir. (Karakaya, 2016: 24). Emisyon azaltımında gelişmiş ülkelerin daha yüksek yükümlülük altına
girmesi hatta 2050 yılı sonrasında sıfır emisyon konumuna gelmeleri istenirken,
gelişmekte olan ülkelerin mevcut kapasitelerine göre bir azaltım yapmaları
öngörülmektedir (Karakaya, 2016: 3). Anlaşmanın içeriğinden de
anlaşılabildiği üzere ekonomi üzerinde oluşacak büyük ve ani zararları
önlemek adına taahhüt sürelerinin geniş bir zamana yayıldığı ve ekonominin
kendine çıkar yol bulabilmesi için yeterli zaman sağlanmaya çalışıldığı iddia
edilebilir. Anlaşmada sorunun asıl nedeni olan antroposentrik yaşam tarzını bir
değişime tabi tutmakla ilgili herhangi bir referansa yer verilmemiştir.
BM'nin ve dünya ülkelerinin, 1997 Kyoto Protokolü’nden bu yana kadar
küresel ölçekte yeni bir anlaşma ortaya koymak için çeşitli girişimlerde
bulundukları görülmektedir. Ancak seneler süren bu girişimler oldukça ağır
ilerlediği gibi aynı zamanda tüm ülkelerin ortak noktada buluşacağı bir anlaşma
zemini bir türlü yaratılamamıştır. Geçen süre içinde farklı ülkelerde
düzenlenmeye devam edilen taraflar toplantılarında yalnızca küçük ilerlemeler
kaydedilmiştir. Paris'te nihayet sağlanan uzlaşma için ise iklim değişikliği
olgusunun ciddiyetinin küresel ölçekte kavranmasının ardından yani “yumurta
kapıya dayandıktan sonra” ortaya çıktığı yorumu yapılmaktadır (Ertan, 2016:
16). Büyük boyutlu ve bağlayıcı bir uzlaşmaya varmanın 20 yıla mal olmasının
temel nedeni olarak fosil yakıtlara bağlı işleyen küresel şirketlerin oluşturduğu
çok güçlü lobiyi (Ertan, 2016: 17) gören anlayışlar da bulunmaktadır. Bunun
yanında ağır ilerleyişin ve ülkeleri bir türlü ortak paydada buluşturamayan asıl
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sebebin, antroposentrik çevre etiği görüşü olduğu iddia edilebilir. Her ülke, her
toplum ve karar verici, etkili bireyler benimsedikleri insanmerkezci görüşler
nedeniyle insan çıkarı, dolayısıyla kendi çıkarlarını düşünmektedirler. Bu
nedenle daimi bir çıkar çatışması yaşanmakta, bir türlü ortak zemin ve amaç
birliği yaratılamamaktadır. Hâlbuki ekosentrik etik bir bakış açısıyla hareket
edilen, temel amacın gerçekten doğal felaketi durdurmak ve gezegeni
kurtarmak olduğu bir durumda bu tür uyuşmazlıkların söz konusu olmayacağı
öngörülmektedir.
4. SONUÇ
İçinde bulunduğumuz dönemde, “doğal kaynaklar” şeklinde insan
merkezci bir bakış açısıyla isimlendirilen doğanın maddi unsurları hızla yok
olmakta, nitelikleri bozulmakta; dünya ekosisteminin biyolojik çeşitliliği git
gide azalmakta; nüfus artışı kitlesel kıtlıkların yaşanmasının an meselesi olacağı
kadar süratle ilerlemekte, artan nüfusa ve bu nüfusun tüketim alışkanlıklarına,
yaşam tarzına yerkürenin ne mekansal ne de kaynaksal açıdan yeterli gelmesi
gitgide imkansızlaşmaktadır. Konunun üzerine eğilen birçok düşünür tüm bu
kötüye gidişin sebebi olarak; dünya insanlarının neredeyse hepsinin az ya da
çok paylaştığı, insanı varoluşun merkezine koyan, canlı ve cansız tüm varlıklar
arasında insanın en önemli kabul edilmesine yol açan dolayısıyla insanın
ihtiyaçlarını, arzularını, mutluluk ve haz arayışını da bu nedenle sonsuz haklı
gören antroposentrik düşünce biçimini işaret etmektedir. Bu dünya
kavrayışının karşısında konumlanmış olan ekosentrik yani çevre merkezci
düşünce biçimi ise merkezine insanı değil tüm ekosistemi yerleştirmekte,
ekosistemi parçalanamaz bir bütün olarak görmektedir. İnsan, yalnızca insan
olduğu için diğer varlıklardan değerli veya üstün değildir. Gezegenin, evrenin,
varoluşun tüm bileşenleri eşit derecede önemli ve gereklidir. İnsanın da tüm bu
bileşenlere karşı etik bir sorumluluğu bulunmaktadır. İnsanın merkezde
olmadığı bir evren tasavvurunda, insanlar arası gerginlikleri yaratacak maddi
hırslar, ekonomik ihtiraslar ve çıkar çatışmalarının yaşanmayacak olduğu iddia
edilebilir. Böylece insanlar arasındaki sorunların ve çatışmaların en önemli
sebeplerinden birinin tarafsız hale gelmesi; doğanın da, bu bitmez tükenmez
rekabet sebebiyle aldığı hasarlardan bertaraf olması beklenmektedir.
1960'lardan itibaren çevre konusu küresel politikaların ilgi alanına
girmeye başlamıştır. UNEP kısaltmasıyla bilinen Birleşmiş Milletler Çevre
Programı günümüzde küresel düzeyde var olan hükümetlararası en üst düzey
kuruluştur. Bu çalışmada büyük oranda UNEP katkılarıyla oluşturulan küresel
çevre politikaları ve koruma stratejilerinden bazıları incelenmiştir. Ulaşılan
sonuç ise oluşturulan politika ve stratejilerin aslında sorunların kaynağı olan
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antroposentrik çevre etiği görüşünü yansıtıyor olduğudur. Ekonomiye, insan
refahına, sermayeye, sanayiye, üretime, yaşam tarzlarına zarar vermeyecek;
bunlarda radikal bir dönüşüm yapılmasını gerektirmeyecek yumuşak
uygulamalar onlarca yıldır denenmektedir. Başlangıçtan itibaren her yeni
sözleşme, her yeni strateji ve konferans ile birlikte politikalar daha ayrıntılı hale
getirilmekte, özünde hala aynı insanmerkezci paradigmayı barındırdığı halde
farklı bir sonuç alınmak beklenmektedir. Sorunların kaynağı olan düşünce
biçiminin sorunların çözümünü sağlamakta işe yarar olacağını düşünmenin
hatalı olacağı varsayılmakta ve buna yönelik girişimler sonuçsuz bir çaba olarak
değerlendirilmektedir. Gerçek ve kesin çözümün ekosentrik bir bakış açısının
benimsenmesi, doğanın kendiliğinden değerine saygı duyulması, hayatın ve
yaşam tarzlarının küçültülmesi, ekonomik büyüme ve ekonomiye dayalı refah
anlayışlarının terk edilmesi ve politikaların bu etik çerçevede hazırlanması
neticesinde geleceği düşünülmektedir. Küresel siyaset toplumlarda yükselen
tepkiler sonucu şekillenebilir. Çevre etiğinde yaşanacak toplum bazlı bir
değişim, ulusal çevre politikalarına etki edeceği gibi elbet küresel çevre
politikalarına da sirayet edecektir. Doğanın değerinin ekonomik ölçütlerle
belirlenemeyeceğini, canlı ve cansız her varlığın insana olan faydası haricinde
bir değere sahip olduğunu, insanın doğanın efendisi değil parçalarından biri
konumunda bulunduğun kabul edilmesi sorunların çözümü için yürünecek
yolun ilk adımını teşkil etmektedir.
Etik görüşler ve düşünce sistemleri sonsuza kadar geçerli, değişmez,
dönüşmez olgular değildir. İnsan varoluşunun başından beri birçok düşünsel
devrim gerçekleştirmiş, etik görüşler defalarca değişim geçirmiştir. İnsanın
kendine bahşettiği önemden vazgeçerek, ekosistem dengesiyle tamamen
uyumlu bir yaşam inşa etmesi için gerekli olan etik bilince ulaşabilmesi
imkânsız değildir ancak kolay bir süreç de yaşanacağını düşünmek de hatalı
olacaktır. Lakin düzenin aynı şekilde devam ettiği durumda insanın (ve tüm
dünyanın) çok yakın bir gelecekte karşılaşacağı felaket senaryolarının yanında
böylesi bir zorluk tereddüt etmeden tercih edilebilir olacaktır.
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GÖÇMEN ODAKLI SİVİL TOPLUM OLUŞUMLARI:
DEĞİŞEN EYLEMLER VE SİYASETLER
PRO-MIGRANT CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS:
CHANGING POLITICS AND ACTIVITIES
Nazlı ŞENSES *
ÖZ
Bu makalenin amacı, uluslararası göç ve sivil toplum ilişkisini
göçmenler yararına çalışan oluşumlar üzerinden tartışmaktır.
Sivil toplum ve göç ilişkisini anlamak önemlidir çünkü
göçmenlere yönelik söylem ve siyasetlerin tümü devlet
düzeyiyle eş zamanlı olarak sivil toplum içerisinde de cereyan
etmektedir. Devlet politikaları odaklı çalışmalar göç
meselesinin toplumsal boyutunun bir kısmını gösterir. Sivil
toplumda göçmen odaklı çalışmalar yürüten örgütlenmeler
üzerinden bir bakışsa uluslararası göçü farklı açılardan da
görmemizi sağlayacaktır. Buradan yola çıkarak, bu makalede
uluslararası göçün sivil toplum alanındaki konumlanışı ve
göçmenler yararına çalışan örgütlenmelerin eylemleri
değerlendirilecektir. Buna ek olarak, göçmen odaklı sivil
toplumdaki farklı siyasetler ve ilişkilendikleri vatandaşlık,
toplumsal dayanışma, insan hakları gibi toplumsal süreçler
üzerine bir tartışma yapılmaktadır. Ayrıca, bu tartışmalar
ışığında Türkiye’deki sivil toplum ve göç ilişkisine
odaklanılmakta ve var olan çalışmalar üzerinden güncel
durumun bir değerlendirmesi yapılmaktadır.
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Hak Savunuculuğu, Hizmet Sunumu.
ABSTRACT
The goal of this article is to discuss the relationship between
international migration and civil society from the point of view
of pro-migrant organisations. It is important to understand
the relation between civil society and migration since all the
politics and discourses towards migrants takes places also at
the level of civil society in parallel to the level of state.
Studying only the politics of state depicts the social context of
migration only partially. However, a focus on the activities of
pro-migrant civil society provides different perspectives
towards international migration. Following that, this article
considers how the issue of international migration is
positioned in civil society and studies the activities of promigrant civil society organisations. In addition to that, the
article discusses different politics towards migration in civil
society and how these politics relate to certain socio-political
processes such as citizenship, solidarity and human rights. In
the light of these discussions, the article also focuses the
relationship of civil society and migration in Turkey, and
makes an overview of the current context by utilising extant
literature.
Keywords: Civil Society, International Migration, Migrant,
Rights Activism, Service Provision.

GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz bu yüzyılda uluslararası göçe dair tartışmaların
yapıldığı çeşitli ortamlarda “göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur” ifadesi artık
anonimleşmiş bir kullanım haline gelmiştir. Bu ifadenin ne anlama geldiğine dair
gerçek bir farkındalıksa birçok tartışmada belli belirsizdir; çünkü bu ifadeyle
başlayan tartışmaların birçoğu, devlet sınırları arasındaki bu insan hareketliliğine
zamanımızdaki boyutta ve önemde daha önce rastlanmadığına vurgu yaparak
devam eder. Oysaki şu dünyadaki tarihimiz gerçekten de farklı biçimlerde
görünen göçlerin tarihidir. Peki neden insan kadar eski bu insan eylemi
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sıradanlaşacağına içinde bulunduğumuz bu yüzyıl(lar)da bir “istisna” bir büyük
olay haline gelmiştir?
Yukarıdaki soruya hızlı ve tek nedenli bir cevap vermeye çalışmak zor ama
Castles’ın şu sözleri cevabın nerelerde aranması gerektiğine dair iyi bir fikir
veriyor: “Uluslararası göç, hala doğduğu ülkede kalmanın norm, başka bir ülkeye
gitmeninse bir sapma (deviation) olarak görüldüğü, ulus-devletlere bölünmüş bir
dünyada ortaya çıkar. Bu nedenle göç bir sorun olarak görülür: öngörülemeyen
değişimler getirebilecek ve bu nedenle de kontrol edilmesi ve hatta dizginlemesi
gereken bir sorun…” 1 (Castles, 2000: 270). Uluslararası göç ulus-devletin
milliyetçilik ideolojisinin iyice köklenip söylemsel düzeyde de doğallaşmasıyla
birlikte istisna olan ve farklı bağlamlarda (kurumsal siyaset, sivil toplum, akademi
ve diğerleri) dikkatleri cezbeden bir mesele haline gelmiştir.
Günümüzdeyse, özellikle Avrupa ve Orta Doğu coğrafyasındaki uluslararası
göçle ilgili tartışmalara, Suriye’deki iç savaş sonucu gelişen zorunlu göç
hareketleri damgasını vurur olmuştur. Öyle ki bu coğrafyada bugünlerde göç ve
göçmenlerle ilgili çoğu tartışma bir noktadan sonra sadece Suriyeli mülteciler
özelinde sürer hale gelmiştir. Akademik tartışmalar da bundan nasibini
almaktadır. Akademik arama motorlarında (örnek Google Scholar) 2018
sonrasında çıkan makaleler için sadece “Türkiye” ve “uluslararası göç” anahtar
kelimeleriyle yapılan hızlı bir taramada çoğunluğu Suriyeli mültecilerle 2 ilgili
çalışmaların oluşturduğu görülecektir. Özel olarak, siyaset bilimi alanındaysa
uluslararası göçü devlet üzerinden, daha doğrusu somut göç politikaları üzerinden
anlamak ve açıklamak daha yaygın olandır. Türkiye’de de alandaki göçle ilgili son
yılların yazınına devletin (zorunlu) göç politikaları ve (Suriyeli) mülteciler
konuları egemen olmuştur.
Bu konuların günümüz ve gelecek için önemini göz ardı etmeden bu
makalenin amacı uluslararası göçü, görece daha az odaklanılan bir konu olan sivil
toplumdaki örgütlenmelerle ilişkisi üzerinden anlamaya çalışmaktır. Sivil toplum
ve göç ilişkisini anlamak önemlidir çünkü göçmenlere yönelik söylem ve
siyasetlerin tümü (entegrasyonları, dışlanmaları, haklarının korunması, sınır dışı
edilmeleri, vatandaşlık verilmesi, ayrımcılığa uğramaları, bir tehdit unsuru olarak
karşılanmaları, onlardan bir mağdur yaratılması veya güçlendirilmeleri gibi)
devlet düzeyiyle eş zamanlı olarak sivil toplum içerisinde de cereyan etmektedir.

1

Yazarın çevirisi.
Makale boyunca Suriye’den gelen zorunlu göçmenleri tanımlarken devletin kullandığı “geçici
koruma statüsü sahibi” ifadesi özellikle tercih edilmemiştir. “Suriyeli mülteci” kullanımı devletin
mevzuatındaki mülteci tanımından bağımsız olarak, fiili durumu açıklamak için kullanılmaktadır.

2

52

Nazlı ŞENSES

AP

Sadece devlet politikalarının çalışılması göç meselesinin toplumsal boyutunun
sadece bir kısmını bize gösterir. Sivil toplumda göçmen odaklı çalışmalar yürüten
örgütlenmeler üzerinden bir bakışsa uluslararası göçü farklı açılardan görmemizi
sağlayacaktır.
Başka bir ifadeyle, bu makalenin odağı ne özel olarak devletlerin göç
politikaları ne de 2011 sonrası artan Suriyeli mültecilerin zorunlu göçüdür, ancak
sivil toplumdaki gelişmelerle ilişkilendikleri durumlarda bu konulara da
değinilecektir. Makalede esas olarak uluslararası göçün sivil toplum alanındaki
konumlanışı ve göçmenler yararına çalışan örgütlenmelerin eylemleri
değerlendirilecek ve bu örgütlenmelerin ortaya koyduğu farklı söylem ve siyasetler
tartışılacaktır. Bu sayede sivil toplum ve göç ilişkisine dair temel tartışma konuları
tespit edilmiş olacak ve bundan sonraki çalışmaların hangi başka sorulara
odaklanabileceği de vurgulanacaktır. Buna ek olarak, makale, özellikle son
yıllarda, genellikle devlet politikaları, Suriyeli mülteciler ve zorunlu göç konuları
üzerinden artan Türkçe yazındaki göç çalışmalarına görece farklı bir kavramsal
çerçeve üzerinden katkı yapmayı hedeflemektedir.
Buradan yola çıkarak, bir sonraki bölümde sivil toplum teriminin
kavramsallaştırması ve göçle ilişkili kullanımları kısaca değerlendirilmektedir.
Üçüncü bölümde, sivil toplumdaki farklı söylemler/siyasetler ve ilişkilendikleri
vatandaşlık, toplumsal dayanışma, insan hakları gibi toplumsal yapılar/süreçler
üzerine kavramsal bir tartışma yapılmaktadır. Dördüncü bölümde, Türkiye’deki
sivil toplum ve göç ilişkisine odaklanılmakta ve var olan çalışmalar üzerinden
güncel durumun bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Sonuç bölümündeyse bundan
sonraki çalışmaların yönelebileceği sorular tartışmaya açılmaktadır.
1. SİVİL TOPLUM KAVRAMI VE GÖÇLE İLİŞKİLİ KULLANIMI ÜZERİNE
KISA BİR DEĞERLENDİRME
Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkisine odaklanan çalışmalar genellikle
sivil toplum kavramına yönelik liberal öğretiden temellenen bir yaklaşımı
içermektedir. Buna göre, sivil toplumu sıkı bir kontrol altında tutan, tutma
potansiyelini içeren güçlü bir devlete karşı, özerk eylemliliği, özgürlükleri,
gönüllülüğü, hareketliliği ve çoğulluklar arasındaki rekabeti içeren bir alan olarak
sivil toplum kavramsallaştırılmaktadır (Gencoglu Onbasi, 2015: 208). Bu gibi
liberal yaklaşımların genel eğilimlerinden biri sivil toplum ve devleti birbirinden
net olarak ayrılan iki farlı oluşum olarak görmesidir. Yine bu eğilimle ilişkili
olarak da toplumsal yaşamdaki başlıca çatışmanın devlet ve sivil toplum arasında
olduğu varsayılırken; sivil toplum içerisindeki çatışma ya da güç mücadelelerinin
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önemi fazlaca dikkate alınmaz (Gencoglu Onbasi, 2015: 209). Bu makalede
uluslararası göç ve sivil toplum ilişkisi değerlendirilirken, liberal yaklaşımın
özellikle de bu iki eğiliminin bu ilişkiyi kavramamızı zorlaştıracağı ve konuya
sınırlı bir bakış açısı getirmemize sebep olacağı düşünülmektedir. Bir başka
ifadeyle, sivil toplumda göçmenler yararına geliştirilen söylemler çeşitli ve yer yer
de birbiriyle çatışma içerisindedir. Buna ek olarak kimi zaman devletin söylem ve
siyasetinin sivil topluma sirayet ettiğini ve farklı bir biçimde sivil toplumda var
olduğunu görürüz. Türkiye üzerinden bir örnekle bu tartışmalar biraz daha
netleştirilebilir: Günümüzde Suriyeli mültecileri destekleyici çalışmaları olan sivil
toplum örgütleri bu çalışmalarını farklı söylemlerle meşrulaştırmaktadır. Bu
söylemlere yönelik en sık rastlanan sınıflandırma eylemlerin hak temelli mi inanç
temelli mi geliştirildiğine yönelik yapılandır. İnanç temelli örgütlenmeler Suriyeli
mültecilere yönelik desteklerini din üzerinden temellendirirler. Örneğin İslami
oluşumlar için Suriyeliler muhacir kendileriyse ansardır. Seküler ve/ya sol
ideolojiye yakın oluşumlarsa göçmenlere yönelik çalışmalarını evrensel insan
hakları anlayışı üzerinden temellendirerek “hak temelli” bir zemine oturturlar.
Farklı söylemlere ve dolayısıyla farklı eylemliliğe sahip bu gibi oluşumlar
arasındaki ilişkilere işbirliğinden ziyade bir rekabet ilişkisinin daha baskın olduğu
da gözlemlenmektedir (Mackreath ve Sağnıç, 2017). Buna ek olarak, sahada
siyasetleri benzeştiği için devletle (resmi kurumlarla) ilişkileri daha iyi ve yakın
olan oluşumlar ve devletle ilişkinin daha çatışmacı bir eksende ilerlediği oluşumlar
olduğunun da altı çizilmelidir (Mackreath ve Sağnıç, 2017: 47; Danış ve Nazlı
2018).
Pek tabi devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkiler de sadece iyi ve kötü
ilişkiler ikiliğinde değerlendirilemez, ilişkilerin farklı biçimleri ve boyutları dikkate
alınmalıdır. İşte tam da bu nedenle sivil toplumun daha eleştirel
kavramsallaştırmalarının temel alınması oldukça önemlidir. Bir başka ifadeyle,
Türkiye üzerinden verilen örneğin de gösterdiği gibi sivil toplumun liberal
kavramsallaştırmaları hem sivil toplum içerisindeki çeşitliliği hem de devletin sivil
toplum üzerinden de siyasetini sürdürdüğü durumları görmemize yardımcı olmaz.
Bu nedenle, bu makalede uluslararası göçe dair süreçler sivil toplum
üzerinden anlaşılmaya çalışırken, sivil toplum kavrayışına yönelik çok boyutlu ve
eleştirel bir yaklaşım korunmaya çalışılacaktır. Sivil toplum pratikte devlet
kurumlarından ayrı bir alana işaret etmektedir; ama devletle ilişkilenme farklı
biçimlerde olmaktadır. Buna ek olarak ve bununla da ilişkili sivil toplum
dediğimiz alan birbirine rakip birbiriyle çatışma içerisinde ama bir işbirliği kurma
potansiyelini de içeren söylemleri barındırmaktadır. Şimdiye kadar da anlaşılmış
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olacağı üzere sivil topluma yönelik bu yaklaşım Gramsci’nin görüşlerinden ilham
almaktadır. Her ne kadar hem sivil topluma hem devlete yüklediği anlamlara
yönelik tartışma sürse de genel hatlarıyla bakacak olursak 3 Gramsci sivil toplumu
özel, kültürel örgütlenmelerin olduğu üstyapısal bir alan olarak ifade ederken
(Bates, 1975: 358) aynı zamanda sivil toplum ve siyasal toplum (devlet) arasındaki
iç içe geçmişliği de vurgular. Öyle ki, Hapishane Defterleri’nde devletin bazı
tanımlamaları içerisinde sivil toplumu da barındır. Buna göre, devlete yönelik
genel kavrayışı ifade ettiği yerde devlet için siyasal toplum ve sivil toplumun
toplamıdır; ya da bir başka ifadeyle hegemonyanın baskı zırhıyla korunmasıdır,
der (Gramsci, 1971: 263). 4 Buna ek olarak, sivil toplum aynı zamanda
hegemonyaya karşı meydan okumanın örgütlenebileceği, farklı aktörler
arasındaki ittifakları ve mücadeleleri de içeren bir alandır (Agustin ve Jorgensen,
2016).
Sivil toplum ve göç ilişkisine bu genel kuramsal çerçeve içerisinden
baktığımızda ilk vurgulanabilecek mesele aslında göçmenler yararına
örgütlenmelerle (pro-migrant activism) göç ve göçmen karşıtı örgütlenmelerin sivil
toplumda bir arada var olduğudur. Sivil toplum ve göç ilişkisinden söz edilirken,
liberal sivil toplum kavrayışının da baskın etkisiyle, ilk önce akla göçmenler
yararına gelişen örgütlenmeler gelir. Bu sivil toplumun dar bir anlayışını yansıtır.
Oysaki yukarıda da vurgulandığı gibi sivil toplum içerisinde birbiriyle mücadele
halinde farklı siyasetler vardır ve bu durum göç meseleleri için de geçerlidir.
Dolayısıyla, günümüz sivil toplumunda göçmen yanlısı örgütlenmelerin yanı sıra
göçmen karşıtı aşırı milliyetçi ve ayrımcı örgütlenmelere de rastlanır. Örneğin,
Almanya Dresden merkezli PEGİDA (Patriotic Europeans Against the Islamisation of
the West / Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi sivil
toplumdaki göçmen karşıtı örgütlenmelere örnek teşkil eder. PEGİDA, antiİslamcı duruşuna ek olarak (ya da onu tamamlayacak biçimde) Almanya’ya
yönelik göçün çok yüksek seviyelerde olduğunu söyleyerek göç ve göçmen karşıtı
bir tavır takınmaktadır (BBC, 2015). Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya, özellikle
2015’in son aylarından itibaren artan, zorunlu göçleri devam ederken PEGİDA
düzenlediği bir protesto eyleminde “sınır dışı!” (expulsion) ve “mülteciler
3

Bunu söylerken Gramsci’nin kuramsal çerçevesine yönelik oldukça yoğun fikir ayrılıkları ve
zengin tartışmalar yok sayılmamaktadır. Bu tartışmaları değerlendirmek bu makalenin amacının
dışındadır. Bu nedenle de Gramsci’nin sivil toplum kavramsallaştırmasına yönelik derinlikli bir
tartışma yapılmamaktadır; sadece makalede sivil topluma yönelik genel tartışmada Gramsci’nin
çizmiş olduğu kuramsal çerçeveden esinlenildiği vurgulanmaktadır.
4
Hoare ve Nowell-Smith tarafından İngilizceye çevrilen ifadeler şu şekildedir: “… the general notion
of State includes elements which need to be referred back to the notion of civil society (in the sense that one
might say that State = political society + civil society, in other words hegemony protected by the armour of
coercion” (Gramsci, 1971: 263).
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istenmiyor” benzeri sloganlar kullanmıştır. (CNN, 2016). Bu tür örgütlenmeleri
ve kullandıkları söylemleri inceleyen çalışmalara Marciniak’ın (2013) Amerika
Birleşik Devletleri’nde düzensiz göçmenlerin hak taleplerine karşıt internet
ortamında gelişen (online activism) göçmen karşıtı retorikleri incelediği makalesi iyi
bir örnektir. Marciniak araştırmasında internetteki retoriklerin çoğunun agresif ve
alaycı bir ton, saldırgan nidalar ve ırkçı ifadeler içerdiğini göstermektedir. Öte
taraftan, göçmen karşıtı söylemlerde nezaket ve milletin esenliğine dair kaygılara
bürünmüş bir dile de rastlandığını vurgulamaktadır (Marciniak, 2013: 269-70).
Sivil toplumda göçmen karşıtı örgütlenmelerin olduğunun altını çizmekle
birlikte bu makalede esas olarak göçmenler yararına kampanyalar yürüten
oluşumlar ve etkiledikleri toplumsal süreçler değerlendirilmektedir; çünkü
göçmenleri destekleyen söylemler de yukarıda örneklendiği gibi oldukça çok ve
çeşitlidir. Göçmen karşıtı oluşumlarla göçmenleri destekleyen oluşumları
birbirinden ayrıştırmak daha kolayken, göçmenler yararına çalışmalar yapan
oluşumları anlamlandırıp, buradaki farklı siyaset ve söylemleri işaret edebilmek
sivil topluma daha dikkatli bakmamızı gerektirir. Bu makalenin amaçlarından biri
de bu farklılaşmaların izini sürebilmektir.
Göçmenler yararına kampanyalar yürüten oluşumların ortak paydası
göçmenlerin ülke içerisindeki varlıklarını desteklemeleri ve göçmenlere yönelik
olumlu bir tutum içerisinde bulunmalarıdır. Özel olarak belirtmek gerekirse, insan
hakları örgütleri, meslek odaları, sendikalar, yardım kuruluşları, inanç-temelli
kuruluşlar, dayanışma ağları ve toplumsal hareketler gibi oluşumlardan söz
edilmektedir. 5 Burada altı çizilmesi gereken nokta bu yukarıda sayılan
örgütlenmelerin çoğunun göç alan ülkedeki yerel halk tarafından kurulmuş
olmasıdır. Göçmen olan üyeleri, aktivistleri olabilir ama temelde yerel halk
örgütlenmeleridir. Öte taraftan göçmen dernekleri olarak adlandırılan,
göçmenlerin kendilerinin kurmuş oldukları oluşumlar da sivil toplum içerisinde
benzer çalışmalarla yer almaktadır. Bütün bu oluşumlar, bir sonraki bölümde
tartışıldığı gibi, uluslararası göçe dair birbirinden farklı söylemlere ve örgütlenme
biçimlerine sahiptir; hatta kimi zaman birbirlerine rakip söylem ve siyasetlerle bir
arada var olmaktadır.

5

Sendikalar, özellikle bazı ülkelerde ve bölgesel düzeyde, uluslararası göç yönetiminde etkisi olan
önemli aktörler arasındadır; ancak sendikalara yönelik ayrı bir yazın gelişmiş olduğu için bu
makaledeki tartışmanın dışında bırakılmışlardır. Birebir sendikaların göç yönetimindeki rollerini
inceleyen çalışmalara Milkman (2000), Penninx ve Roosblad (2000) ve Ford’un (2004) makaleleri
örnek teşkil edebilir. Türkiye’deki sendikaların göç yönetimindeki rollerine ilişkinse Gökbayrak ve
Erdoğdu (2010), Erdoğdu ve Şenses (2015) ve Erdoğdu (2018) çalışmalarına bakılabilir.
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2. DEĞİŞEN EYLEMLER, SİYASETLER VE İLİŞKİLENEN SÜREÇLER
Uluslararası göç, sınırların yönetimi, kamu hizmetlerinin sunumu,
vatandaşlık gibi birçok farklı siyaset alanını da etkilemekte ve dönüştürmektedir.
Sivil toplum örgütlenmeleri de göçmenler yararına kampanyalar yürütürken
aslında bu farklı siyaset alanlarında doğrudan ve/ya dolaylı olarak söz söyler,
söylem üretir ve eylemlerde bulunurlar. Freeman (1995, 2006), süresiz oturum
vizesi, çalışma vizesi, mülteci ve sığınma gibi farklı odakları olan farklı göç
politikalarının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelişimine odaklanır. Bu sürece
ilgili aktörlerin katılımını, ilgili kaynakların ve maliyetin aktörler ve toplumun
genelindeki bölüşümünü ve bununla ilişkili olarak da konunun sivil toplumda
tartışmalı bir politika alanı olup olmadığını, inceler. Örnek olarak, Freeman’ın
geliştirmiş olduğu analitik çerçeveye göre, çalışma hakkı tanımayan, ancak
turizm, kısa süreli iş seyahati, eğitim seyahati ve benzeri sebeplerle verilen vizelere
ilişkin politikalar, kaynakların bölüşümü üzerinde dikkate değer bir düzenleyici
etki yapmadığı için sivil toplum alanında tartışmalı bir politika alanı oluşturmaz.
Öte taraftan, mülteci ve sığınmacı politikaları, Freeman’a göre tartışmanın en
yoğun olduğu politika alanlarından birisidir. Freeman, sığınma politikaları alanını
“tedirgin bir kamuoyu, organize olmuş baskı grupları, partizan tartışmalar ve bazı
durumlarda aktivist mahkemeler karakterize etmektedir”, der (Freeman, 2006:
238). 6 Freeman’ın bu çalışması sivil toplum örgütlenmelerinin göçle ilgili
özellikle hangi politika alanlarında daha aktif olduklarının altının çizilmesi
açısından önemlidir. İnsani yardım grupları, insan hakları örgütleri, uluslararası
sivil toplum örgütleri, kiliseler ve mülteci haklarını savunan mahkemeler ABD’de
mülteci ve sığınma politikası alanında öne çıkan aktörlerdir (Freeman, 2006).
Yukarıdaki paragrafta işaret edildiği gibi mülteciler ve sığınmacılar alandaki
sivil toplum örgütlenmelerinin özellikle hedeflediği göçmen gruplarıdır. Bunun en
önemli sebebiyse bu grupların göç ettikleri ülkede içine düştükleri güvencesiz
ortam ve kaynaklara erişimde yaşadıkları zorluktur. Bu gruplara yönelik eylemler
de esasen temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları, yasalarda ya da
uygulamalarda temel haklara yönelik ihlal ve/ya kayıtsızlığı tespit etmeyi,
kamuoyuna duyurmayı ve bu durumların düzeltilmesine yönelik baskı
mekanizmalarını devreye sokmayı içerir. Buradan yola çıkarak, belirtmek gerekir
ki göçmenler arasındaki yasal statü farklılıkları, devletlerin göç politikalarıyla
doğrudan ilişkili olarak gelişen mülteci/sığınmacı tanımından daha karmaşıktır.
Örneğin, Türkiye’de (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre)
uluslararası koruma talebinde bulunan göçmenler, mülteci, ikincil koruma, şartlı
6

Yazarın çevirisi
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mülteci ve geçici koruma statüsü gibi farklı kategoriler içerisinde
değerlendirilmektedir. Castles, göçmenleri farklı kategoriler içerisine ayırmanın,
devletlerin uluslararası göçü kontrol edebilmek için geliştirdikleri bir strateji
olduğunu vurgular (Castles, 2000: 270). Böylece göç sadece kontrol edilmekle
kalmaz aynı zamanda göçmenler arasında bir kabul edilebilirlik hiyerarşisi de
oluşur. Somutlaştırmak gerekirse, çeşitli nedenlerle gerekli vizeleri ve/ya izinleri
olmadığı için yasalardaki statülerden herhangi biri içerisinde kategorize
edilemeyen kağıtsız göçmenler istenmeyen bir grup olarak devlet söyleminde
yerini bulur. Buna karşılık bazı göç türleri (mültecilik/zorunlu göç) diğerlerinden
(ekonomik göç/ “gönüllü” göç) diğerlerinden daha meşru kabul edilir hale gelir.
Bir başka ifadeyle, yasal ve/ya analitik kategoriler hem devlet düzeyinde hem de
sivil toplumda farklı göç durumlarını açıklamak için çoğunlukla mutlak bir
kesinlikle kullanılır. Öte tarafta yapılan araştırmalar bu kategorik ayrımların
sınırlarının gerçekte muğlaklaştığını göstermektedir. Örneğin, şiddetten kaçan
birçok göçmen statü alamayıp sınır dışı edileceği endişesiyle mültecilik başvurusu
yapmayabilir; ya da ekonomik, çevresel gibi farklı nedenlerle gerçekleşen yerinden
edilmeler çoğu zaman mülteci tanımıyla bir düşünülen zorunlu göç türleri olarak
akla gelmez (King, 2002; Castles, 2003). Burada, bu makalenin odağı açısından
önemli olan, sivil toplumdaki oluşumların çalışmalarının hedefini belirlerken ne
oranda devletlerin kategorik ayrımlarını, oluşturdukları yasal statüleri,
benimsedikleridir. Türkiye’den örneklerin aktarıldığı üçüncü bölümde sivil
toplum oluşumlarının bu kategorik ayrımlara karşı duruşları açısından da bir
tartışma yapılmaktadır.
Hizmet Sunumu ve Hak Savunuculuğu
Ambrosini (2013) sivil toplum aktörlerinin eylemlerini inceleyerek bunların
dört ayrı kategoride değerlendirilebileceğini söyler. Bunlardan ilki protesto
eylemleridir, ikincisi ağların kurulması ve geliştirilmesidir (burada ağlarla
kastedilen göçmen haklarını savunan örgütlenmeler arasındaki savunuculuk
ağları; örgütlerle profesyoneller ve resmi otoriteler arasında kurulan ağlar ve
örgütlerle bireyler arasında kurulan ağlardır). Üçüncü kategoriyi savunuculuk
eylemleri ve son eylem tipini de hizmet sunumu oluşturur. Bu son iki kategori,
hak savunuculuğu ve hizmet sunumu hem sivil toplum alanında hem de akademik
yazında var olan eylemleri nitelemek, birbirinden farkını ortaya koymak için
sıklıkla kullanılan terimlerdir. Hizmet sunumuyla kastedilen göçmenlerin içinde
bulundukları yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik gıda, giyim, barınma, eğitim,
sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimi sağlamaya yönelik göçmenlere sağlanan çeşitli
kaynaklardır. Hak savunuculuğu ile ifade edilmek istenense göçmenlerin temel
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insan haklarının tanınması ve bu haklara erişimlerinin sağlanması için yapılan
eylemlerin tümüne verilen genel bir addır.
Göç alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hizmet sunumu eylemliliğine
daha çok odaklanması hak savunuculuğu protesto gibi diğer eylemlerinin
niteliğine ve gelişmişliğine olumsuz etki eder mi? Burada bu soruya net bir cevap
getirmek gibi bir hedef olmasa da soruyla ilişkili düşünmek göç ve sivil toplum
ilişkisine daha eleştirel yaklaşmamıza yardımcı olabilir. Bu soruyla ilişkili olarak
ilk akla gelen, sivil toplumdaki sınırlı insan kaynağının ve maddi kaynakların
hizmet sunumu gibi talepkar bir alanda tüketilmesinin, hak savunuculuğu,
protesto eylemleri, lobicilik faaliyetleri gibi alanlarda görece daha zayıf bir
performans gösterilmesine sebep olabileceğidir. Nitekim, sivil toplum aktörlerinin
göçmenlere yönelik hizmet sunumu eylemlerinin devletlerin göç politikaları
üzerindeki dolaylı etkisi de tartışmalıdır. Hizmet sunumu odaklı eylemlerin,
göçmenlere yönelik ayrımcı sistemin olumsuzluklarını/çelişkilerini gidermeye
yönelik çalışarak, aslında sistemi devam ettirmede işlevsel bir rol üstlendiğine
yönelik eleştiriler mevcuttur (Ambrosini ve Van der Leun, 2015: 111-112). Bu
eleştirilere göre, temel hakların tüm insanlar için korunması ve sağlanmasına
yönelik sorumluluk bir nevi devletten alınıp, sivil topluma devredilmektedir.
Çeşitli nedenlerle kayıtlı olamayan ya da geçerli vizeleri bulunmayan göçmenlerin
haklarına erişimiyle ilgili sorumluluk devletin omuzlarından sivil toplumun
omuzlarına doğru kaymaktadır.
Sivil toplumdaki hizmet sunumuna dair eylemlerin bu dolaylı etkisinin
altının çizilmesi bu şekilde gelişen yardımlaşma ve dayanışmanın kendi özelinde
olumsuz bir durum olduğunu söylemez. Bu hizmetler tek tek kişilerin hayatına
önemli katkılar sağlamaktadır. Çeşitli nedenlerle kayıtsız olduğu için veya benzeri
nedenlerle kamu sağlık sisteminden faydalanamayan ve sağlık sorunları yaşayan
bir kağıtsız göçmenin, bir STÖ’den alacağı medikal destek hayat koşullarının
iyileşmesine nesnel bir katkı sağlayabilir. Yani devlet üzerinden alamadığı sağlık
hizmetini kısmen ve sınırlı bir biçimde sivil toplum üzerinden temin etmektedir.
Buradaki sorun, bu gibi hizmetlerin hak temelli, herkese eşit olarak sağlanmasını,
düzenli ve sürdürülebilir olmasını garantileyerek örgütlemenin kurulu toplumsal
düzende sivil toplum aktörlerinin üstesinden gelemeyeceği bir zorluk olmasıdır.
Nitekim, yapılan araştırmalar da maddi kaynak yetersizliklerinin hizmet sunumu
eylemlerinde ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığını, STÖ’lerin kaynak yetersizliği
nedeniyle tüm göçmenlere ulaşamadığını ve bu nedenle de hizmetlerden kimin
faydalanıp kimin faydalanamayacağı konusunda göçmenler arasında bir ayrım
yapmak zorunda kaldıklarını göstermektedir (van der Leun ve Bouter, 2015).
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Göç alanındaki sivil toplum örgütlenmesinin bir diğer eylem kategorisi olan
hak savunuculuğu üzerine düşününce ilk altını çizmemiz gereken noktalardan biri
de bu alanda birçok farklı aktörün ve söylemin olduğudur. Başka bir ifadeyle sivil
toplumdaki hak savunuculuğu doğal olarak savunuculuk yapan grupların değişen
ideolojik çerçevelerinden beslenir; ama en nihayetinde ortak bir hedef göçmen
haklarını koruyan daha kapsayıcı göç politikalarının geliştirilmesi için idari ve
yasama bürokrasisi üzerinde baskı kurulmasıdır. ABD’de yerel düzeydeki katılım
politikalarına odaklanan bir çalışmada sivil toplum aktörlerinin hem prosedürel
olarak (yani politika yapım sürecine yönelik) hem de politikaların esasına dair
demokratikleşme sağladığını göstermektedir (Graauw, 2015). Sivil toplumdaki
hak savunuculuğu eylemleri, göçmenlerin haklarını kısıtlayan devlet
politikalarına karşı farklı bir söylem geliştirmekte, insan haklarının sadece
vatandaşlar için değil herkes için korunması gerektiğinin altını çizerek kendilerini
demokratik baskı unsurları olarak konumlamaktadır. İçinde bulunduğumuz bu
yüzyılda göçü ve göçmenleri, özleri gereği, devletlerin ve ulusların varoluşuna bir
tehdit olarak niteleyen söylem devletlerin göç politikalarına egemen olmaktadır.
Hak savunuculuğu eylemleri bu söylemin bir çıktısı olarak gelişen insan haklarını
sınırlayıcı göç politikalarına dikkat çekerek göçün ve göçmenin özünde
(doğasında) tehdit içerdiğine dair önyargıları kırmayı hedeflemektedir. Öte
taraftan sivil toplum örgütü çalışanlarıyla derinlemesine mülakatlar yapan
araştırmalarda, hak savunuculuğu yapanların dışlayıcı göç politikalarını
değiştirebileceklerine dair bir karamsarlık içerisinde olduğu görülmektedir (van
der Leun ve Bouter, 2015). Sınırlı kaynaklar, sürekli artan sığınma başvuruları,
göçmenlerin sürekli derinleşen güvencesizliği ve giderek artan göçmen karşıtlığı
dikkate alındığında bu oldukça anlaşılır bir ruh halidir. Özellikle de göçmen karşıtı
kamuoyu tutumu savunuculuk eylemlerinin ilerlemesini olumsuz yönde
etkileyebilir. Kamuoyundaki göçmen karşıtlığını besleyen birçok farklı süreç
vardır: Terör eylemleri, ekonomik krizler, kültürel dönüşümler hep göçle
ilişkilendirilir ve farklı biçimlerde ilişkilidir de; ama bu tek başına göç hareketinin
ve göçmenlik halinin bunlara sebep olduğu anlamına gelmez. Yine de
kamuoyundaki göçmen karşıtlığını çeşitli ön yargılar ve kestirme cevaplarla
beslemek oldukça kolaydır ve bu nedenle de sivil toplumdaki hak savunuculuğu
eylemleri her göç alan ülkede ciddi bir defansla karşı karşıya kalmaktadır.
Örneğin, ABD’de yapılan bir çalışma STÖ’lerin sivil haklara vurgu yapan ve
ayrımcılık karşıtı söylemlerle ilerleyen kampanyalarının, sadece göçmen
haklarına vurgu yapan kampanyalardan daha etkili olduğunu iddia etmektedir.
Bu çalışmada federal düzeydeki sivil haklar mevzuatı üzerinden yürütülen bir sivil
toplum kampanyasının konuyu kutuplaştırmayacağı; ancak göçmenlerin kamu
hizmetlerine erişim haklarını doğrudan işaret eden kampanyalarınsa kamuoyunda
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daha çok tepki çekebileceği çünkü göçmenlerin refah rejiminde pay sahibi
olmasının tartışmalı bir alan olduğu belirtilmektedir (Graauw, 2015: 166).
Konuya bir başka açıdan bakacak olursak, her ne kadar hizmet sunumu ve
hak savunuculuğu eylemleri zihinsel kategorilere kolayca ayrılabilse de
uygulamada ikisi arasındaki fark belirsizleşebilmektedir. Daha net bir ifadeyle
söylemek gerekirse bazı durumlarda sivil toplumdaki oluşumlar göçmenlerin ilk
yardım, gıda, temiz su, medikal destek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik eylemleri gerçekleştirse de bunları ‘hizmet sunumu’ eylemleri olarak
nitelemezler. İlkesel olarak bu insani destekleri ‘dayanışma’ mantığı çerçevesinde
ilerletirler ve göçmenlerle sadece temel ihtiyaçlarının karşılanmasını içermeyen
yan yana da geldikleri sosyal ilişkiler de geliştirmeyi hedeflerler. Bu tür bir
siyaset/söylem özünde hak savunuculuğunu da içermektedir ya da hak
savunuculuğunun kendisidir; çünkü göçmenle kurulan ilişkiyi yardım eden
yardım alan mantığından çıkarıp, böyle bir hiyerarşi içermeyen, ya da
içermemesinin arzu edildiği bir dayanışma mantığına oturtmaya dair bir
motivasyon vardır. Burada dayanışmanın sadece vatandaş olanlarla değil o
sınırlar içerisinde bulunan ve aynı toplumsal yaşantıyı paylaşan, dolayısıyla
benzer sorunları yaşayan diğer herkesle gerçekleştirebileceğine dair bir inanç
vardır (Genç, 2017). Buradan yola çıkarak denebilir ki göçmenlerin ihtiyaçları
karşılanırken de (hizmet sunumu) bununla ilişkili kurulan söylem hak
savunuculuğunu da içerebilir.
Hak savunuculuğu ve hizmet sunumu arasındaki ilişkide görünen yer yer
karşıtlık ve yer yer iç içe geçmişlik Yunanistan özelinde yapılmış bir çalışmada da
kendini göstermektedir. Rozakou (2017), sivil toplumda göçmenler yararına
çalışan oluşumların söylemlerindeki çeşitliliği incelemek için 2015 yazıyla Midilli
adasında Suriyeli mültecilere için yapılan çalışmalara odaklanmış ve farklılaşan
iki
söylem tespit etmiştir: Bunlardan birisi, bürokratikleşmenin ve
profesyonelleşmenin derinleştiği büyük bütçelere sahip uluslararası yardım
kuruluşlarının göçmenlere yönelik söylemiyle, diğeriyse göçmenlerle eşitler
arasında bir ilişki kurmayı hedefleyen yerel dayanışma ağlarının söylemidir.
İlkinde, profesyonel bir iş (“insani yardım”) kapsamında kurulan bu ilişkide
göçmenler “yararlanıcılar” olarak değerlendirilirken, diğerinde göçmen sadece
yardım alan konumunun ötesinde dayanışma kurulan bir eşit olarak
düşünülmektedir (Rozakou, 2017: 100).
Buna ek olarak, ikinci söylemi
benimseyen dayanışma ağlarının ve inisiyatiflerin, zaman zaman insani yardım
söylemine karşı açıktan bir çatışma içerisinde kendilerini konumladıklarının da
altı çizilmektedir. Rozakou, bu söylemlerin arasındaki farkı ve çatışmayı ortaya
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koyduktan sonra, esas olarak birbirleriyle etkileşimlerini değerlendirmektedir.
Buna göre, 2015 yazında, Midilli Adasında, bu farklı söylemler ve aktörler,
göçmenlerin ihtiyaçlarına erişebilmelerini sağlamak için hem işbirliği hem rekabet
içerebilen çeşitli etkileşimlerde bulunurlar. Örneğin Rozakou’ya göre, büyük
bütçelere sahip uluslararası örgütlerin göçmeni “yararlanıcı” olarak niteleyen
söylemleri, yerel dayanışma ağlarının göçmenleri desteklemek için ihtiyaç
duydukları bu fonlara (maddi kaynaklara) başvurmaları önünde önemli bir çelişki
olarak belirmektedir. Bazı inisiyatifler kurumsallaşma yoluna gidip, uluslararası
örgütlerle ilişkilerini bu doğrultuda yakınlaştırırken, diğerleri ağ tipi yapılarını
korurlar (Rozakou, 2017: 103).
İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Sivil Toplum
Sivil toplumda göçmenler yararına gelişen eylemler insan hakları ve
vatandaşlık kavramları üzerine daha eleştirel düşünmeyi de beraberinde getirir.
Temel insan haklarını tanımlayan uluslararası metinler (İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye
Edilmesine dair Uluslararası Sözleşme gibi…) bu hakları kişilerin herhangi bir
devletin vatandaşı olup olmamasından bağımsız olarak koruma altına almaktadır.
Ancak uygulamada, ulus-devlet sınırları içerisinde bu haklara tam erişim sadece
vatandaşlık bağıyla mümkün olabilmektedir. Bu çelişki en net şekilde düzensiz
göçmenlerin 7 yaşam koşulları ve haklarına erişimleri incelendiğinde görünür.
Özellikle kağıtsız göçmenlerin temel haklara erişimleri, devletlerin sert ve
sınırlayıcı göç politikaları doğrultusunda ciddi biçimde kısıtlanmaktadır. Ülkede
kalış ve/ya çalışma izninin olmaması devletlerin bu göçmen grubu kamu
hizmetlerinden ve böylece eğitim, sağlık gibi temel haklara erişimden
dışlamalarının önünü açmaktadır (McNevin, 2007). Sonuç olarak, devlete
vatandaşlık veya benzeri bir statüyle bağlı olmayan kişilerin temel hakları
uygulamada yeterince korunamamakta ve bunun sonucu olarak da güvencesiz ve
korunaksız yaşamlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum insan haklarının fikri ile
uygulaması arasındaki çelişkiyi ortaya koyar: İnsan hakları tanımı gereği herkesin
haklarının korunmasının gerekliliğine işaret ederken, uygulamada sadece bir

7

Burada düzensiz göçmen kavramıyla işaret edilen grup devletler tarafından ikamet ve/ya çalışma
için verilen resmi izin belgeleri çeşitli nedenlerle olmayan kağıtsız göçmenler ve bu gruba ek olarak,
aslında belgeleri olan ama uygulamada haklara erişim açısından bu belgelerin bir geçerliliği
olmayan daha geniş bir göçmen gruba işaret etmek için kullanılmıştır. Bu grubun içerisine
sığınmacılar, mülteciler, geçici koruma statüsü altındakiler de girebilir.
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ulus devletle vatandaşlık bağı olanların hakları korunabilmektedir. 8 Sivil toplum
örgütlerinin, özellikle kâğıtsız göçmenlere yönelik, sağlık, eğitim, barınma gibi
alanlardaki hizmet sunumu, özellikle bu çerçevede ayrı bir önem kazanmaktadır.
Sivil toplum örgütleri devletin boş bıraktığı veya çekildiği bir alanda eylemde
bulunmaktadır (Ambrosini, 2015). Başka bir ifadeyle, kağıtsız göçmenlerin birçok
kamusal hizmetten dışlanması, sivil toplum örgütlerinin bu hizmetleri
sağlamasına yönelik bir talep oluşturmakta ve daha önce de belirtildiği gibi
üzerlerine düşen sorumluluğu bu açıdan arttırmaktadır (Ambrosini ve van der
Leun, 2015: 105).
Siyasal aidiyet, demokrasi, devlete ‘meşru’ üyelik gibi meseleler üzerine
düşündüren bir başka sivil toplum eylemliliği de göçmenlerin bulundukları
ülkelerdeki protestoları ya da başka bir ifadeyle hak mücadeleleridir. Özellikle
2000’li yılların başından itibaren mülteciler, sığınmacılar, kağıtsız göçmenlerin ve
onları destekleyen çeşitli yerel oluşumların ve aktivistlerin (göçmenlerin) içinde
bulundukları yaşam koşullarını protesto ettikleri ve taleplerini ortaya koydukları
eylemleri ABD, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi göç alan ülkelerde
görünürlük kazanmaya başlamıştır (Tyler ve Marciniak, 2013). Örneğin, Fransa,
İspanya ve İsviçre’de kağıtsız göçmenlerin yasallaştırılması (oturma ve çalışma
vizesi almaları) için düzenlenen sivil toplum kampanyalarını inceleyen
Laubenthal (2007), yasallaştırma yanlısı bu hareketlerin ortaya çıkışında ve
merkezinde göçmenlerin kendi örgütlenmelerinin ve onları destekleyen göçmen
yanlısı yerel oluşumların olduğunu tespit etmiştir. İspanya özelinde yasallaştırma
yanlısı bu hareketlerin ana temsilcilerinin, ulusal göç politikalarını küreselleşme
karşıtı ve insan hakları odaklı bir yaklaşımla eleştiren ırkçılık karşıtı yeni bir
toplumsal hareket olduğunu belirtmektedir. Benzer bir şekilde McNevin (2007) de
ABD’de 2006 yılında kağıtsız göçmenlerin üç ay süren protesto eylemlerini inceler
ve göçmenlerin bu eylemlerde ortaya koydukları siyasal aidiyet ve tanınırlık
taleplerinin “bir yere ait olmanın ne anlama geldiğinin radikal bir sorgulaması”
olduğunu söyler (McNevin, 2007: 656). McNevin’e göre ulus-devletler kağıtsız
göçmenleri ülkede izinsiz kalışları nedeniyle cezalandırıp onların haklarını
sınırladıklarında siyasal aidiyetin toprak ve sınırlarla ilişkisini bir kez daha
vurgularlar ve böylece hem devletin hem vatandaşlarının egemenliğini pekiştirmiş
olurlar. Öte taraftan kağıtsız göçmenlerin (özellikle siyasal) hak talepleri ve bu

8

Buradaki ifade yalnızca kağıtsız göçmenle vatandaş arasındaki farkı ortaya koyma amacını
taşımaktadır; devletlerin hem tarih içerisinde hem hala günümüzde, bazı bölgelerde, kendi
vatandaşlarına yönelik de ayrımcı politikaları olduğu gerçeğini yadsımamaktadır.
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yöndeki protestolarıysa tam da toprak egemenliğinin ve devlete meşru üyeliğinin
nasıl tanımlana geldiğine bir meydan okumadır (McNevin, 2007: 656).
Düzensiz göçmenlerin hak mücadeleleri vatandaşlığın geleneksel anlamını
dönüştürerek ilgili teorik tartışmalarını da etkilemektedir (Tyler ve Marciniak,
2013). Örneğin Mezzadra’ya göre düzensiz göçmenlerin hak mücadelelerine
odaklanan çalışmalarda göçmenlerin taleplerinin vatandaşlık olduğu yorumu (ya
da varsayımı) yapılır, halbuki ona göre bu eylemlerin kendi özelinde
değerlendirilmesi gerekir ve en başta bu eylemlerin gerçekleşmesi aslında düzensiz
göçmenlerin çoktan vatandaş olarak kendilerini ortaya koyduklarını gösterir
(Mezzandra, 2011). Böylece Mezzandra düzensiz göçmenlerin hak
mücadelelerinden yola çıkarak vatandaşlığın eylemden, pratikten kaynaklandığını
söylediği eleştirel bir okumasını yapmaktadır. Bu ve benzeri yorumlar Engin
Işın’ın (2009) vatandaşlığı bir eyleme hali olarak değerlendirdiği eleştirel
okumalarından özellikle etkilenmektedir. Işın’a göre vatandaşlık eylemleri (acts of
citizenship) illaki bir yasa veya bir sorumluluk tanımı üzerine inşa olmamıştır.
Hatta kimi zaman bu eylemler yasayı da ihlal edebilir. Vatandaşlık eyleminde
bulunan aktörlerin önceden yasalarda tanınmış olmasına gerek yoktur, sadece
eyleme geçerek dahi kendilerini tanımayan (yok sayan) yasalara etki ederler ve
böylece de vatandaşlığın anlamını dönüştürmektedirler. Tam da bununla ilişkili
olarak, kağıtsız göçmenlerin taleplerinin özgünlüğü onların kamu hizmetlerine
erişimi talep ediyor olmaları değil, yasal ehliyetleri olmadığı halde adalet talebiyle
ortaya çıkıyor olmalarından kaynaklanmaktadır (Işın, 2009: 382).
Küresel Düzey ve Sivil Toplum
Yukarıdaki tartışmalarda öne sürülen iddialar genel olarak ulusal düzey
üzerinden geliştirilmiştir. Ulusal düzeye benzer bir şekilde küresel düzeyde de
göçmenler yararına kampanyalar yürüten oluşumların, göçmenlerin haklarının
korunmasına yönelik söylemi küresel karar alma, politika oluşturma alanlarına
taşıdıklarını görürüz (Piper ve Rother, 2012). Küresel düzeydeki sivil toplum
kampanyaları sadece tekil devletleri hedeflemez; aynı zamanda uluslararası
örgütler ve diğer tüm ilgili oluşumlar üzerinde baskı mekanizması oluşturmaya
çalışır. Mesela, Avrupa Birliği (AB), içinde bulunduğu ve etkilediği
coğrafyalardaki göç rejimleri üzerinde belirleyici olabilen politikalar
geliştirmektedir. Bu nedenle de göçmenler yararına kampanyalar yürüten sivil
toplum oluşumları için önemli bir hedeftir. Örneğin, AB’nin 18 Mart 2016 yılında
Türkiye ile imzaladığı meşhur anlaşma, özellikle sığınmacılar açısından sebep
olduğu hak ihlalleri ve kötü insani koşullardan ötürü Uluslararası Af Örgütü gibi
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oluşumlar tarafından yoğun tepkilerle karşılanıp, sert bir şekilde eleştirilmiştir
(Amnesty International, 2017).
Bunun haricinde uluslararası kurumların özellikle 2000’lerden itibaren göç
yönetimiyle ilgilenmeye başlamasıyla gelişen yeni girişimler de sivil toplum
oluşumları için etki edebileceği bir ulusaşırı alan oluşturmaktadır (Grugel ve
Piper, 2011: 440). Örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) 2006 yılında Uluslararası
Göç ve Kalkınma Konusunda Yüksek Düzeyli Diyalog toplantısını düzenlemiştir.
Bunu takiben Göç ve Kalkınma Üzerine Küresel Forum (GKKF) da 2007 yılından
beri her yıl düzenlenmektedir (Grugel ve Piper, 2011: 436). Bu foruma ulusal ve
küresel düzeyde örgütlenen ve göçmenler yararına kampanyalar yürüten çeşitli
sivil toplum örgütleri de katılmakta ve göç politikalarına insan haklarına vurgu
yapan bir söylemle yön vermeye çalışmaktadır (Rother 2010, 2019; Schierup vd,
2018). 2015’teki GKKF İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş
ve Türkiye’deki ilgili bazı sivil toplum oluşumlarının da dâhil olduğu küresel göç
politikalarının tartışıldığı bir alan oluşmuştur (Soykan ve Şenses, 2018).
Küresel düzeydeki bu tarz örgütlenmelerde ortaya çıkan önemli bir soru,
göçmenlerin kendi örgütlenmelerinin ve göçmenlerin haklarını savunan diğer
örgütlenmelerin küresel düzeydeki yönetime ne oranda katılıp etki edebildikleridir
(Grugel ve Piper, 2011). Burada sözü edilen etki, devletin kendi egemenlik
tanımıyla ilişkili çıkarlarına odaklanan göçle ilişkili güvenlikçi söylemi, göçmen
ve insan hakları odaklı bir zemine çekip bu zemin üzerinden politika
geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Kimin küresel düzeyde etkili olabildiğine dair
soruyla ilgili olaraksa ilk göze çarpan küresel düzeye katılan/katılabilen sivil
toplum oluşumları arasında göçmenlerin kendi örgütlenmelerinin daha sınırlı
olduğudur. Bunun bir örneğine de 2015 yılında İstanbul’da düzenlenen
GKKF’daki Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin katılımında rastlanmaktadır.
Göçmen derneklerinin diğer sivil toplum örgütlenmelerine oranla katılımları yok
denecek kadar az olmuştur (Soykan ve Şenses, 2018). Buna ek olarak, Grugel ve
Piper’a göre, sivil toplum aktörleri küresel düzeydeki göç yönetimine dâhil olup,
göçmen haklarının korunmasını söylem düzeyinde vurgulayabilmektedir; ama
küresel düzeyde uluslararası göç politikaları belirlenirken genel çerçeve esas
olarak küresel ekonomi politiğin ve devletlerin tercihleri doğrultusunda
şekillenmektedir (Grugel ve Piper 2011, 2015).
3.

TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER

Uluslararası göçle ilişkili diğer konulara kıyasla sivil toplum ve göç ilişkisi,
Türkiye’de görece daha az çalışılan bir konudur. Bu durumun en temel
sebeplerinden biri de göçle ilişkili sivil toplumun yakın bir geçmişinin olmasıdır.
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Türkiye’deki göç alanında faal sivil toplum oluşumları göç alan Kuzey ülkelerine
kıyasla kısa bir örgütlenme geçmişine sahiptir; en eskileri 90’ların sonu 2000’lerin
başında kurulmuştur. 9 Türkiye’nin engebeli demokratikleşme süreçlerinin sivil
toplumdaki örgütlenmelere tanıdığı (dar) alan bu örgütlenmelerin gelişimini de
etkilemektedir. 10 Buna ek olarak Türkiye’nin bölgesel ve küresel göç rejimindeki
temel rolünün uzun süre boyunca göç veren ve transit ülke olması ve içerideki
uluslararası göçmen nüfusunun ancak 80’lerin sonu 90’ların başı itibariyle yavaş
yavaş artmaya başlaması da bu alandaki örgütlenmelerin görece daha geç
gelişmesine sebep olmuştur. Suriyeli mültecilerin göçüyle beraber sivil toplum
örgütlenmeleri çeşitlenmiş ve sayıları artmıştır. Buna paralel olarak, son yıllarda
sivil toplumla ilgili araştırmalar da sınırlı sayıda da olsa artmaya başlanmıştır. 11
Bu bölümdeki amaç, bu araştırmaların bulgularını bir önceki bölümdeki
kavramsal tartışmalar ışığında bir araya getirerek, Türkiye’deki göçmenler
yararına çalışmalar yürüten sivil toplum üzerine genel bir çerçeve çizmektir.
Suriyeli mültecilerin 2011 itibariyle kitlesel olarak Türkiye’ye göç etmesiyle
Türkiye’nin göç rejimindeki göç veren ve transit ülke rolü (Kirişçi, 2007), dünyada
en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke rolüne evirilmiştir. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Ekim 2019 sonu
itibariyle ülkede, Suriyeli mültecilerle birlikte toplamda 4 milyon zorunlu göçmen
vardır. 12 Suriyeli mültecilerin gelişi göç alanında çalışan örgütlenmeleri de hem
sayısal olarak arttırmış hem de çeşitlendirmiştir. Alanda çalışan sivil toplum
örgütlerinin (STÖ) sayısı özellikle de mültecilerin sayılarının fazla olduğu
Gaziantep, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, İstanbul ve İzmir gibi illerde
artmıştır. Buna ek olarak, özellikle 2015 sonrası sayıları bir anda artan uluslararası
sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de çalışmalar yapmaktadır (Mackreath ve
Sağnıç, 2017); ancak bu bölümde ağırlıklı olarak ulusal ölçekli sivil toplum
oluşumlarının çalışmaları değerlendirilmektedir.

9

Bu duruma istisnayı, ilerleyen bölümde açıklanacak olan, “Türk-soylu” göçmenlerin kurduğu
dernekler oluşturur.
10
Türkiye’deki sivil toplumun gelişimine dair bir tartışma, makalenin esas odağı Türkiye olmadığı
için dışarıda tutulmuştur. Ancak devletin sivil toplumla ilişkisi doğal olarak göçle ilgili
örgütlenmelerin de niteliğini etkilemektedir.
11
Suriyeli mültecilerin göçünün öncesindeki durumu değerlendiren çalışmalara örnekler için
bakınız: Toumarkine 2001; Özgür-Baklacıoğlu 2006; Danış ve Parla 2009; Şenses, 2012; Toksöz,
Erdoğdu ve Kaşka, 2012; Erdoğdu ve Şenses, 2015. Suriyeli mültecilerin göçü ile gelişen son
durumu değerlendiren çalışmalara örnekler için bakınız: Kutlu 2015; Kaşlı, 2016; Genç 2017;
Mackreath ve Sağnıç 2017; Danış ve Nazlı 2018; Soykan ve Şenses, 2018; Sunata ve Tosun 2018.
12
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre Suriye’den 3.6
milyon; Afganistan’dan 170 bin; Irak’tan 142 bin; İran’dan 39 bin; Somali’den 5700 insan
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır (UNHCR, 2019).
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Alanda faal olarak çalışan sivil toplum oluşumları, kuruluş amaçları,
eylemleri, örgütlenme yapıları gibi parametreler doğrultusunda farklı biçimlerde
sınıflandırılabilir (Erdoğdu ve Şenses, 2015). Böyle bir sınıflandırma yaparken
değinilmesi gereken en temel fark bu oluşumların göçmenlerin kendi
örgütlenmeleri mi yoksa yerel halk tarafından kurulan örgütlenmeler mi
olduğudur. Türkiye’de ilk gruba düşen göçmen dernekleri yerel halk tarafından
kurulan oluşumlara kıyasla sınırlı sayıdadır. Yerel halk tarafından geliştirilen sivil
toplum örgütlenmeleri de kendi içerisinde çeşitlilik gösterir. Örneğin, Uluslararası
Af Örgütü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Hayata Destek gibi genel olarak
insan haklarının korunmasına ve/ya ihtiyaç sahiplerine insani yardım
sağlanmasına yönelik kurulmuş STÖ’ler göçmen haklarının korunması ve
göçmenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik de çalışmalar yaparlar.
Bu grup haricinde daha dar bir odakla sadece göçmenlere destek amacıyla
kurulan, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Göçmen Dayanışma
Derneği gibi, örgütlenmelerin de sayıları son yıllarda artmaktadır. Üçüncü bir
grup olarak ise, bu iki gruptan özellikle örgütlenme yapıları ve söylemleri
açısından farklı bir biçimde gelişen aktivist ve gönüllülerden oluşan, Göçmen
Dayanışma Ağı, Mülteciyim Hemşerim, Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
gibi, ağ tipi oluşumlar Türkiye’de göçmenlerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. 13
Bu örgütlenmelerin göçmenlere yönelik çalışmalarını kavrayabilmek için
üçüncü bölümde tartışılan hizmet sunumu ve hak savunuculuğu arasındaki
kategorik ayrım iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde
Türkiye’deki yerel halkın kurduğu örgütlenmelerin göçmenlere yönelik en yaygın
çalışmaları ihtiyaçlarının karşılanması, yani en genel ifadeyle hizmet sunumudur.
Daha açık bir ifadeyle STÖ çalışmalarını esas olarak gıda, giysi ve barınma gibi
en temel ve en acil ihtiyaçların karşılanması oluşturur (Kutlu, 2015). Bu tarz
faaliyetler Suriyelilerin göçünden önce de sivil toplumda gerçekleştirilirken, 2011
sonrası sivil toplumun bu desteğine ihtiyaç artmıştır çünkü hem göçmenlerin
sayıları bir anda artmıştır hem de devlet kamp dışındaki mültecilerin ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik bir destek programı geliştirmemiştir. Buna ek olarak,
göçmenleri Türkiye’de sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmeye yönelik
çalışmalar da yapılmaktadır. Özellikle, göçmenlerin iltica başvuru süreçlerinde
veya başvurularının reddedildiği durumlarda ne yapabileceklerine yönelik
13

Bu bölümde adı geçen örgütlenmelerin seçimi rastlantısal yapılmıştır ve kategorileri
örneklendirebilmek için bu isimler verilmiştir. Türkiye’de göç alanında çalışan STÖ’ler üzerine bir
değerlendirme için Mackreath ve Sağnıç (2017) raporu incelenebilir. Alanda çalışan STÖ’nin geniş
bir listesi içinse Melih Cilga tarafından hazırlanan interaktif ağ haritası iyi bir başlangıç olabilir.
Erişim
için
https://graphcommons.com/graphs/0711e621-a8c5-4651-a1d6-33106c7bb3f1
(2.9.2018).
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bilgilendirme şeklindeki hukuki destek ve danışmanlık sivil toplumda göçmenlere
yönelik gelişen yaygın çalışmalar arasındadır. Buna ek olarak, göçmenlerin sağlık
sorunlarına yönelik medikal yardım, psiko-sosyal danışmanlık; nakdi yardımlar;
meslek edindirme kursları, dil kursları, göçmen çocukların eğitimlerine destek
amaçlı açılan kurslar, sivil toplumdaki diğer yaygın faaliyetler arasındadır
(Mackreath ve Sağnıç, 2017; Toksöz, Erdoğdu ve Kaşka, 2012: 114-7).
Bu gibi insani yardım ve destek çalışmalarına ek olarak bazı sivil toplum
örgütleri yaptıkları saha araştırmaları ve hazırladıkları raporlarla göçmenlerin
içinde bulundukları yaşam koşullarını ortaya koyan çalışmalar da yaparlar. Bu
raporlama çalışmaları aracılığıyla politika önerilerinde ve taleplerde bulunurlar.
Buna ek olarak, sivil toplum içerisinde basın açıklamaları gibi araçları kullanarak
geliştirilen çeşitli hak savunuculuğu ve kamuoyunda farkındalık yaratma
çalışmaları da yapılmaktadır. Ancak, bu gibi savunuculuk çalışmaları diğerlerine
kıyasla daha seyrektir. Buna ek olarak, bu tarz çalışmalar siyaset bilimi yazının da
toplumsal hareketler olarak da kavramsallaştırabileceğimiz ağ tipi
örgütlenmelerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar diğer
kurumsallaşmış sivil toplum örgütlerinde de bu tarz çalışmalar gerçekleşse de
göçmenlere yönelik çalışmaları olan ağ tipi örgütlenmelerin çalışmalarının temel
motivasyonunun hak savunuculuğu olduğu söylenebilir. Ağustos 2019’da Suriye
ve diğer ülkelerden gelen mültecilerin sınırdışı edildiği/edileceğine dair haberler
ve gelişmeler üzerine basın açıklaması ve farkındalık çalışmaları yürüten Birlikte
Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi bu ağ tipi örgütlenmelere bir örnek olarak verilebilir
(Diken İnternet Gazetesi, 2019). Bu tür inisiyatif, platform veya ağ tipi
örgütlenmeler, diğer göç alan ülkeler kıyasla, Türkiye’de oldukça yakın bir
zamanda gelişmeye başlamıştır. İlk defa 2009 yılı içerisinde bir araya gelen
Göçmen Dayanışma Ağı aktivistlerinin de amacı göçmenlere yönelik ayrımcılığa
ve göçmenlerin uğradıkları haksızlıklara dikkat çekmektir. Göçmenler arasındaki
yasal kategorik ayrımlara (mülteci, ekonomik göçmen gibi) karşı çıkarak, tüm
göçmenlerin haklarını “dünya vatandaşlığı” ve “insan hakları” temelinde
savunurlar (Genç, 2017). Bu oluşumların söylemleriyle, üçüncü bölümde
değinilen, ABD, Fransa gibi ülkelerdeki vatandaşlık kavramını sorgulatan göçmen
hareketlerinin söylemleri arasında benzerlik kurmak mümkündür. Öte taraftan,
bu ülkelerdekine benzer şekilde kitleselleşmiş, göçmenleri de içeren bir toplumsal
hareketten henüz Türkiye için söz edemeyiz.
Göçmenler arasındaki yasal kategorik ayrımlara, vatandaşlık meselesine
dikkat çeken, uluslararası göçe yönelik bu bütünsel yaklaşım ve söylem, bu tarz
oluşumları diğer STÖ’lerden ayıran bir diğer unsurdur. Diğer STÖ’lerin
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çalışmalarının odağında, çoğunlukla mültecilik statüsü etrafında gelişen bir
“zorunlu göç” anlayışı bulunmaktadır. Üçüncü bölümde tartışılan devletlerin göç
ve göçmenleri kontrol edebilmek için geliştirdikleri mülteci, sığınmacı, düzensiz
göçmen gibi kategoriler Türkiye’nin göç yasalarında da bulunur. Örneğin,
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (Kanun No.6458), düzensiz göçü
“yabancıların yasadışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını,
Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını” ifade eder, şeklinde
tanımlar. Devletin bu kategorileri sivil toplumdaki söylemlerde de karşılık bulur.
Özellikle de Suriyelilerin Türkiye’ye zorunlu göçüyle beraber kamusal alandaki
tartışmaların bir odağı da bu insanlar için hangi isimlendirmenin yapılması
gerektiğine dairdir. Misafir, göçmen, muhacir, mülteci, sığınmacı, geçici koruma
statüsü sahibi, gibi kategoriler içerisinden tercihler kullanılmaktadır. Sivil
toplumda mültecilerin haklarını savunan ya da Suriyelilerin Türkiye’deki
varlıklarını meşrulaştırmaya, göçmen karşıtı kamuoyunun bakış açısını
yumuşatmaya çalışan gruplardan bazıları, Suriyelilerin keyfi olarak burada
bulunmadığını, zorunlu olarak göç ettiklerini iyice vurgulamak için, yani anlaşılır
sebeplerle, bu insanların “düzensiz/kayıtdışı göçmen değil”, “mülteci”
olduğunun altını çizmektedir. 14 Mülteci olma halinin ısrarla altı çizildiği için bu
söylenenler dikkate alınması gereken önemli söylemlerdir. Öte taraftan bu söylem,
söyleyenin niyetinden bağımsız, dolaylı olarak bir “hak ediş” sorunu ya da diğer
bir ifadeyle göçmenler arasında bir değerlilik ölçeği (“deservingness frame”) ortaya
çıkarmaktadır (Chauvin ve Garcés-Mascareñas, 2014). Daha açık bir ifadeyle
buradaki sorun “Suriyeliler mültecidir” gerçeğini öne sürerken bu gerçeği kabul
ettirebilmek için daha az “değerli” bir karşıt grup oluşturmaktadır (“düzensiz
göçmen”). Bu karşılaştırmalar ve hak ediş sorunu Suriyelilerin göçüyle ortaya
çıkmış yeni bir durum değildir. Türkiye’de göç alanındaki faal sivil toplum
oluşumlarının çoğunluğu, Suriyelilerden önce de çalışmalarını kağıtsız göçmenler
yerine mültecilere ve/ya sığınmacılara (bir şekilde kayıtlı göçmenlere) yönelik
geliştirmektedir (Parla 2011:459; Şenses 2012: 210). İşte bu duruma istisnayı,
14

Örnek olarak: (1) “Bu insanların sıradan göçmen değil, mülteci olduğu ve bir savaştan
kaçtıklarını, gidebilecekleri başka bir yer olmadığını unutmasın.” (Aljazeera Turk, “Uyum için
Vatandaşlık Şart”, http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/uyum-icin-vatandaslik-sart
(29.9.2019)). (2) “Ve de bu insanlara artık göçmen demeyi bırakalım bence… Yurtlarında zorla
ayrılmış veya ayrılmak zorunda bırakılmış bu insanlara artık göçmen değil mülteci denmeli. Bu
insanların çoğu evleri ve huzurları var da burada daha güzel bir hayat yaşamak için yollara düşmüş
değil. Tam aksine iç savaşta evi yıkıldığı, ülkesinde can güvenliği kalmadığı için yeni umutlar
peşinde bu ülkelere ulaşmaya çalışıyor. … Göçmen yerine mülteci kelimesinin kullanılmasının
göçmen alerjisi olan, aşırı sağ sempatizanını bir kısım kamuoyunun da olaya bakışını olumlu
yönde değiştireceğini zannediyorum.” (İbrahim Kaya, “Göçmen mi Sığınmacı mı?”,
http://www.haberisvec.net/yazar/7946-ibrahim-kaya-gocmen-mi-siginmaci-mi.html
(29.9.2019)).
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yukarıda anlatılan toplumsal hareket olarak da nitelendirilebilecek ağlar ve
inisiyatifler oluşturur. Dünyadaki örneklerine kıyasla Türkiye’de daha sınırlı bir
etki alanına sahip bu ağ tipi örgütlenmeler eylemlerini belirlerken göçmenleri
devletlerin kullandıkları kategoriler doğrultusunda ayırmaz (Genç, 2017:121). Öte
taraftan, konuyla ilişkili bir başka çalışmada (Üstübici 2018: 169), STÖ’lerin
mülteciler özelindeki çalışmalarını kağıtsız göçmenlerin durumlarına karşı
duyarsız oldukları için değil, kapasite, kaynak ve uzmanlığa ilişkin eksiklikleri
olmasına referansla açıkladıklarının altı çizilmektedir. STÖ’lerin uygulamada
kağıtsız göçmenlerle sığınmacıları açıkça ayrıştırmadıklarının altı çizilmektedir.
Buna ek olarak, sığınmacılar odaklı gelişen hak savunuculuğunun, STÖ’ler için
insan hakları ihlallerine yönelik kaygılarını ifadenin meşru bir yolu olduğu
vurgulanmaktadır (Üstübici, 2018: 170-171). Buradan da anlaşılacağı üzere
devletlerin geliştirmiş oldukları bu yasal statülere karşı sivil toplumun değişen
biçimlerde kendini konumlandığı görülmektedir.
Son olarak, göçmenlerin kendileri tarafından kurulan örgütlenmelere
değinmek, Türkiye’de göçmenlere yönelik çalışmaları olan sivil toplum üzerine
daha bütünlüklü bir çerçeve çizebilmek açısından önemlidir. Türkiye’deki göçmen
derneklerini değerlendirirken temelde yapay bir ayrım yapılır: “Türk soylu”
göçmenlerle, “Türk soylu” olmayanların kurduğu dernekler... Bu ayrım
Türkiye’deki mevzuatın “göçmen” ve “yabancı” olarak iki ayrı kategori
oluşturmasından ve bunları “Türk soyuna” mensup olmak (“göçmen”) ya da
olmamak
(“yabancı”)
gibi
muğlak
bir
ayrıma
dayanmasından
15
kaynaklanmaktadır.
Bu doğrultuda bakıldığında, Balkan göçmenlerinin,
Türkmenlerin, Kırım Türklerinin ve Azerbaycan’dan gelen göçmenlerin
kurdukları dernekler “Türk soylu” göçmenlerin kurmuş oldukları derneklere
örnek teşkil eder. Bu göçmenlerin birçoğu zamanla Türkiye vatandaşı olmuştur.
“Türk soylu” olmayan göçmen örgütlenmelerine ise Ukraynalıların, Gürcülerin,
Afganların ve Suriyelilerin dernekleşme faaliyetleri örnek olarak gösterilebilir
(Toksöz, Erdoğdu ve Kaşka, 2012: 113). Türkiye’deki göçmen dernekleri üzerine
mevcut araştırmalar sınırlıdır ve bunlar esasen “Türk soylu” göçmenlerin
örgütlenmeleri üzerine odaklanır (bkz. Toumarkine, 2001; Özgür-Baklacıoğlu,
2006; Danış and Parla, 2009; Kaşlı 2016).

15

Türkiye’deki mevzuata göre “göçmen”, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup,
yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde” Türkiye’ye gelen kişilerdir (İskan Kanunu,
5543/2006, madde 3/d). “Yabancı” ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı
bulunmayan kişi” olarak tanımlanır (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 6458/2013,
madde 3/ü).
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Mevcut
çalışmalar
doğrultusunda
bu
oluşumların
faaliyetleri
değerlendirildiğinde, “Türk soylu” göçmen derneklerine kıyasla “yabancıların”
dernekleri son yıllarda kurulmaya başlamıştır ve zayıf bir kurumsal yapıya
sahiptir. Bu durum, “Türk soylu” göçmenlere kıyasla, “yabancıların” devlet
nezdinde daha belirsiz ve geçici statülerde bulunmalarından ve bununla ilişkili
olarak da daha güvencesiz hayatlar yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Başka
bir deyişle, her iki grubun göç tarihleri, göçlerinin genel seyri ve devlet nezdindeki
konumları
arasındaki
farklılaşma
örgütlenme
deneyimlerini
de
farklılaştırmaktadır. Örnek olarak, “yabancıların” 1980 sonrası hız kazanan ve
böylece daha “yakın” zamanlara denk düşen göçlerine kıyasla Balkan göçlerinin
tarihi daha eskidir. Balkan göçmenlerinin hemen hemen yarısı 1950 öncesinde
Türkiye’ye göç etmiştir; göç hareketliliğinin yaklaşık % 30’u ise 1950-1980 arası
dönemde gerçekleşmiştir (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014: 140-41). “Türk
soyluların” derneklerinin faaliyetleri 1990’lı yıllara kadar “soyut bir Türkçülük ve
milli mücadele” davası güden, geride kalan soydaşların sorunlarını dile getiren,
“diyasporik siyasi örgüt” olarak nitelendirilmektedir (Danış ve Parla, 2009: 146).
Öte taraftan 1990’lardan sonra Türkiye’ye gelen “Türk soylu göçmenler” de
düzensizleşen göç hareketlerinin ve belirsizleşen göç statülerinin sonucu olarak,
vatandaşlık bir yana oturum vizesi bile almakta zorlanır hale gelmişlerdir. (Danış
ve Parla, 2009: 142-43). Bunun sonucunda, soydaşlarının Türkiye’de karşılaştığı
yasal ve toplumsal sorunlara karşı bu dernekler “yeni bir rol” edinmiş ve bu yeni
sorunlara farklılaşan çözümler arama işine de girişmişlerdir (Danış ve Parla, 2009:
147).
Her iki göçmen grubun da dernekleşme faaliyetleri daha genel bir açıdan
değerlendirildiğinde, göçmenler tarafından kurulan bu sivil toplum oluşumlarının
genel amaçları kültürü koruyabilmek, yeni kuşaklara aktarabilmek ve göç edilen
ülkede birbirleriyle iletişim ve dayanışma içerisinde kalabilmektir. Bu kapsamda,
yemekler, folklor kursları, dil kursları gibi çalışmalar yapılır. Buna ek olarak,
Türkiye’deki mevzuatla ilgili bilgilendirme çalışmaları da yapılır. Örneğin,
Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması, vatandaşlığa geçişte karşılaşılan sorunlar
gibi konular bu çalışmaların odağı olabilir (Toksöz, Erdoğdu ve Kaşka, 2012: 1124).
4. SONUÇ YERİNE
Bu makalede, uluslararası göç ve sivil toplum ilişkisi göçmenler yararına
çalışan oluşumlar üzerinden tartışılmıştır. Göçmenler yararına çalışmaları olan
sivil toplum oluşumlarının amaçları, eylemleri, kimleri içerdiği gibi konulardaki
çeşitlilik kavramsal bir çerçeveyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Ayrıca,
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Türkiye içerisindeki göçmen yanlısı oluşumların da genel bir değerlendirilmesi
yapılmıştır. Bu tartışmalardan yola çıkarak, uluslararası göç ve sivil toplum
ilişkisine dair gelecek araştırmaları yönlendirebilecek birkaç tartışma konusuna
değinilebilir.
İlk olarak, devletin göç ve göçmenle kurduğu ilişkiyi sivil toplum üzerinden
görmek, kavramak ve anlatmak mümkündür. Bu doğrultuda, sivil toplum
örgütlenmeleri devletle göçmen arasında, hem bu ilişkiyi doğrudan veya dolaylı
olarak düzenleyen hem de yansıtan bir zemin olarak belirmektedir. Devletin,
kaynakların bölüşümünde göçmenleri dışarıda bıraktığı noktada, bazı sivil toplum
oluşumları bu bölüşümü, dar kapsamlı da olsa, göçmen yararına düzeltmeye
çalışmaktadır. Örnek olarak, kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi göç
yasalarıyla engellenen ve bu yolla sağlık hakları kısıtlanan kağıtsız göçmenlere
sivil toplum örgütleri kısıtlı bir sağlık hizmeti sunabilmektedir. Buna ek olarak
hak-temelli söylem ve ilişkili eylemler devletlerin göç politikaları üzerinde
demokratik denetim mekanizması olarak faaliyet gösterir. Başka bir ifadeyle, sivil
toplum örgütleri, göçmenlere yönelik geliştirilmiş politikaların kısıtlayıcı, ayrımcı
ve anti-demokratik yönlerine dikkat çekebilen ve bunların değiştirilmesi için
hükümetler üzerinde baskı kurabilen aktörlerdir. Devlet karşısında resmi bir
statüden yoksun kalan ve bu sebeple temel insan haklarını savunacak yasal zemini
kaybeden göçmenler için sivil toplumdaki bu söylem ve savunuculuk kendilerini
güçlendirebilecekleri bir potansiyel içermektedir.
Bu ilişkilerin gözlenebileceği bir başka zemin, politik ekonomi alanıdır.
Göçmen, devlet ve sivil toplum arasındaki ilişkileri ulusal ve küresel ekonomik
politikaların ışığında değerlendirmek konuyu daha geniş çaplı bir çerçeveden
anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, sivil toplumda göçmenlere yönelik
eylemlerin çoğunun hizmet sunumu oluşu, bu hizmetlerin son yıllarda
uluslararası örgütlerin fonlarıyla daha çok desteklenmesi, 1980 sonrası küçülen
ulusal refah rejimleri ve azalan kamusal harcamalarla da ilişkilidir (Akbaş, 2012).
Aslında bu durum sadece 1980 sonrasına özgü değildir, önceki dönemlerde de
göçmenler genelde sınırlı bir şekilde refah rejimlerine dahil edilmişlerdir. Bu
durumun bir örneği, İkinci Dünya Savaşı sonrası misafir işçi programları
kapsamında göç alan Avrupa ülkelerinde istihdam edilen göçmen işçilere yerel
işçilere kıyasla daha sınırlı sosyal ekonomik haklar tanınmasıdır (Castles 2015).
Buna ek olarak, özellikle de kağıtsız göçmenler ve sığınmacılar genelde kamusal
hizmetlerin dışında tutulmaktadır. Örneğin, yukarıda da değinildiği gibi birçok
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ülkede kağıtsız göçmenlerin sağlık haklarına erişimleri sınırlandırılmıştır. 16
Ancak, 1980 sonrasında vatandaşlara yönelik kamusal hizmetlerin ve
harcamaların giderek azalmasıyla, devletlerin göçmenlere yönelik kamusal
hizmet sunumu konusunda daha da az baskı altında kaldıkları ve vatandaş
olmayanlara karşı sorumluluklarını daha kolay yok saydıkları söylenebilir. Bunun
yerine devletlerin uluslararası insani yardım kuruluşlarının eylemlerinin
desteklediği ve göçmen yoksulluğuyla mücadeleyi sivil topluma bıraktığı iddia
edilebilir.
Bu tartışmalarda sivil toplum ve göç ilişkisine dair daha bütünlüklü bir
çerçevenin çizilebilmesi için, ikinci bölümde değinildiği gibi daha bütüncül ve
eleştirel sivil toplum kavramsallaştırmaları yapılması gerekir. Bu sayede, göçmen
yanlısı sivil toplumun her zaman devlete kıyasla daha liberal ve özgürlükçü bir
söyleme sahip olduğu varsayımından hareket edilmez. Böylece, yani sivil
toplumun liberal tanımlarının ötesine geçilerek, göçmenler yararına çalışmaları
olan oluşumların söylemleri devletlerin söylemleriyle doğrudan karşılaştırılabilir.
Giriş bölümünde alıntılandığı üzere, Castles (2000: 270) çoğunluk tarafından
“norm” kabul edilenin bir insanın doğduğu ülkede kalması olduğu, ulus-devlet
sınırları arasındaki hareketliliğininse bir “sapma” olarak değerlendirildiğini tespit
etmektedir. Buradan yola çıkarak, mecburiyetten “norm” dışına çıkan zorunlu
göçün ve onunla ilişkili mültecilik statüsünün, gönüllü olduğu iddia edilen
ekonomik göçlere kıyasla devletin söyleminde kabul edilebilir bir göç türü olduğu
öne sürülebilir. 17 İşte bu noktada sivil toplumu içerisinde birçok farklı siyaseti
barındıran bir alan olarak ele aldığımızda, devletlerin göçe yönelik tutumlarıyla
sivil toplumdaki tutumların nerelerde benzeşip nerelerde ayrıştığını tespit
edebilmemiz de kolaylaşır. Örneğin, üçüncü bölümde değinilen, vatandaşlık
kavramını da tartışmaya açan toplumsal hareketler göçle ilişkili egemen söyleme
bir alternatif olarak belirmektedir. Buradan hareketle, göç ve göçmenlik
olgusunun toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik köken temelli diğer mücadele alanlarıyla
kesişmesinin ve farklı alanlardaki sivil toplum oluşumlarının bir araya gelip var
olan hegemonyaya karşı ortak söylemler üretme potansiyelinin, araştırılması ve
kuramsal olarak tartışılması sadece göç mevzusunu değil günümüz toplumsal
yaşantısını anlamak için de önemlidir.

16

Bkz. PICUM, “Do you think that every person should be able to go to a doctor when they need
to?”, https://picum.org/focus-area/health-care/ (21.12.2019).
17
Buna rağmen 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren mültecilik statüsü vermek konusunda
devletler giderek daha da gönülsüz davranmaktadır.
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YAKLAŞIMLARININ BİR ELEŞTİRİSİ
GENDER AND CLASS RELATIONS IN CAPITALISM: A
CRITIQUE OF SOCIAL REPRODUCTION
APPROACHES
Cihan ÖZPINAR *
ÖZ
Bu makale modern toplumlarda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin
kapitalist üretim biçimi ile bağı üzerine odaklanan ve Marksist
siyasal iktisat eleştirisini benimseyen sosyalist-feminist
literatürün teorik açılımlarını incelemektedir. Kapitalizm ile
partiyarka arasındaki nedensellik ilişkisini toplumsal yenidenüretim teorisi (TYT) çerçevesinde değerlendiren bu literatür
yalnızca kadın hareketi için kayda değer bir katkı sunmakla
kalmaz, aynı zamanda kapitalizmin nasıl işlediğine dair de
verimli tartışmalara kapı açar. Bu doğrultuda, makale
öncelikle TYT literatürüne zemin hazırlayan ve kapitalizmle
patriyarka arasındaki bağı inceleyen 1970’lerdeki çalışmaları
gözden geçirmektedir. Daha sonrasında, bu öncü literatürdeki
açmazlar karşısında benimsenen farklı TYT yaklaşımlarını,
bunların öne sürdükleri ideolojinin göreli özerkliği, üretim
biçimlerinin eklemlenmesi ve kapitalist üretim ile yenidenüretimin birliği mefhumları üzerinden, tematik bir şekilde
incelemektedir. Nihayet TYT yaklaşımlarının kendi sınırlarını
ve açmazlarını tarihsel materyalist perspektiften eleştiren bir
tartışmayla sonlandırılmaktadır.
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Sınıf,

ABSTRACT
This article examines the theoretical insights developed on the
basis of Marxian critique of political economy by SocialistFeminist literature that focuses on the connection between
gender relations and capitalist mode of production. This
literature, which understands the causality relation between
capitalism and women’s oppression within the framework of
social reproduction theory, does not only provide a significant
contribution to the women’s movement but also provokes
fruitful discussions on the actual workings of capitalism. In
order to appreciate the importance of this contribution, the
article first reviews the preliminary attempts of the 1970s that
focus on the connection between capitalism and patriarchy; it
then goes on to examine, in a thematic way, the different
approaches in social reproduction theory, adopted as response
to impasses in this early literature, through notions of relative
autonomy of ideology, articulation of modes of production,
and unity of capitalist production and reproduction; and
finally, it concludes with a critical discussion of the limits and
impasses of social reproduction theories from a historicalmaterialist perspective.
Keywords: Social Reproduction, Class, Patriarchy, Gender,
Feminism.

GİRİŞ
Sosyalist-feminizmin toplumsal yeniden-üretim teorisine (TYT) olan ilgisi
yeni bir olgu sayılamaz. 1 Aksine, toplumsal yeniden-üretim sürecinin kadının
toplumsal olarak baskı altına alınmasındaki rolü en belirgin şekilde 1980’lerden
bu yana çeşitli sosyalist-feminist araştırmacıların öncelikli ilgi alanı olarak
karşımıza çıkar. 2 Bununla birlikte, TYT’nin bir teorik çerçeve olarak görece
Bu makalenin tasarım ve yazım aşamalarındaki görüşleri ve eleştirileri için Sinem Uz’a teşekkür
ederim.
2
Burada ve devamında sosyalist-feminizm ifadesini Marksist-feminizmi de içerecek şekilde daha
geniş bir şemsiye olarak kullanıyorum. Marksizmle ilişkisi bağlamında feminizmin hangi ön sıfatla
kullanılacağı tartışma konusu olsa da, ben Johanna Brenner (2000) ve Lise Vogel’in (2013)
tercihlerini izledim.
1
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yaygın bir şekilde benimsenmesi her ne kadar 1980’ler ve sonrasına tarihlense de,
tartışmaların kökeni 1960’lar ve 1970’ler boyunca süregiden ve ikinci-dalga kadın
hareketinin dinamizminde gelişen argümanların eleştirisine dayanmaktadır.
Kuşkusuz, sosyalist hareket kadın sorununa hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır;
Marksist gelenek söz konusu olduğunda, gerek Marx’ın kimi metinlerinde dağınık
bir şekilde, gerekse Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884)
başlıklı orijinal çalışmasında, kadının tâbiyet altına alınmasının koşullarına dair
sonraki kuşakları etkileyecek bir kavrayışın temelleri atılmıştır. Bu girişimleri
İkinci Enternasyonal dönemi sosyalistlerinin “kadın sorunu” çerçevesindeki
metinleri izlemiştir. 3
İkinci-dalga kadın hareketi ise temel bir saptamadan hareket etmiştir:
kadının hane-içi faaliyetlere mahkum edilerek toplumsal yaşantıdan, özellikle de
emek süreçlerinden soyutlanması ve bunun erkeğin kadın üzerindeki sistematik ve
tarihsel tahakkümünün belirleyici bir parçasını oluşturması. Bu saptama, yani
biyolojik cinsiyet–emek süreçleri–patriyarkal aile ekseninde tarihsel bir süreklilik
içerisinde kadının tahakküm altına alınmış olması, işçi sınıfı hareketi ile kadın
özgürleşmesi hareketini bir birlik çerçevesinde düşünen Alexandra Kollontai
(1978[1909]) gibi yüzyıl-başı devrimcilerinden kadın hareketinin girdiği uzun
suskunluk dönemi sonrasında kadın özgürleşmesi dinamiklerini tarihselmateryalist temelde incelemeye girişen Juliet Mitchell (1966) gibi yazarlara dek,
Marksizmden etkilenmiş kadın çalışmalarında merkezi bir konuma sahip
olmuştur.
Kadının ezilmesi olgusu her ne kadar az ya da çok ikinci-dalga kadın
hareketindeki, özellikle de sosyalist-feminizmdeki, çeşitli farklı yaklaşımlar için
ortak bir zemin oluştursa da, bu olguyu yaratan unsurların birbirleriyle ne tür bir
nedensellik ilişkisi kurduğuna ve kadının tarihsel olarak patriyarkal tahakküm
altına ne şekilde girdiğine, dahası bu tahakkümün kapitalizm altında nasıl
sürdürülebildiğine ilişkin analizler önemli farklılıklar taşımaktaydı. Bu
doğrultuda, endüstriyel kapitalist sistemde cinsiyete dayalı işbölümünün ve haneiçi emek süreçlerinin rollerini inceleyen, kadının tahakküm altına alınmasının
maddi koşullarını araştıran ve eleştirel bir şekilde hesaplaşmaya girişse de
Marksizmden önemli ölçüde etkilenen bu yaklaşımları tematik bir şekilde dört ana
başlık altında incelemek mümkün olacaktır. Bu yaklaşımlar, aynı zamanda,
birbirleri yönelik de yapıcı eleştirilerle olgunlaşmış, bu bakımdan her farklı
yaklaşımın kilit metinleri birbirleriyle diyalog içerisinde gelişmişlerdir. Bununla
birlikte, bu incelenen yaklaşımların literatürün tamamını kapsamaktan uzak
olduğunu, fakat bölümler arasındaki bağlantıların yaklaşımlar arasındaki
3

Bu erken dönemin katkılarının bir muhasebesi ve tartışması için, bkz. Vogel (2013).
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tartışmaları birbirleriyle ilişkilendirecek ve bir bütünlük oluşturacak şekilde
kurulduğunu belirtmem gerekiyor. Makalenin bu yapısı çerçevesinde amaçlanan
şey ise, farklı türden doğalara sahip bulunan toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkilerinin
kapitalist toplumlarda birbirleriyle ne tür bir nedensellik içinde ele alınabileceğine
ilişkin tartışmaları tarihsel materyalist bir perspektiften eleştirel bir
değerlendirmeye tâbi tutmaktır.
Bu çerçevede, makalenin çıkış noktasını önce 1970’lerin başında Fransa’da,
sonrasındaysa 70’lerin devamında Britanya’da gelişen, patriyarkanın maddi
kökenlerini incelediği için materyalist feminizm olarak adlandırılan yaklaşım
teşkil etmektedir. Bir ölçüde Marksizmin tarihsel materyalist yöntemini
“uyarlama” çabasındaki materyalist feminizmin tezleri, bu anlamda, hem ikinci
dalga kadın hareketinin önemli teorik atılımlarından birini oluşturur, hem de ona
yönelik yapılan eleştirilerden yola çıkılarak analiz çerçevesinin toplumsal yenidenüretim alanı olarak belirleneceği bir yeni literatüre kaynaklık eder. Makale, daha
sonrasında, kadının ezilmişliğinin maddi kökeni olarak materyalist feminizmin
maddi üretim ilişkileri arayışına çıkmasını ve bunu hane-içi üretim biçimi
kavramsallaştırmasında bulmasını eleştirerek gelişen ve gevşek bir şekilde de olsa
Yeni Sol ile irtibatlandırılabilecek yaklaşımın incelemesi ile devam etmektedir. Bu
Yeni Sol yaklaşımda, ideolojinin ekonomik üretim ilişkilerinden görece özerk
rolünün tarihsel süreç içerisinde bir hane-aile sisteminin kurulduğu ve bunun yine
ideoloji üzerinden farklı dönemler boyunca yeniden üretildiği öne sürülür. Göreli
özerklik teorisinin tarihsel olgular karşısındaki kimi açmazlarını vurgulayan
makale, takip eden bölümde, Althusser’den ve Godelier’den etkilenen yapısalcı
yaklaşımın hane-içindeki yeniden-üretim süreçlerinin kapitalist üretim sürecine
eklemlediği tezini incelemeye alır. Yeniden-üretim teorisinin belki de en “somut”
haliyle teorize edildiği bu yaklaşımda ise yapı–faillik (structure–agency) geriliminin
sorunları, hakeza insan failliğinin öncüsü olduğu bir toplumsal değişim fikrinin
mevcut olmayışı eleştirel bir şekilde vurgulanmaktadır. Bunun sonrasında ise,
“birlikçi” diye adlandırabileceğimiz bir yaklaşımın öne sürdüğü kapitalist üretim
biçimindeki farklı emek süreçlerinin diyalektik bir birlik oluşturduğu ve bu birliğin
hane-içindeki yeniden-üretim sürecinin kapitalist üretim süreciyle olan çelişkisi
üzerinden kurulduğu tezi incelemeye alınmaktadır. Bu yaklaşımdaki kimi
kavramsal sorunları da gözden geçiren makale, son bölümde ise, tarihsel
materyalist perspektiften toplumsal yeniden-üretim tartışmalarının sınırlarını
vurgulayarak ve bu tartışmaların nasıl alternatif bir şekilde ele alınabileceğine dair
kimi noktaları belirleyerek tamamlanmaktadır.
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1. MATERYALİST FEMİNİZM
Kadının patriyarkal tahakküm altına alınmasının tarihsel ve maddi
koşullarına ilişkin ikinci-dalga kadın hareketinden çıkan ilk sistematik analiz
denemesi 1970’li yıllarla birlikte “materyalist feminizm” olarak adlandırılan
akımdan geldi. Simone de Beauvoir öncülüğünde 1970’lerin ikinci yarısında etkili
olmuş Questions féministes (QF) dergisini çıkaran ekip içerisindeki Christine Delphy
ilk kez 1970’te yayınlanan metni “L’ennemi principal” ile bu analizi endüstriyel
kapitalizm ve patriyarka arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurarak sağladı.
Buna göre Delphy’nin formülasyonu şu üç teze dayalıydı: (i) patriyarkanın
endüstriyel toplumlarda kadınların erkeklere tâbi kılındığı sistem olarak
tanımlanması; (ii) patriyarkal sistemin iktisadi bir temele dayanması; (iii) bu
temelin de hane-içi üretim biçimi (mode de production domestique) olarak
belirlenmesi (Delphy 1998). Dolayısıyla bu formülasyon belirli bir tâbiyet formu
olarak sömürü ilişkilerinin belirli ve ayrıksı bir üretim biçimi olarak hane-içi
üretim biçimi temelinde ortaya çıktığını, patriyarkanın yalnızca bir tahakküm
ilişkisi değil fakat en başta bir sömürü ilişkisi olduğunu, bu bakımdan endüstriyel
toplumlarda kadın ve erkek cinsleri arasında uzlaşmaz bir çelişki bulunduğunu,
bu çelişkinin de bu iki cinsi birer toplumsal sınıf olarak kurduğunu ortaya koyar.
Bu yalnızca Delphy’nin değil, aynı zamanda QF ve materyalist feminizmin
de teorik pozisyonu olarak anlaşılabilir. Buna göre kadının erkeğe tâbiyetinin,
yani patriyarkanın materyalist temeli kadının erkek tarafından özel bir üretim
biçimi olan hane-içi üretim biçimi altında sömürülmesi ve emeğine el
konulmasıdır; öyleyse çağdaş toplumlardaki başat konumda bulunan çelişki yine
bir sınıf çelişkisidir, fakat bu erkek sınıfı ile kadın sınıfı arasındadır. Delphy ve QF
kolektifi kadınların bir bütün olarak erkekler tarafından sömürüldüğünü ve
emeklerine el konulduğu tespitini yaparak, kadınlar arasında burjuva veya işçi
sınıfı gibi bir ayrımın önem taşımadığı sonucuna ulaşır (NQF, 1981: 8).4

Burada referans QF’e değil, onun ardılı olan Nouvelles questions féministes’e (NQF) yapılmaktadır.
1980’de QF’in dağılması ve NQF’in tekrar Beauvoir öncülüğünde ve Delphy’nin merkezi figür
rolü üstlenerek 1981’de kurulması QF editoryal kolektifi içinde yaşanan “radikal lezbiyen” eleştiri
kaynaklıdır. Buna göre, Monique Wittig gibi isimlerin aldığı pozisyon heteroseksüel kadınları
“işbirlikçi” olarak eleştirmektedir. NQF Yayın Kurulu QF muhalefetinin bu pozisyonunu şöyle
özetler: “Eğer kadınlar ve erkekler iki antagonistik sınıf ise, bu ikinci sınıf ile kurulan her temas
‘sınıf işbirlikçiliği’ ve ezilen sınıf mensupları açısından bakıldığında kendilerine yapılmış bir
ihanettir” (NQF Yayın Kurulu, 1981: 6). Tartışmanın çıkış noktası için, bkz. Wittig (1980) ve de
Lesseps (1980).
4
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Delphy’ye (1998) göre kadın ve erkek arasında gerçekleşen ve kadını eve hapseden
evlilik ilişkisi özel bir iş sözleşmesidir. 5
Sonraki çalışmalarında bu argümanlarını derinleştirme yoluna giden
Delphy, genel bir sömürü teorisi geliştirme gayretiyle, sömürünün yaygın bir
şekilde kapitalist formuyla tanımlandığı ve bunun da kapitalist-olmayan sömürü
formlarının gözden kaçırılmasına neden olduğu varsayımından yola çıktı.
Sömürünün Marksizmde olduğu gibi artı-değer üzerinden anlaşılmasına karşı
çıkan Delphy, işçi sınıfının üretim araçlarından mahrum bırakılmasının onun
sömürülmesindeki tek mekanizma olmadığını yazarak, eğitim sistemi ve statütemelli engellerin de sömürüyü gerçekleştiren mekanizmalar olduğunu ileri sürer.
Bu da, kendisine göre, statü-, cinsiyet-, ırk- veya etnisite-temelli farklı türden
sömürü türlerini söz konusu kılar (Delphy, 2003; Delphy, 2004).
Delphy ve QF/NQF’in Fransa’da ajandasına aldığı materyalist feminizm
projesi 1970’ler boyunca başka bağlamlarda da çeşitli rezonanslar yaratır.
Britanyalı sosyologlar Annette Kuhn ve AnnMarie Wolpe’nin derlediği Feminism
and Materialism, örneğin, materyalist feminizm projesini Manş Denizi’nin öbür
yakasında QF’le aynı zamanlarda gündeme alır. Bu proje yalnızca patriyarkanın
doğasını anlama görevini göz ardı ettiği düşünülen Marksizme yönelik bir eleştiri
olarak değil, Marksizmi dönüştürme ve dolayısıyla Marksist-feminizme bir katkı
sunma çabası olarak da tanımlanır (Kuhn ve Wolpe, 1978b). Materyalist
feminizmle klasik Marksizmin farklılaşan ajandalarına değinen yazarlar bu
ikisinin farklı çıkış noktalarına sahip olduklarını vurgularlar. Buna göre, klasik
Marksizmin inceleme alanı şunlardır: üretim biçimlerinin, özellikle de kapitalist
üretim biçiminin hareket ve dönüşüm yasaları; bu üretim biçiminde değer yaratımı
ve sermaye birikimi yolları (Kuhn ve Wolpe, 1978b: 8). Burada ortaya çıkan sorun
yazarlara göre şudur: “her ne kadar … kadınların tâbiyet altına alınmaları tarihsel
olarak kadınların üretim ve yeniden-üretim biçimleriyle ilişkisi bakımından analiz
edilecek olsa da, bu özel sorun geleneksel Marksist düşüncede pek az işlenmiştir.
Bu anlamda, kadınların bu şekilde baskılanması ve tâbiyet altına alınması analiz
gerektiren bir problem olarak görülmemiş ve kadınların ‘özgürleşme’sinin öncül
koşulu olarak onların kapitalist üretim alanına dahil edilmesi görüşünün ötesine
geçmemiştir” (Kuhn ve Wolpe, 1978b: 8). Materyalizmin problematiği ise, öte
yandan, “bilhassa üretkenliği vasıtasıyla tanımlanan insan toplumu
kavramsallaştırması üzerine kuruludur,” ve buradaki üretkenlik de “en başta
çalışma/emek sayesinde gerçekleşen doğanın dönüşümü yoluyla geçim
“[Delphy’ye göre] … evlilik sözleşmesi erkekler tarafından kadınların emek gücüne el konulan
bir iş sözleşmesidir, ve evlilikteki erkek–kadın ilişkileri, ki niteliklerini karısının emek gücüne
kocanın sahip olması ve onu kontrol etmesiyle kazanmaktadır, hane-içi üretim ilişkilerini,
dolayısıyla da hane-içi üretim biçiminin yapısını, teşkil etmektedir” (Gamarnikow, 1978: 100).
5
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araçlarının ve değerin” üretimidir. Burada tarihsel bir yaklaşımın benimsenmesi
gerektiğini dile getiren yazarlar, toplumsal üretim ve yeniden-üretim ilişkilerinin
dönüşümünü bu tarihsellik içinde incelenmesi gerektiğini söylerler; materyalist
feminizm, şu halde, “kadınların [toplumsal] pozisyonlarını tarihin çeşitli
momentlerindeki üretim ve yeniden-üretim ilişkileri çerçevesine yerleştir[erek],”
esas analiz konusunu “cinsiyete-dayalı işbölümünün belirlenmiş karakterini ve
bunun çeşitli konjonktürlerdeki erkekler ve kadınlar arasındaki güç ilişkilerine
etkilerini” incelemeye ayırır (Kuhn ve Wolpe, 1978b: 7).
Aynı derlemede yer alan bir başka makalede (McDonough ve Harrison,
1978) ise patriyarka kavramı analitik bir enstrüman olarak kabul edilerek
kullanıma sokulur; fakat patriyarkal ilişkiler — Juliet Mitchell’in Psikanaliz ve
Feminizm’deki (2000[1974]) tarih-dışı patriyarka yaklaşımının eleştirisi üzerinden
ve onun projesinin aksine olacak şekilde — tarihselleştirilerek, her farklı üretim
biçimi altında farklı türden patriyarkal ilişkiler bulunduğu tespiti yapılır.
Mitchell’in yapıtında “[s]ınıf ve cinsiyet arasındaki ilişkisellik”, McDonough ve
Harrison’a (1978: 23) göre, “diyalektik bir şekilde düşünülmek yerine, her biri
kendi iç mantığına sahip olmak ve her biri kendi yolunda gitmek üzere, tamamen
ayrıştırılmış durumdadır. Cinsiyet ilişkilerinin ve ailenin Avrupa’daki Marksist
gelenekte karakteristik bir şekilde ekonomiden veya üretim ilişkilerinden
ayrıştırılması kendisinin analizinde yeniden üretilir.”
Oysaki, yazarların yaklaşımları çerçevesinde, üretim biçimleri ile patriyarkal
ilişkiler arasında bir nedensellik ilişkisi söz konusu olmaktadır: “Patriyarkanın
güvence altına alınma mekanizmaları kadınların sınıfsal konumlarına ve onların
üremede yerine getirdikleri çeşitli işlevlere göre farklılık gösterir. Nasıl ki sınıflı bir
toplumda ‘aile’ hakkında genelleme yapmak imkânsız ise, tâbiyet mekanizmaları
hakkında genelleme yapmak da imkânsızdır. …[Ü]retim analitik olarak yenidenüretimin öncesine konumlandırılmalıdır. Bunu takiben şu gelir: toplumsal üretim
ilişkileri de insanın yeniden-üretimini gerçekleştiren toplumsal ilişkilerin öncesine
konumlandırılmalıdır. Her ne kadar kadınlar aynı anda birbirinden ayrı fakat
birbirine bağlantılı bu iki yapıda — sınıf ve patriyarka yapılarında — yer alıyor
olsalar da, kendi sınıf pozisyonları onların objektif bir şekilde tâbi olacakları
patriyarka biçimlerinin koşullarını sınırlar” (McDonough ve Harrison, 1978: 36).
Bu anlamda Kuhn ve Wolpe’nin gündeme getirdiği toplumsal yeniden-üretim
konusu, patriyarkal ilişkileri üretim ilişkilerinin dışında bırakıp toplumsal
yeniden-üretim alanının içine yerleştiği için, McDonough ve Harrison’da önemli
bir yer bulur; yazarlara göre, toplumsal yeniden-üretim alanında yer alan
patriyarkal ilişkiler üretim biçiminin doğrudan belirlenimi doğrultusunda
kurulurlar.
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Bu dönemin önemli katkılarından bir diğeri de Heidi I. Hartmann’ın
çalışmalarıyla gelmiştir. 1970’lerin ikinci yarısında ve 1980’lerin başındaki bir dizi
etkili makaleyle kadının ezilmesi ile kapitalist üretim ilişkileri arasındaki ilişkiyi
inceleyen Hartmann (1976; 1979; 1981) 6 kapitalist üretim safhasındaki sınıf
ilişkilerini tarihsel-materyalist bir çerçeve içinde kavramaya çalışır: temel olarak,
Hartmann’a göre, Marksizm cinsiyet-körüdür, zira kapitalist üretim ilişkilerinin
cinsiyetsiz ve gayrişahsi ilişkiler ortaya çıkardığı teşhisinde bulunur. Her ne kadar
Marksizm, sınıf ilişkileri temelinde toplumsal değişimi analiz etme araçlarını
başarılı bir şekilde ortaya koyabilse de, en başta cinsiyetler arasındaki ve üretim
ilişkilerini aşan ilişkileri analiz etmede yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık,
Hartmann’a göre, Marksizmin başarılı olduğu nokta ise feminizmin cinsiyetler
arasındaki eşitsizliği kuran yapı olarak patriyarkayı tarihsiz değerlendirdiği, onu
tarihselleştiremediği eleştirisidir.
Bu noktada ortaya “Marksizm ve feminizmin mutsuz evliliği” çıkmaktadır.
Başka deyişle, mevcut kavramsal ve yöntemsel çerçeveleri içinde, Marksizm ve
feminizmin ayrı gündemleri vardır ve bunların ortaklaştırılması için söz konusu
çerçevelerin önemli ölçüde gözden geçirilmesi gerekmektedir; zira bu iki farklı
yaklaşım esasında farklı türden ve ayrıksı iki “alan” üzerinde
yoğunlaşmaktadırlar. Örneğin, kadın ve erkek emeğinin ücretlendirilmesi ve genel
olarak ücretli emeğin hak talepleri konusundaki ondokuzuncu yüzyıl
ABD’sindeki mücadeleleri hatırlatan Hartmann, çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda, erkek işçilerin kadınlarla eşitlikçi değil kadın işçilere
üstünlük kuracak bir pozisyon aldıklarını belirtir; örneğin, erkek işçilerin “kendi
ücretli emekleri için ailelerini geçindirmeye yetecek ücret talep” ettiklerini söyler
ve devam eder: “Bu ‘aile ücreti’ [family wage] sistemi ondokuzuncu yüzyılın
sonunda ve yirminci yüzyılın başında stabil durumdaki işçi sınıfı aileleri için
gitgide bir norm durumuna geldi. … Erkekler ve kadınlara eşit ücretler için
mücadele etmek yerine, erkek işçiler, karılarını evde kendi hizmetlerinde tutmayı
isteyerek, ‘aile ücreti’ni gözettiler.” Aile ücreti talepleriyle ilgili bu tarihsel olguya
ilişkin analiz Hartmann’ın teorik yaklaşımında patriyarka ile kapitalizm
arasındaki şu ilişkiselliğe ulaşır: “Şayet patriyarka olmasaydı birleşmiş bir işçi
sınıfı kapitalizmle boy ölçüşebilirdi, fakat patriyarkal toplumsal ilişkiler, bir
kesimin (erkeklerin) diğer bir kesim (kadınlar) hilafına satın alınmasına imkân
vererek, işçi sınıfını böldü. Erkekler arasındaki hem hiyerarşi ve hem de
dayanışma bu çözüm sürecinde önem taşımaktaydı. ‘Aile ücretleri’ kadınların

Burada, Anglosakson ve Kıta Avrupalı feminist entelektüel çevreler arasındaki etkileşimi
vurgulamak bakımından, Hartmann’ın 1976 tarihli metninin Fransızcaya çevrilerek QF’te
yayınlanmış olduğunu not düşmek gerekiyor: bkz. Hartmann (1978).
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emek güçleri üzerinde gerçekleşen, ve patriyarkal ve kapitalist çıkarlar arasında
yaşanan, çatışmanın bir çözümü olarak görülmüştü” (Hartmann, 1979: 16).
Yazar bu yaklaşıma yirminci yüzyıldaki işçi-sınıfı-içi ayrışmaları açıklarken
de başvurur. Ona göre kapitalizmin, Marx’ın çalışmalarında karşımıza çıkan
“sermayenin evrenselleştirici eğilimi” doğrultusunda, 7 toplumu bir bütün olarak
proleterleştirmek yoluyla, sınıf-dışı kimliklerin önemsizleştiği bir dünya yaratacağı
öngörüsü, Marksizm tarafından kapitalizmin doğasına atfedilen bir unsur
olmuştur. Gerçekte ise, kapitalizmin evrimi, bu sınıf-dışı farklılıkların
önemsizleşmesi bir tarafa, bilakis, öneminin arttığı bir dünya yaratmıştır. Bu
durum, Hartmann’a göre, sermayenin birikimi için bir gereklilik olmaktan ziyade,
emek süreçlerindeki kontrol mekanizmalarını sıkılaştırmakla ilişkili olmuştur. Bu
anlamda işgücü içinde böylesi ayrımlar yaratmak kimi zaman kârlı veya üretken
olmanın uzağında da kalabilmektedir. Hartmann’a göre, aile ücreti tarihsel
işlevini görmeye yirminci yüzyılda da devam etmiş ve kadın emeğinin hane içinde
ve dışında erkekler tarafından kontrol edilebilmesini sağlayarak kapitalizmle
patriyarka arasındaki ittifakın temelini oluşturmuştur. Bu çerçevede sermaye,
kadir-i mutlak olmadığı gibi, esasen çok da esnektir; patriyarkayla olan ilişkisinde
de görüldüğü üzere, “daha önceden mevcut bulunan toplumsal formlarla
karşılaştığında onları hem yok edebilir hem de onlara uyum sağlayabilir”
(Hartmann, 1979: 18). Öyleyse, Hartmann’a göre, çağdaş kapitalist toplumlarda,
sermayenin işleyiş mantığı ve bu mantığın hükmettiği bir alanın yanı sıra, bir de
patriyarka gibi sınıfı bölen sınıf-dışı bir tahakküm ilişkisinin mantığı ve bu
mantığın hükmettiği bir başka alan söz konusudur. Bu iki alan birbirlerinden
doğaları bakımından ayrılmış durumdadır.
2. İDEOLOJİNİN GÖRELİ ÖZERKLİĞİ
Modern/endüstriyel kapitalist toplumlarda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin
ve patriyarkanın özgüllüğünün vurgulandığı ve bu ilişkilerin maddi zeminlerinin
sorgulandığı, kendilerini materyalist feminizme şu veya bu derece yakınlık içinde
konumlandıran feminist çalışmalar 1970’li yıllara yayılmıştır. Bu çalışmalar
onyılın özellikle de sonlarından itibaren önemli bir eleştiriye zemin oluşturmuştur.
Bu zemin üzerinde de toplumsal cinsiyet olgusunun sınıf ilişkileriyle ve kapitalist
üretim biçimiyle olan bağlarını inceleyen ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini
kapitalist toplumsal yeniden-üretim şeması içerisine yerleştiren farklı yaklaşımlar
gelişmeye başlamıştır. Her ne kadar kendi aralarında çok önemli farklılıklar
Marx sermayenin evrenselleştirici eğilimini sermayeyi daha önceki bütün üretim safhalarından
ayıran özellik olarak görür: “[Sermaye] tam da doğası gereği limitlenmiş olsa da, üretici güçlerin
evrensel gelişimi yönünde uğraşır, ve böylelikle yeni bir üretim biçiminin koşullarını yaratır …”
(Marx, 1973: 540).
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barındırsalar da, bu yaklaşımları, toplumsal yeniden-üretimi genel bir şema olarak
benimseyip cinsiyet ilişkilerini bu şemayla birlikte düşündükleri için, bir bütün
olarak, toplumsal yeniden-üretim teorisi (TYT) başlığı altında incelemek
mümkündür. Bunlar arasında “patriyarkanın özgüllüğü” tezine yöneltilen en
sistemli ve en erken denebilecek ilk eleştiriler ekonomizm ve düalizm üzerinden
olmuştur.
İlk olarak şunun belirtilmesi gerekiyor: patriyarkanın özgüllüğünü ve
kapitalist sınıf ilişkilerinden özerkliğini ekonomizm temelinde eleştirmek ilk anda
çelişkili bir ifade olarak gelebilir. Ekonomizm eleştirisi, bilindiği gibi, Yeni Sol’un
önemli çıkış noktalarından birisidir; özel olarak da ikinci Yeni Sol olarak
tanımlanabilecek entelektüeller kuşağında bu eleştiri sosyalist hareketinin organik
aydınlarının işçi sınıfı ile bağlarının zayıfladığı ve giderek koptuğu bir süreçte daha
da yaygın hale gelmiştir. Buna göre, ekonomik etkinliklerin dışında kalan
süreçlerin toplumsal değişimdeki belirleyiciliğine yapılan vurgu geleneksel
Marksizme göre arttırılmış, hakeza ideoloji ve ideolojik mücadele gibi konular
öncelikli konuma gelmiştir (Wood, 1995; Wood, 1998[1986]; daha geniş bir Batı
Marksizmi ve Yeni Sol değerlendirmesi için, bkz: Anderson, 1976). Bu bağlamda,
bir taraftan iktisadi düzey ile siyasal ve ideolojik düzeylerin birbirlerinden doğaları
itibariyle ayrıldıkları teslim edilirken, diğer taraftan toplumsal değişimdeki
nedensellik mekanizmalarındaki nihai belirleyicilik tekeli iktisadi düzeyden
alınarak siyasal ve ideolojik düzeylere daha geniş belirleyicilik rolleri tanımlanır
ve çeşitli momentlerde bu düzeylerin belirleyicilikleri arasında bir düzen/sıralama
kurulur. Burada kastedildiği anlamıyla ekonomizm ise, Althusserci yapısalcılığı
benimsemiş kimi araştırmacılar tarafından, patriyarkal ilişkilerin özgül doğasını
maddi zeminde — ekonomik sömürü ilişkileri zemininde — arayan ve ideolojik
düzeyin önemini “idealist” olduğu gerekçesiyle geri plana iten materyalist
feminizme, özellikle de Delphy’nin teorisine, atfedilmektedir. 8 Materyalist
feminizmin ve Delphy’nin patriyarkal ilişkilerin özgüllüğünü maddi sömürü
ilişkilerinde araması, ve bu ilişkilerin kapitalist üretim biçiminden farklı bir başka
üretim biçimi — hane-içi üretim biçimi — altında tesis edilmesi, toplumsal
cinsiyet ilişkileri ile ekonomik belirlenimcilik arasında başka türden bir yeni
nedensellik bağının kurulmasına yol açmıştı. Burada kadının patriyarkal ilişkilerin

8
“Delphy’nin analizi, kadınların ezilişinin ekonomik veçhelerine vurgu yaparak, kadınların bir
kategori olarak ideolojik ve politik inşalarını dikkate almada başarısız oluyor. … Delphy, kadının
ezilmesini yalnızca ekonomik düzeyde aradığı için, çalışmasında vaat ettiği materyalist analizi
sağlayamamaktadır. Materyalist bir analiz ideolojik düzeyi iktisadi düzeyle birleştirebilen
analizdir — bilinci yapılandıran maddi koşulları araştırandır. İdeolojik düzeyi incelemeyi ısrarla
reddeden Delphy’ninki gibi bir analiz ise bu tür bir ilişkiyle pek alakadar değildir ve daha doğru
bir şekilde ekonomizm-yanlısı (economistic) olarak adlandırılmalıdır” (Barrett ve McIntosh, 1979:
103).
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tâbiyetine girmesi, kapitalizmin ve sermaye birikiminin değil, sömürücü cinsiyet
olarak erkeğin kadın üzerindeki ekonomik gücünü sürdürmesinin (dolayısıyla
cinsiyete-dayalı sömürüyü sürdürmenin) bir gerekliliği olarak karşımıza
çıkmaktaydı.
Bu yaklaşıma karşı gelişen ekonomizm eleştirisi ise toplumsal cinsiyet
ilişkilerinin (ve bu ilişkilerde kadının ezilmesinin) ortaya çıkışında ekonomik
süreçlerin yanı sıra ideolojiye de belirleyici bir rol atfedilmesi gerektiğini vurgular.
Patriyarkanın özgüllüğü tezi, en azından Delphy ve QF çevresinde, Marksizmin
vurguladığı kapitalist sınıf ilişkilerinin özgüllüğünü vurgulayan ve kadınların
ezilmesinin bunun bir sonucu olduğunu savlayan “Marksist indirgemeciliğe” bir
tepki olarak gelişmişti; analizin temel aksını patriyarkanın özgüllüğünden
kaldırarak ideolojinin özerkliğine ve ideolojik düzeyin özgüllüğüne kaydıran
yaklaşım ise, kadının tarihsel olarak erkek tarafından ezilişini, pre-kapitalist
toplumlardan endüstriyel kapitalist toplumlara dek süregiden ve devletin rolüyle
oluşan bir aile-hane sisteminin (McIntosh, 1978) ve bu sistem zemininde oluşmuş
ideolojinin sonucu olarak tanımlar (Barrett, 1988: 210–1; Barrett ve McIntosh,
1991). Buna göre, gerçek materyalist analiz, toplumsal gerçekliği bir bütün olarak
kavramak zorunda olduğu için, maddi koşullar ile ideoloji arasındaki ilişkiyi
doğru ortaya koymak zorundadır: bu şekilde aile-hane sistemi gibi bir maddi
zemin/kurum üzerinden kadının ezilmesini koşullandıran ideoloji anlaşılır hale
gelebilir. Buna karşılık, söz konusu ideoloji tarihsel bir süreç içerisinde evrim
geçirmiş ve değişim göstermiştir; bununla beraber, bu ideoloji, değişen iktisadi
ilişkiler, dahası birbirinin yerini alan farklı üretim biçimleri karşısında, aile-hane
sisteminin varlığı sayesinde, özerkliğini korumuş ve, sözgelimi, kapitalizm gibi
iktisadi ilişkileri gayrişahsileştiren bir toplumsal sistemde kadının ezilmesinin
koşullarını sürdüregelmiştir. Başka deyişle, kadının ezilmesi, kapitalist üretim
biçimi için konuşuyor isek, sermaye birikiminin bir koşulu değildir ve ekonomiye
indirgeyen analizlerle açıklanamaz. Kapitalist toplumsal ilişkilerde kadının
ezildiği toplumsal cinsiyet ilişkileri kapitalist ekonomik ilişkilerin
belirleyiciliğinden özerkleşmiştir. Barrett ve McIntosh’un pozisyonlarına göre,
Delphy’nin hane-içi ekonomiyi kapitalizmden ayrıksı bir üretim biçimi gibi
görerek kadının ezilmesine bir maddi (ekonomik) zemin araması, veya başka
materyalist feministlerin (Kuhn ve Wolpe, 1978b; McDonough ve Harrison, 1978)
kadınların ezilmesinin koşullarını kadın emeğinin dahil olduğu kapitalist sömürü
ilişkileri bağlamında araması, ideolojinin göreli özerkliğini ve onun maddi
kökenlerini görmezden geldikleri ölçüde, gerçeklikten uzak düşmektedir.
Barrett’ın teorik pozisyonu ise, ekonomik indirgemeci yaklaşımlara karşı
konumlanacak şekilde, kapitalist üretim biçimi ile ideoloji arasındaki ilişkinin
kurulması ve bunun toplumsal yeniden-üretim süreci içinde kavranması üzerine
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kuruludur. Althusser’in yapısalcı yaklaşımını büyük ölçüde benimseyen Barrett,
bu doğrultuda öncelikle — oldukça Althusserci bir tavırla — kavramsal bir
saflaşma arayışının sonucu olarak, patriyarka kavramının bizzat kendisini
sorunsallaştırır. 9 Kate Millett, Shulamith Firestone veya daha sonradan Heidi
Hartmann gibi yazar ve araştırmacıların çalışmalarında ortaya konan şablon,
Barrett’a göre, kapitalizm ve patriyarka olarak iki sistemi ayrıksı ve birbirinden
bağımsız bir biçimde sunmaktadır. Patriyarka kavramının kullanılması, patriyarka
ile kastedilen toplumsal ilişkilerin işleyiş biçimine tarihdışı bir anlam atfederek,
(kapitalizmin de aralarında bulunduğu) tarihsel üretim biçimleri ile kadınların
ezildiği ve temelini aile-hanede bulan sistem arasındaki bağın ortadan kalkmasının
yolunu açmaktadır; özellikle de Millett (2000[1969]) ve Firestone’un (1971)
çalışmalarında böylesi bir tarihdışı patriyarka kavramı ile karşılaşıldığını belirten
Barrett patriyarkanın, bir adım sonrasında, yeniden-üretimin de biyolojik
temellere indirgenerek anlaşılması (yani, biyolojizm) tehlikesini ortaya
çıkardığını, zira cinsiyetler arasındaki ilişkilerin, yine tarihdışı bir şekilde,
“değişimin olmaması” esasına göre kavrandığını not eder (Barrett, 1988: 14–5).
Öyleyse, sorun yalnızca analitik bir kavram olarak patriyarkanın kullanılıp
kullanılmamasında değil, aynı zamanda, patriyarkanın işaret ettiği bir insan
faaliyeti alanı olarak yeniden-üretimin nasıl anlaşıldığında da yatar. Yenidenüretim tanımının burada önemli bir yeri bulunuyor —şöyle yazmıştı Engels:
“Materyalist kavrayışa göre, tarihteki belirleyici faktör, son kertede, halihazırdaki
hayatın üretimi ve yeniden-üretimidir. Ama bunun da ikili bir karakteri vardır. Bir
tarafta, geçimlik araçların, yiyeceğin, giyeceğin ve barınmanın ve bunlar için
gerekli gereçlerin üretimi; diğeri tarafta, insan canlılarının kendilerinin üretimi,
türün sürdürülmesi” (Engels, 1990: 131-132). Barrett materyalist bir yenidenüretim kavramı için yararlı bir zemin olarak Engels’in buradaki ayrımından yola
çıkar; bununla birlikte bu tanımın da ötesine geçerek, Felicity Edholm, Olivia
Harris ve Kate Young’ın (1977) yaptığı üçlü ayrıma başvurur: toplumsal yenidenüretim; emek gücünün yeniden-üretimi; biyolojik yeniden-üretim. Öyleyse
üretiminin dışında kalan süreç olarak hayatın yeniden-üretimi bu üç farklı türden
yeniden-üretim fonksiyonundan oluşmaktadır.
Barrett, bu analitik ayrımın ardından, gerek üretim sürecindeki gerekse
hane-içindeki rolünü ele alarak, kadının ilkindeki emeğinin ikincisindeki emeğine
göre ikincil plana atıldığı koşulların incelendiği yaklaşımları gözden geçirir.
Örneğin, Beechey’e (1978: 190) göre, evli kadın işçiler sermaye açısından “baştan
savılabilir ve esnek bir emek gücü” sunarlar ve sermaye karşısındaki “bu
Burada patriyarka kavramına yönelik eleştirel mesafe alan Barrett (1988: xiii), gelen birtakım
yorumların ve eleştirilerin ardından, kitabının gözden geçirilmiş baskısında, şüpheciliğini yine bir
nebze koruyarak, bu radikal pozisyonunu yumuşatma yoluna gitmiştir.
9
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pozisyonlarının özelliği onların aile içerisindeki rollerinden ve bunun onların asli
rolü olduğuna dair yaygın kanıdan ortaya çıkar.” Kadınların bu güvencesiz
konumlarını tahkim eden koşullar (örgütlenme sorunu, yasal güvencesizlik,
düzenlemeler, vs.) eklenince, üretim süreçlerindeki kadın emeğinin daha düşük
düzeyde ücretlendirildiği bir emek piyasası oluşur; bu da evli kadın işçinin, emeği
yeniden-üretim maliyetini karşılamayacak kadar düşük ücretlendirilmesi
durumunda, asli rolü olan hane-içine dönmesine neden olur. Bu analizde, elbette,
Barrett’ın da dikkat çektiği gibi, kimi sorunlar vardır. Örneğin, kadın emeği erkek
emeği ile eşit ücrete tâbi değilse, dolayısıyla sermaye açısından kadın emeği çok
daha yüksek sömürü oranları ve (erkek emeğine oranla) daha az olmayan
üretkenlik getirmekteyse, aynı zamanda genel ücret düzeylerinin baskılanmasında
rol oynuyorsa, ve nihayet kadın emeğinin ücretlendirilmesi onun yeniden-üretim
maliyetinin altında gerçekleşiyorsa, öyleyse sermaye neden erkek emeğini aile
ücreti ile ücretlendirmektedir? Bununla birlikte, Barrett’ın da üstünde durduğu
gibi, Beechey’in analizinde, açık ki, işlevselci bir yaklaşım yoktur; zira kadın
emeğinin hane-içine kapatılmasının kapitalizm için daha kârlı olduğuna yönelik
indirgemeci bir nedensellik ilişkisi kurulmuş değildir. Tam tersine, Beechey’in
analizinde, Barrett’ın de üstünde durduğu gibi, ideolojinin özerkliğini ve o
özerkliğe zemin olarak aile-hane sisteminin varlığını kabul eden, fakat yeterince
teorize edilmemiş bir alan mevcuttur.
Şu durumda yapılması gereken ideoloji kavramını yeterince teorize ederek,
epistemolojik temellerini gözardı etmeksizin ve kapitalist üretim biçimiyle olan
belirlenim ilişkisini kaçırmaksızın, onun toplumsal yeniden-üretim şeması
içerisindeki rolünü anlamaktır. Bu yapılabildiği takdirde, toplumsal cinsiyet
ideolojisinin kadının ezilmesindeki koşulların oluşumunda iktisadi düzeyden
özerk ama bundan bağımsız olmayan rolü anlaşılabilir — bu da, tersinden, kadın
özgürleşmesi için gerekli siyasal strateji için önemli ipuçları sağlayacaktır. Burada
Barrett ile Althusser’in ideoloji anlayışlarında geniş bir ortaklık söz konusudur.
Buna göre “ideoloji bireylerin kendi varoluşlarının gerçek koşullarına olan
muhayyel ilişkiyi temsil eder” ve “ideolojinin maddi bir varoluşu vardır”
(Althusser, 1971: 162–70); “ideoloji insan varoluşunun bizzat kendisinin
‘yaşanmış’ deneyimleri ile özdeş olan bütün insani faaliyetlere sızmıştır”
(Althusser, 1971: 223) ve bu sayede “tekil özneler ideoloji içinde inşa edilirler ve
yeniden üretilirler” (Barrett, 1988: 30). Althusser’in ideoloji teorisi bu noktada
üretim ilişkilerinin gerçekleştiği alanın (“altyapı”) dışında kalan geniş bir alana
(“üstyapı”) yayılır; bu geniş alanda üretimin maddi koşullarının (üretim
araçlarının), emek gücünün (emek gücü niteliklerinin yanı sıra onun yönetici
ideolojiye olan tâbiyetinin de) ve nihayet üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi
gerçekleşmektedir.
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Barrett ideolojiye özerklik kazandırarak “altyapıdaki üretim ilişkilerinin
üstyapıdaki yansıması” olarak tarif edilen ekonomik indirgemeciliğe karşı bir
pozisyon geliştirmeye çalışmaktaydı; tam da bu noktada, Althusser’in ideoloji
tanımıyla olan angajmanına ilişkin olarak, Barrett’ın eleştirel mesafe aldığı bir
diğer teorik pozisyona dair bir parantez açılması gerekiyor: post-Althussercilik.
Althusser’de karşımıza çıkan ideolojinin maddi yapıların içine yerleştiği tezi, postAlthusserci teorisyenlerde, özellikle de Hindess ve Hirst’ün başını çektiği söylem
teorisinde (Corrigan ve Sayer, 1978), ideolojinin bizzat kendisinin maddi olduğu
tezine doğru genişletilir. Bu tez, öte yandan, iktisadi düzey ile ideolojik düzey
arasındaki belirlenim ilişkisini de reddederek, ikincinin birinciden özerk olduğu
kavrayışını ikincinin birinciden bağımsız olduğu kavrayışıyla değiştirir. Maddi
yapılar olarak ideoloji ile iktisadi düzey arasında hiçbir epistemolojik bağın
kalmaması, böylece, söylemlerin ve söylemsel pratiklerin mutlaklaşmalarına ve
siyasal mücadelenin esas alanlarına dönüşmelerine yol açacaktır.
Elbette, post-Althussercilikteki bu tür yaklaşımlara bizzat Althusser’deki
kimi teorik pozisyonlar zemin oluşturmaktadır. Althusser’de, tıpkı Barrett’ta
olduğu gibi, ideolojik düzeyin ekonomik düzeyden görece özerk oluşu, ilkine
mutlak bir bağımsızlık katmamakla birlikte, toplumsal dinamiklerde ideolojinin de
belirleyici momentlere sahip olduğu görüşüne yol açmıştı; zira üretim alanının
(“altyapı”) dışında kalan her alanda, “üstyapı” kurumları farklı türden
fonksiyonlara sahip çeşitli ideolojik aygıtların devlet iktidarı altında işlemekte
olduğu bir yapı ortaya çıkmaktaydı. Bu yapı çerçevesindeki aygıtlar temel
ideolojik fonksiyonlarını icra ederlerken tekil özneleri ise “çağırmakta”
(interpellation), başka deyişle onları özneleştirmekteydi. Post-Althussercilikte
iktisadi ve ideolojik düzeyler arasındaki belirlenim ilişkisi bir kez kaybolduktan
sonra, bu çağırma edimi ve özneleşme süreci doğrudan doğruya maddi yapılar
olarak anlaşılan söylemlerin bir fonksiyonu durumuna geldi ve siyasal süreçler
ekonomiden soyutlanabilir söylemsel performanslar çatışmasına indirgendi.
Barrett (1988: 89–90), bu tehlikenin farkında olması sebebiyle, Ellen Wood’un
(1998) tabiriyle “tarih ve siyasetin rastgeleleşmesi” olarak tanımlanabilecek teorik
hataya düşmemek için, ideolojiye maddilik atfeden yaklaşımlara da mesafeli
yaklaşmaktadır.
Bunların yerine ise, Barrett, ideoloji ve iktisat arasında karşılıklı bir
ilişkisellik önerisinde bulunur. Buna göre, “ideoloji kavramı bilinçle, güdülerle,
duygulanımla ilgili süreçlere işaret eder; en iyi şekilde ise anlam kategorisi
içerisinde konumlandırılabilir. İdeoloji anlamın üretildiği, yerinden sarsıldığı,
yeniden üretildiği, dönüştürüldüğü süreçler için jenerik bir terimdir. Anlam ise
iletişim ve ifadelendirme araçları üzerinden müzakere edildiği için, kültürel
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üretimin ideolojik süreçlerin inşasında önemli bir alan teşkil ettiğini söylemek
mümkündür.” Böylelikle ideolojinin içine girmiş olduğu alanlar siyasal
mücadelede (Althusser’e göre sınıf mücadelesinin) kritik önemi haiz bir alan
oluşturur — özellikle de iktisat-dışı tahakküm ilişkilerinin nasıl geliştiğini
gözlemleme açısından. Öyleyse, “[i]deoloji tarihsel olarak maddi pratiklerin içine
yerleştirilmiştir, fakat buradan ne ideolojinin teorik olarak maddi pratiklerden
ayrıştırılamaz olduğu ne de onlarla doğrudan bir ilişkiye sahip olduğu sonucu
çıkar.” Bu bize ideolojinin toplumsal yeniden-üretim süreçlerindeki spesifik — ve
belki de sınırlanmış — yerini verir: ideoloji “kapitalist işbölümünün tarihsel bir
şekilde oluşumunda ve emek gücünün yeniden-üretiminde” özel bir role sahiptir.
Bu rol ise ideolojinin maddi yapılar içerisine yerleştirilmiş olmasından
kaynaklanmaktaydı: “Cinsiyete-dayalı işbölümü ve buna eşlik etmekte olan erkek
ve kadınlarca emeğin uygun bir şekilde anlamlandırıldığı ideolojiler daha en
başından itibaren kapitalist işbölümüne yerleştirilmiş durumdaydı.” Fakat ona
göre “kapitalist üretim açısından özelde bu ideolojinin fonksiyonel gereklilik
olarak hiçbir kaçınılmazlığı” söz konusu değildi. Mümkün olan çeşitli
opsiyonlardan bir tanesiydi.” Fakat, öyle anlaşılıyor ki, toplumsal cinsiyet
ideolojisinin mümkün opsiyonlardan bir tanesi oluşu onun — path-dependency
nedenselliğini hatırlatır biçimde — kapitalist üretim biçimi açısından tarihsel
olarak zorunlu hale geldiği gerçeğini bertaraf etmemektedir: “böyle bir ideoloji bir
kez tarihsel olarak yerleştirilmiş olunca, sistemin idame ettirilmesi için
vazgeçilmez hale gelebilir” (Barrett, 1988: 97–9).
Bununla birlikte ne toplumsal cinsiyet ideolojisine aile-hane sistemi
düzleminde sağlanan “maddi” zemin, ne de ideolojinin maddi yapılar içerisinde
yerleştirilerek kalıcılaşmış olduğu tezleri, ideolojinin toplumsal yeniden-üretim
şeması içinde yeterince teorize edilmesini getirmektedir. Açtığı tartışmanın
zenginliğine karşın, Barrett’ın analizi iktisadi düzey ile iktisat-dışı düzeyler
arasındaki özerk ilişkiselliği vurgulamanın ötesine geçemiyor, daha da önemlisi
özerklik atfedilen ideolojinin ne ölçüde özerk olduğunu kesin bir şekilde
gösteremiyordu. Üstelik, Barrett, her ne kadar patriyarkal yapılara doğaları
itibariyle kapitalist sermaye birikim süreci için işlevsel bir rol atfetmeye karşı
çıkmış olsa da, son tahlilde, toplumsal cinsiyet ideolojisinin sermayenin mantığı
açısından hiç değilse yararlı bir işlev gördüğü tezine kapı açıyordu. Kuşkusuz, bu
teorik taviz kendisinin de eleştirdiği işlevselcilik anlamına gelmemektedir; fakat
tarihsel bir şekilde incelenmesi gerektiği söylenen maddi yapılar/ideoloji bağlamı
toplumsal cinsiyet ideolojisinin tarihsel bir şekilde kapitalist sermaye birikimine
avantajlı bir konum sağladığı gibi bir tarih-dışı analiz doğuruyordu. Toplumsal
cinsiyet ideolojisi, Johanna Brenner ve Maria Ramas’ın (1984: 68) ifadesiyle,
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Barrett’ta her şeyi açıklayan bir deus ex machina’ya (“makinadan tanrı”)
dönüşmüştü.
3. ÜRETİM BİÇİMLERİNİN EKLEMLENMESİ
Yapısalcı teoriyi Marksist bir perspektiften feminizmin odağındaki kadının
ezilmesi (ve özgürleşmesi) sorunlarıyla ilişkilendiren ve bunu da toplumsal
yeniden-üretimi teorize ederek yapmaya çalışan yalnızca Barrett’ın ideolojimerkezli yaklaşımı değildi. 1970’lerin ortalarından itibaren bu çerçevede yazan
Martha E. Gimenez’in (2018) yapısalcı Marksizm temelinde geliştirdiği toplumsal
üretim teorisi ve kapitalist toplumsal yeniden-üretimi teorize etme girişimi, bu
bakımdan, kadının ezilmesinin tarihsel koşullarını kapitalizmin kendi iç
dinamikleriyle ilişkilendirme konusunda önemli bir çalışma olarak karşımıza
çıkar. 10 Gimenez, başlangıç noktası olarak, Maurice Godelier’nin yapısalcılığa
ilişkin belirlediği ilkeleri metodolojik olarak benimsemenin yanı sıra, Althusser’in
soyut bir mefhum olarak gördüğü “toplum” eleştirisini ve onu daha somut
“toplumsal formasyon” ile değiştirmesini alır. Bu kavramsal müdahaleden,
bilindiği gibi, farklı türden üretim biçimlerinin eklemlendiği ve bunlardan birinin
baskın duruma geldiği (örneğin, kapitalizmde kapitalist üretim biçiminin başka
üretim biçimlerine baskın gelmesi) bir üretim biçimi kavrayışı doğar; bu
eklemlenme ise, diğer taraftan, bir “yapılanmış bütün” (un tout structuré) oluşturur
(Althusser, 2005: özellikle de 198–206). Bu çerçevede “altyapı üstyapıyı
belirlemektedir ve tersi geçerli değildir”, dolayısıyla belirlenim ilişkisi materyalist
bir ilişkidir; fakat belirlenim ilişkisi aynı anda diyalektiktir de, zira “toplumsal
formasyonu oluşturan diğer kertelerin göreli özerklikleri ve nedensel etkinlikleri”
de bu belirlenim ilişkisi içerisinde yer bulmaktadırlar, dolayısıyla “toplumsal
formasyon da, diğer taraftan, altyapıyı ‘üst-belirlemektedir’” (Gimenez, 2018: 57;
krş. Althusser, 1976).
Buna göre, Gimenez kadının ezilmesi ile üretim biçimi arasındaki
nedensellik ilişkisinin incelenmesinde yapısalcı Marksizmin önemli bir katkı
sağlayabileceğini savunur. “Yapısalcı Marksizmin bakış açısına göre,” diye yazar,
“cinsel eşitsizliği etraflı bir şekilde açıklama geliştirmenin anahtarı tekil biyoloji
veya psikolojide, çocuk yetiştirmenin örgütlenmesinde, insan toplumunun
kökenlerine ilişkin tarih-dışı yaklaşımlarda, veya soyut işlevsel adaptasyon ve
yapısal farklılaşma süreçlerinde bulunmamaktadır. Bunun yerine cinsel eşitsizlik,
yaygınlığına bakılmaksızın, her an için, toplumsal gerçekliğin görünmez
Gimenez’in 2018’de yayınlanan Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction kitabı
araştırmacının ilk defa 1970’ler ortasında yaptığı ve bugüne kadar uzanan çalışmalarının bir
derlemesi mahiyetindedir. Her ne kadar kitaba dönüştürülmesi sürecinde bu çalışmalar kimi
müdahalelere uğramış olsalar da, onları döneminin ürünü olarak görmek gereklidir.

10

94

Cihan ÖZPINAR

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 79-113

düzeylerinde konumlanmış tarihsel olarak özgül kökleri olan özgül bir tarihsel
fenomen olarak incelenmelidir …” (Gimenez, 2018: 69). Burada, cinsel eşitsizlik
fenomeni, Godelier’nin (1972) tanımladığı yapısalcılığa referansla, “yapıların
içine saklanmış” ve öte yandan “bu yapıların varlığının kendini açık ettiği …
etkiler durumundaki görülebilir süreçler” olarak tanımlanmaktadır. Buradan
hareketle, Gimenez “genel metodolojik prensip olarak cinsel eşitsizliğin maddi
temelinin tarihsel olarak özgül bir üretim biçiminde söz konusu olan sınıf ilişkileri
veya üretim ilişkileri ile fiziksel ve toplumsal yeniden-üretim arasındaki
eklemlenmede aramak” gerektiğini dile getirir. Kapitalist üretim biçimi altındaki
bu eklemlenmede ise, kapitalist üretim ilişkilerinin yanı sıra, “bir yeniden-üretim
biçimi olarak hane” (household) kendine yer bulmaktadır (Gimenez, 2018: 69). Bu
yaklaşım Delphy’nin hane-içi üretim biçimi önerisinden niteliksel olarak farklıdır,
zira Delphy modern endüstriyel toplumda belirleyici emek sürecini hane içinde
aramakta ve bu da kapitalizmden ayrıksı, başka deyişle ona eklemlenmemiş bir
başka üretim biçimini söz konusu kılmaktadır. Ayrıca, Delphy’nin veya biyolojik
determinizm ile eleştirilen Firestone’un yaptığının aksine, Gimenez kadınlara bir
toplumsal sınıf olma özelliği atfetmez; zira baskın üretim biçimi olan kapitalizm
kendi boyunduruğu altında eklemlenen bu hane-içi üretim biçiminin maddi
ilişkilerini üst-belirleyerek onları da kapitalizme tâbi kılar.
Yeniden-üretim biçimi olarak hanenin yapısını analiz etme gereğinden söz
edildiğine ve bu yeniden-üretim biçiminin kapitalist üretim biçimine eklemlenmiş
olduğuna göre, Gimenez’in kadınların ezilmesini yapısalcı Marksist perspektiften
açıklama girişimi şunu öne sürmektedir: baskın üretim biçimi altında belirleyici
karakterdeki üretim süreçlerinin (başka deyişle, kapitalist üretim ilişkilerinin)
dışında kalan ve bu üretim biçimini tamamlayıcı niteliği haiz başka süreçler söz
konusudur. Bunlar fiziksel ve toplumsal yeniden-üretim biçimlerini — ki bunların
unsurları da emek ve yeniden-üretim araçlarıdır — ve fiziksel ve toplumsal
yeniden-üretim ilişkilerini kapsamaktadır (Gimenez, 2018: 69–70). Burada
eklemlenmeyi sağlayan temel unsur ise ev içinde sarfedilen emeğin kapitalist
üretim ilişkilerine girecek olan emek gücünü gündelik temelde ve nesiller arasında
yeniden üretiyor oluşudur. Fakat ortada paradoks gibi görünen bir durum vardır:
bir meta olarak emek gücü hane yeniden-üretim biçiminde kapitalist-olmayan bir
temelde yeniden üretilir; sonrasında emek piyasasına çıkarak nihayetinde
kapitalist üretim ilişkilerinin parçası olur. Dolayısıyla kapitalizmde meta üretimi
kapitalist ilişkiler temelinde gerçekleştirilirken, bunun en önemli istisnasını emek
gücü oluşturur. Ev içerisinde kullanılan emek faaliyeti “tüketici üretim”
(consumptive production) olarak karşımıza çıkar; burada “kişiler kendi bedenlerini
… malların ve hizmetlerin tüketimi yoluyla üretirler. … İşçi sınıfındaki cinsel
eşitsizliği anlamada kritik olan şey üretim biçiminin tüketim biçimi veya, aynı şey
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olan, tüketici üretim veya fiziksel ve toplumsal yeniden-üretim biçimi üzerindeki
belirlenimidir” (Gimenez, 2018: 74–5).
Dolayısıyla, Gimenez’in analizine göre, (i) hane, veya Barrett ve
McIntosh’un ifadesiyle aile-hane sistemi, kapitalist üretim biçimi için tamamlayıcı
nitelikte olduğu için; (ii) ve daha önemlisi, hanenin örgütlenme formu, mevcut
olduğu haliyle, kapitalist üretim biçiminin yeniden-üretiminde özel bir fonksiyonu
yerine getirdiği, yani emek gücünü yeniden ürettiği için, kapitalizm ve kadının
ezilmesinin koşulları arasında yapısal bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Gimenez
emeğin yeniden-üretiminin kapitalist üretim biçimiyle neden izomorfik
olmadığını ve olamayacağını vurgular: “emek gücünün kapitalist bir temelde
yeniden-üretimi kendi başlarına olan ve kendi başarı ve başarısızlıklarından
sorumlu olan özgür bireylerin üretiminin maddi zeminini yok edebilir … Diğer
taraftan, üretim biçimi ile emek gücünün yeniden-üretim biçimi arasında
izomorfizmin bulunmaması … üretim, mübadele ve bölüşüm ilişkilerinin
tasarlanışının bir ürünü değildir, fakat bu ilişkilerin karmaşık yapısal etkisidir”
(Gimenez, 2018: 75). Yapısalcı Marksizm çerçevesinde söylersek, Barrett’ın ailehane sistemini toplumsal cinsiyet ideolojisi ile açıklarken erişemediği maddi temel
Gimenez’in sunduğu teorik çerçeve içerisinde ortaya çıkabilmektedir ve bunu
sağlayan şey de bir meta olarak emeğin kapitalist üretim ilişkilerine girmeden
önceki yeniden-üretim sürecini analiz etmesidir. Bununla birlikte, Gimenez’in
teorik çerçevesi de kimi problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır.
Gimenez’in analizinde kapitalizm ile patriyarka arasında güçlü bir
nedensellik ilişkisi mevcuttur. Her ne kadar tarihsel olarak özgün bir şekilde
ortaya çıkmış olsa da, bu nedensellik patriyarkanın, kapitalizmin varlığı ve
sürdürülebilmesi açısından, bir gereklilik olarak örgütlenmiş olduğu varsayımını
içermektedir. Patriyarkal ilişkilerin hakim olduğu hane gibi bir yapıda emek
gücünün kapitalist-olmayan temelde yeniden-üretimi, ona göre, kapitalist üretim
ilişkilerinin asli bir unsuru olan emek gücünün kaynağının kapitalist üretim
biçimine eklemlenmiş, ama bir şekilde doğası itibariyle onunla aynı cinsten
olmayan toplumsal ilişkilerde ortaya çıkması şartına bağlanmıştır. Bu analiz
karşısında iki düzeyde itiraz öne sürülebilir. İlk olarak, Gimenez’in analizinden,
onun kapitalizmi bir sistem olarak meta üretimi düzeyinde tanımladığı ortaya
çıkmaktadır. Bu tanımda bir doğruluk payı olmakla birlikte, kapitalizme yönelik
tarih-dışı bir yaklaşımdan beslendiği söylenebilir. Buna göre, bir üretim biçimi
olarak kapitalizm ne ürettiğiyle yakından ilişkilidir ve bu bakımdan kapitalizmde
metalar üretim faaliyetinin temel girdisi ve çıktısıdır. Halbuki, bir üretim
biçiminde ne üretildiğinden daha önemli olarak nasıl üretildiği belirleyici karakter
taşımaktadır; zira üretimin nasıl — başka deyişle, hangi koşullar sonucu —
gerçekleştiği o üretim biçiminin doğasıyla veya işleyiş mekanizmalarını harekete
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geçiren nedensellik zinciriyle ilgili ipuçları sağlamaktadır. Meta, sermaye, emek,
vs. gibi kapitalizmin işleyişinde olmazsa olmaz olan unsurlar pre-kapitalist üretim
biçimlerinde de şu veya bu biçimlerde mevcutlardı. Öyleyse, kapitalizm altında
bunları farklılaştıran, başka deyişle, kapitalizm için differentia specifica durumunda
olan şey bütün bu unsurların birbirleriyle nasıl ve hangi koşullar sonucu ilişki
içerisine girdiğidir.
Bu nasıl sorusu, elbette, Marksizmin tarihsel sosyoloji disiplininde
karşılaştığı ve kapitalizmin kökenleriyle doğrudan ilişkisi olan oldukça hararetli
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Yirminci yüzyıl ortalarında başlayan bu
meşhur “geçiş tartışması”, bilindiği gibi, bir boşluktan sonra, ikinci defasında
“Brenner tartışması” ile tekrar harlanmıştı. Burada bu tartışmayı geniş bir şekilde
gözden geçirme imkânı bulunmuyor; fakat bu tartışmalar etrafında formüle edilen
“piyasa bağımlılığı” (market dependence) mefhumunu (Brenner, 2007; Wood,
2002a; Wood, 2002b) kapitalizmin ayırt edici özelliği olarak öne sürüyorum.
Buna göre toplumsal değişim, İngiltere’nin özgün şartları içerisinde, çeşitli
faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda ve olumsal bir şekilde, tarımsal üretim
faaliyetiyle uğraşan toplumsal sınıfları (toprak sahibi lordlar; lordun işlemesi için
toprağını leasing yoluyla verdiği kiracılar ve yeoman sınıfı; ve doğrudan üreticiler)
bir bütün olarak piyasaya bağımlı kılmış ve zirai kapitalizmi ortaya çıkarmıştır
(Brenner, 1976). Bu sınıfların yeni koşulları bakımından piyasa, artık bir “fırsat”
sunmanın ötesinde, kendilerinin hayatta kalabilmeleri ve kendilerini toplumsal
olarak yeniden üretebilmeleri için kaçınılmaz bir uğrak durumuna gelmiştir. Zirai
kapitalizmin ortaya çıkışından önce de piyasa denen bir şey her zaman ve her
yerde varolmuştu, fakat piyasayı bir fırsatın ötesinde bir zorunluluğa dönüştüren
ve böylece bir bütün olarak toplumsal sınıfların kendilerini yeniden-üretme
stratejilerini kökünden değiştiren şey toplumsal değişimin belirli bir saha ölçeğinde
bu durumu dayatmasıydı. Piyasa bağımlılığı, bu dayatmanın bizzat kendisi
olarak, kapitalizmin ayrıksı özelliğini oluşturmaktaydı. Şimdi, Gimenez’e tekrar
geri dönebiliriz.
Gimenez, yukarıda gösterildiği üzere, kapitalist-olmayan temelde üretilen
bir meta olarak emek gücünün kapitalist üretim ilişkilerine dahil olduğunu
vurgulamış ve burada kapitalist üretim biçimi ile kapitalist temelde örgütlenmemiş
bir yeniden-üretim biçiminin birbirlerine eklemlendiğini göstermişti. Bu
eklemlenme ise içinde ideoloji ve başka “üstyapı” unsurlarının da dahil olduğu,
daha kapsamlı, kompleks bir yapı tarafından üst-belirlenime tâbi durumdaydı.
Dolayısıyla Gimenez’in argümanı patriyarka ve kapitalizmin, başka şeylerin yanı
sıra, yapılanmış bir bütün oluşturduğu sonucuna varmaktaydı; bu yolla patriyarka
kapitalizmin sürdürülebilmesi için fonksiyonel bir özellik kazanmaktaydı.
Gimenez’in bu analizinde, yapısalcı yaklaşımların genelinde görülen iki sorunun
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potansiyel tehlike olarak mevcut bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri, az
önce de değinildiği gibi, işlevselcilik tehlikesidir — ki aynı düşünsel temelleri
paylaşan Barrett’ın çalışmasında bu tehlikenin altının ne kadar çok çizildiğini
incelemiştik. Bu tehlikelerden ikincisi ise, yapısalcılık ile faillik (agency) teorileri
arasındaki anlaşmazlığın da bir uzantısı olarak, durağanlıktır: burada değişimin
önü kapanmış olmasa da, onun nasıl gerçekleştiği ve bunda insan öznesinin —
veya daha spesifik terminolojiyle söylersek sınıf mücadelesinin — rolüne ilişkin
önemli belirsizlikler ve soru işaretleri bulunmaktadır.
Bu belirsizlikte Gimenez’in kapitalist üretim biçimini, üstü örtük bir şekilde
de olsa, meta üretimi üzerinden tanımlamasının önemli bir payı bulunuyor.
Oysaki bu tanım Gimenez’in oldukça kullanışlı yeniden-üretim biçimi kavramının
ve bu kavramı içine yerleştirdiği kendi toplumsal yeniden-üretim teorisinin
analitik gücünü kısıtlamaktadır. Yeniden-üretim biçiminin, kendi yapısalcı üstbelirlenim şablonu içinde, kapitalist-olmayan bir temelde kalmak zorunda
olmasının kapitalist üretim biçimi için zorunlu olduğu argümanı bu kısıtlamanın
önemli bir göstergesidir. Zira, eğer kapitalizmi meta üretimi değil de piyasa
bağımlılığı temelinde anlıyorsak, yeniden-üretimin görünüşteki kapitalistolmayan temeli ile kapitalist üretim biçimi arasındaki izomorfik olmayan ilişkinin
esasında bir zorunluluk sonucu oluşmadığını, fiilen değişime oldukça açık
olduğunu ve hatta değişmekte olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin, toplumsal
yeniden-üretimin önemli unsurlarından biri olan bakım işi için harcanan hane-içi
emeğin giderek “metalaşması” bu değişimi gösteren önemli bir gelişmedir. Burada
hane-içinde harcanan emeğin de toplumsallaşması ve bu doğrultuda
kapitalistleşmesine yönelik bir gelişmeyle karşı karşıyayızdır. Ama daha önemlisi,
bu gelişmenin altında yatan şeyin toplumsal yeniden-üretim için gerekli emeğin,
çeşitli toplumsal gruplar (farklı sınıflar, sınıf fraksiyonları ve/veya tabakaları)
açısından, piyasa bağımlısı bir karakter kazanmaya başlamış olmasıdır; başka
deyişle, farklı toplumsal grupların, kendilerini halihazırda oldukları gibi yeniden
üretebilmek için, yeniden-üretim bakımından gerekli olan hane-içi emeği piyasa
koşullarında sağlamak zorunda kalmaları bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. Bu
eğilim, elbette, toplumun bütünü için bir zorunluluk halini almaktan henüz çok
uzaktır; fakat özellikle de mülkiyet sahibi sınıflar açısından bakım, temizlik,
özellikle de yeme-içme işi gibi alanlar süratle kapitalistleşmekte ve emek
piyasasında kadın emek gücünün en ayrıcalıksız ve en örgütsüz kesimlerini içine
çekmektedir (Farris, 2015).

98

Cihan ÖZPINAR

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 79-113

4. ÜRETİM VE YENİDEN-ÜRETİMİN BİRLİĞİ
Lise Vogel’in ilk kez 1983’te yayınlanan kitabı Marksizm ve Kadınların
Ezilmişliği ise kadınların tarihsel olarak tahakküm altına alınmasının koşullarını
kapitalist üretim biçimi ile ilişkilendiren ve kapitalizmin yeniden-üretim
dinamikleri merkeze alınarak gerçekleştirilen ilk kapsamlı çalışma olarak
nitelendirilebilir. Her ne kadar yayınlandığı dönem ve etkileri itibariyle
“zamansız” bir kitap olsa da, Marksist yeniden-üretim teorisine bir katkı olarak
uzun vadeli önemini korumuştur. 11
Vogel’in yapıtı da, tıpkı Barrett veya Gimenez’inki gibi, ikili-sistem teorisine
yönelik esaslı bir itiraz üzerine kuruludur. İkili sistem teorisinin karşısına
toplumsal yeniden-üretim teorisini (TYT) yerleştiren Vogel, somut bir durum
olarak kadınların ezilmesinin koşullarının maddi kökenlerini üretim biçiminden
— özel olarak kapitalist üretim biçiminden — bağımsız bir şekilde işleyen erkek
üstünlüğünde veya cinsiyete dayalı işbölümünde aramaya karşı çıkarak, bu
koşullar ile üretim biçimi arasındaki nedensel ilişkiyi incelemeye girişir.
Kapitalizm özelinde, Vogel’in TYT’si, Gimenez’in (2018: 280) ifadesiyle,
“sermaye birikiminin süregiden emek gücü üretimine ve yeniden-üretimine olan
bağımlılığının kadınların ezilmesi açısından içerimlerini ortaya koymaktadır.”
Vogel’e göre kadınların durumunu inceleyen sosyalist yazın içinde iki ayrıksı
görüş mevcuttur: cinsiyete göre yapılan bir işbölümü 12 ve erkek üstünlüğü dayatan
özerk bir sistemin sonucunda ortaya çıkan kadının ezilmişliği — yani, ikili-sistem
teorisi; ve kadınların farklı konumlarını bir bütün olarak toplumsal yeniden-üretim
içerisine yerleştiren TYT. İkili-sistem yaklaşımlarında kadının ezilmişliği yalnızca
sınıf ilişkilerinden bağımsız ortaya çıkan bir durum değildir; aynı zamanda
“cinsiyete göre yapılan işbölümüne özgü ve belirli bir üretim biçimini karakterize
eden sınıf mücadelesinden ayrıksı bir sistematik mekanizmanın kadınların
ezilmişliğinin ardındaki temel gücü oluşturduğu” ifade edilir. Bunlara göre sınıf
mücadelesi ve cinsiyet mücadelesi olarak iki esas motor tarihin gelişimini
sürdürmektedir. Buna karşılık “toplumsal yeniden-üretim perspektifi ise …
üretimin koşullarına dair yürütülen sınıf mücadelesinin sömürü ile karakterize
olan toplumlardaki toplumsal gelişmenin merkezi dinamiği olduğundan yola
çıkar” (Vogel, 2013: 134–5).

Bu kitap, daha sonra 2013 yılında, yazarın 2000’de yazdığı bir makale de eklenerek, yeniden
yayınlandı. Kitabın tarihsel önemi, bağlamı ve yayınlandığı dönemin moda entelektüel akımları
yanında gözardı edilmişliği hakkında saptamalar için, bkz. Ferguson ve McNally (2013).
12
Vogel “cinsiyete-dayalı işbölümü” (sexual division of labour) ifadesi yerine “cinsiyete göre yapılan
işbölümü” (sex-division of labour) ifadesini tercih etmekte ve çalışmalarında bu şekilde
kullanmaktadır. Vogel’in teorisini tartıştığım kısımda kendisinin bu tercihini bu metinde de
yansıtmayı uygun buldum.
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Tam da bu sebepten yola çıkarak, Vogel, sosyalist geleneğin üzerinde
durmuş olduğu “kadın sorunu” gibi bir adlandırmanın doğru olmadığını, başka
ifadeyle kadının ezilmişliğinin koşullarının anlaşılması için kadın sorunu gibi bir
kategoriye başvurulamayacağını, zira bunun teorik bir kavram olarak hiçbir tutarlı
anlamının bulunmadığını vurgular. Eğer sosyalistler kadının ezilmişliğinin
koşullarını ortadan kaldırma konusunda ileri gitmek istiyorlarsa, yapılması
gereken şey “toplumsal yeniden-üretimin bütünü bağlamında emek-gücünün
yeniden-üretimi” ile ilgilenme gereğidir (Vogel, 2013: 142). Burada Marksizmin
temel metinlerini incelemeye alan Vogel kadın sorunu ve toplumsal cinsiyet ile
ilgilenen metinlerin temelde bu ikili-sistem yaklaşımı hatasına düştüğü teşhisini
yapar. Bu durum Engels’te ve İkinci Enternasyonal geleneğinde çok daha aşikâr
durumdadır. Örneğin, klasik çalışması için, Engels’in “aileye ayrı bir bölüm
ayırarak üstü örtülü biçimde —cinsiyete göre yapılan işbölümü üzerinden genel
olarak şekillenişini verili olarak aldığı— aile kategorisinin neredeyse özerk
düşünülebileceğini” söylediği eleştirisinde bulunur (Vogel, 2013: 136). İkinci
Enternasyonal geleneğini temsilen August Bebel’in Kadın ve Sosyalizm kitabı söz
konusu olunca, bu ikili-sistem eleştirisinin dozu daha da artar: “Her ne kadar
‘Kadın Sorununun çözümü tamamen Toplumsal Sorunun çözümüne denk
düşmektedir’ gibi sıradanlaşmış ifadeler kullansa da, Bebel kadının ezilmişliği
olgusunu bir bütün olarak toplumsal gelişimden analitik olarak ayrılabilir şekilde
ele alır. Dahası, kadınların bireysel olarak erkeklere bağımlılığının sınıflı
toplumdaki ezilmişliklerinin kaynağı olduğunu tartışır. Kısacası, Bebel’in Kadın ve
Sosyalizm’i kadınların ezilmişliği probleminin ortasına cinsiyete göre yapılan
işbölümünü ve kadınlarla erkekler arasındaki bağımlılık ilişkisini … tarih-dışı bir
şekilde verili olarak alır” (Vogel, 2013: 138).
Vogel’in kadın ezilmişliğini somut olarak kapitalist üretim biçiminin işleyiş
mantığıyla ilişkilendirme çabası öncelikle emek gücünün niteliğinden yola çıkar.
Emek gücü kapitalist-olmayan bir temelde ve genellikle de aile gibi akrabalık
bağlarının geçerli olduğu birimler içinde yeniden üretilen bir metadır. Burada vurgu
üç yere yapılmaktadır. İlk olarak, emek gücü ancak yeniden üretilebilir bir metadır
ve “emek gücünün yeniden-üretimi … üretimin bir formu değildir.” İkincisi,
kapitalist piyasa ilişkilerine artı-emek olarak değerlenmek üzere girecek olan emek
gücünü yeniden üreten emek, hane-içinde harcandığı ölçüde, bir değer
yaratamamaktadır; başka deyişle, yeniden-üretimde kullanılan hane-içi emeğin
değer olarak herhangi bir karşılığı yoktur, zira hane-içi emek kapitalist biçimde
üretilen bir meta değildir. Üçüncüsü, ve en önemlisi, aile veya hane, emek
gücünün yeniden-üretimi için, emek gücünü taşıyanların yenilenmesindeki olası
yerlerden bir tanesidir, fakat bu kapitalist üretim biçimi açısından bir şart değildir.
Dolayısıyla, örneğin materyalist feminizmdeki gibi, aileyi/haneyi emek gücünün
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üretiminin yapıldığı özel bir yer olarak görmek ve hatta ona ayrıksı bir üretim
biçimi payesi vermek hatalı olacaktır; zira kapitalist üretim biçimi açısından, emek
gücü olarak piyasaya gelen metanın yeniden üretilebilmesi için aile/hanenin
dışında da yerler mevcuttur. Örneğin, “[ç]alışma kampları veya yatakhane tesisleri
de işçilerin sürekliliğini sağlamak için kullanılabilir, ve işgücü mevcut işçilerin
yerini yeni nesillerin almasının yanı sıra göç veya köleleştirme yoluyla da takviye
edilebilir” (Vogel, 2013: 144–5). Aile ve hane kuşkusuz toplumsal yeniden-üretim
için stratejik önemi haiz yerlerdir; fakat total toplumsal yeniden-üretim
ailede/hanede gerçekleştirilmesi gereken özel bir yeniden-üretim formu olarak
nesiller-arası yeniden-üretimden ibaret değildir. Öyleyse, emek gücünün yenidenüretiminin gerçekleştirildiği tek mümkün nokta olarak aileye yapılan vurgu, total
toplumsal yeniden-üretimin yalnızca nesiller-arası yeniden-üretim olarak
kavranmasına neden olarak, ailenin fetişleştirilmesine zemin sağlamaktadır
(Vogel, 2013: 147).
Vogel’in çalışmasında analitik açıdan kilit konumdaki argüman gerekli
emek ile artı-emek arasındaki ayrımdan türemektedir. Bilindiği gibi bu ayrım
esasen Marx’ta mevcuttur ve Vogel’in çalışması da ona dayanmaktadır. Buna
göre, Vogel şu şekilde yorumlar söz konusu ayrımı: “Marx sınıflı toplumdaki
doğrudan üreticiler tarafından harcanan artı-emeği onların gerekli emeği ile
karşılaştırır ve her iki türden emeği bir çalışma günü boyunca tek bir üretici
tarafından harcanan zaman bazında tanımlar. Gerekli emek, çalışma gününün,
sayesinde üreticinin kendi yeniden-üretimini kazandığı kısmıdır. Çalışma gününün geri
kalan kısmı artı-emektir ve sömüren sınıf tarafından el konulur. Gerçekte,
doğrudan üreticinin emeğinin bir kısmı da sömürülen sınıfın diğer üyelerinin
yeniden-üretimini sağlamak üzere kullanılır. Örneğin çocukların, yaşlıların veya
evdeki karısının kendileri doğrudan üretici olarak artık-üretimine girmedikleri
durumda, emek-zamanın belirli bir kısmı onların bakımları için harcanmak
zorundadır” (Vogel, 2013: 148–9; vurgu benim). Vogel burada “gerekli emek”
kavramı ile şunu anlamaktadır: ücretli emeğin yeniden-üretimi için gerekli olan
emek — burada ücretli emek kapitalist tarafından artı-emek biçiminde
sömürülecek olan emek iken, onu yeniden üretecek olan emek ise bu sömürünün
koşulu durumundaki yeniden-üretim sürecinin yaratıcısı konumundadır. Her
şeyden önce bu bir yanlış yoruma dayalıdır: Marx’a göre gerekli emek kapitalist
üretim süreci içinde kendi değerini üreten ve karşılığı ücret olarak verilen, işçinin
hem kendisini sürdürebilmesi (çünkü işçi piyasaya bağımlıdır) hem de kapitalistin
kendisini sürdürebilmesi (çünkü kapitalist de piyasaya bağımlıdır) toplumsal
olarak gerekli olan emektir; bu emek ile işçinin aynı üretim sürecinde kapitalist
için çalıştığı ve ücret olarak ödenmemiş kısmı ise bu gerekli emekten işlevi
itibariyle ayrışan artı-emektir (Marx, 1990: 324–5). Bu hatalı yorumu Vogel’in
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(2000: 162n13) kendisinin de sonradan geri döndüğü bir nokta olmuştur ve
başkalarının eleştirilerine de konu durumundadır. Örneğin, Ferguson ve McNally
(2013: xxxiii–iv) “Vogel mevcut ve gelecek ücretli-emekçi nesillerini üreten ve
yeniden üreten emeğin sermaye için gerekli olduğunu söylerken elbette haklıdır”
diye yazarlar, ve eklerler: “Fakat ‘gerekli emek’ terimi Marx’ın artı-değer
teorisinde çok daha sınırlı bir anlama sahiptir: sermaye için gerekli bir maliyet
oluşturan emeği, yani sermayenin kaynakları ile (ücret olarak) ödenmesi gereken
emeği ifade eder. … Kapitalist toplumun yeniden-üretimi için gerekli pek çok
ücretsiz iş, yani sermaye tarafından karşılığı ödenmesi gerekmeyen emek
bulunmaktadır. Fakat burada tekil sermayeler gerekli maliyetlerini teşkil etmeyen
toplumsal pratiklerden yararlanmaktadırlar. O yüzden burada artı-değer oranı
yoktur, hem bu pratikler metalaşmadıkları için (bunlar kullanım-değeri üretirler
ama değer üretmezler), hem de söz konusu sermaye için doğrudan maliyet
oluşturmadıkları için.” Sözünü ettiğim hatalı yorum, Vogel’in analizinin değerini
eksiltmemekle birlikte, gerekli emek kavramının ileride üzerinde duracağım
kullanımı açısından akılda tutulması gereken bir noktadır.
Vogel’e göre gerekli emek iki parçadan oluşmaktadır. Bunlardan biri
toplumsal, diğeri ise hane-içi niteliktedir. Marx’ın kullandığı anlamdaki
“toplumsal olarak gerekli emek”, Vogel’e göre, gerekli emeğin yalnızca bir
veçhesidir; bu emek formu değer üretir ve karşılığında sermaye tarafından
ücretlendirilir. Fakat, Vogel açısından daha önemlisi, gerekli emek bunun yanı
sıra bir de özel form altında “hane-içi emek” olarak karşımıza çıkar ve bu özel
form Marx tarafından tanımlanmamıştır. Öyleyse kapitalist toplumlarda
karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: (i) kapitalist üretim sürecinde gerekli emek
(ücretlendirilmiş emek) ile artı-emek (el konulan emek) birbirinden ayrılmaktadır;
(ii) ama bunun yanı sıra, gerekli emek de ücretlendirilmiş toplumsal bileşeni ile
ücretlendirilmemiş hane-içi bileşeni arasında ikiye ayrılmaktadır. Birinci
durumda, iki emek formu arasındaki ayrım ödenen ücretler yoluyla karartmaya
uğratılarak sermayenin sömürüye dayalı işleyişi maskelenir; ikinci durumda ise
gerekli emeğin hane-içindeki bileşeni toplumsal bileşeninden ayrıştırılır (Vogel,
2013: 158–9). Fakat bütün bu emek formları çalışma gününün çeşitli sürelerine
tekabül ettikleri için, kendi işleyişleri bakımından birbirleri arasında nedensellik
bağı mevcuttur. Kapitalist üretim sürecinde on saatlik bir çalışma günü, diyelim,
beşer saatlik gerekli emek ile artı-emek sürelerine ayrılmışsa, bir sermaye
sahibi/kapitalist sermaye birikimi için gerekli olan artı-emeği ya toplam iş gününü
uzatarak ya da gerekli emeğin süresini kısaltarak artırmak zorundadır. Öyleyse
gerekli emek ile artı-emek arasında bir çelişki mevcuttur. Bu Marx’tan bildiğimiz
artı-değer teorisinin basitleştirilmiş bir anlatımıdır. Vogel’in katkısı ise gerekli
emeğe —hatalı bir şekilde— iki farklı form atfederek (toplumsal ve hane-içi)
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bunların toplamda artı-emek ile çelişki içerisinde olduğu teşhisidir. Bir bakıma
Vogel artı-emek dışında kalan emek süreçlerini, artı-emekle çelişkili olacak
şekilde, bir bütün olarak kavramıştır. Örneğin, “yakılacak odunun kesilmesi,
yemeğin pişirilmesi, bahçenin bakımı, giysilerin yamanması, vs.” bu bütünü
oluşturan emek süreçlerinin içerisine girmektedir. Ayrıca, bunların yanı sıra, “iki
farklı çeşit emek süreci belirlenebilir. Gerekli emeğin bir kısmı, sömürülen sınıfın
doğrudan üretici olarak çalışmayan üyelerinin — yaşlılar, hastalar, eşler — geçim
araçlarının sağlanmasına ayrılır. Ve emek gücünün nesiller-arası bir şekilde
yenilenmesine ayrılan önemli bir dizi emek süreci de söz konusudur — bu da
boyunduruk altındaki sınıfın çocuklarının doğurulması ve büyütülmesidir. …
Bunlar birlikte emek gücünün yeniden-üretimi ve dolayısıyla toplam toplumsal
yeniden-üretim için vazgeçilmez bir koşul teşkil eder” (Vogel, 2013: 149). Bütün
bunlardan iki sonuç çıkartılabilir. Birincisi, gerçekten de toplumsal yenidenüretim için gerekli olan çok farklı türden emek süreçleri söz konusudur ve bunlar
toplumsal yeniden-üretimin toplamını oluşturur; ikincisi, sermaye, kendi birikimi
doğrultusunda absorbe etmesi gereken artı-emeği artırabilmek için, artı-emek
zamanı dışında harcanan emek zamanını kısmak zorundadır. Öyleyse Vogel
toplumsal yeniden-üretimi ilgilendiren süreçlerle artı-emeğin elde edildiği
kapitalist üretim süreçlerini birbirlerine çelişkili iki alan olarak almaktadır.
Fakat bu farklı emek süreçlerinin toplamı her ne kadar önem taşısa da,
bunlar birbirleri arasında önemli kıstaslarla ayrışmaktadır. Örneğin işçinin,
dolayımsız bir şekilde, ertesi gün tekrar kendi emek gücünü yenileyebilmesi için,
“bireysel tüketim” yapması gerektiği ortadadır. Fakat Vogel bu kavramın esasen
günlük süreçlerle ilgili olduğunu belirtir. Başka deyişle bireysel tüketim “ne şu
anki işçilerin nesiller-arası bir şekilde yerlerine yenilerinin konulmasını, ne de
yaşlılar ve hastalar gibi çalışmayan bireylerin bakımlarını karşılar. Hakeza,
örneğin, kölelik veya göç yoluyla işgücüne yeni işçilerin dahil edilmesiyle de ilgili
değildir.” Buna karşılık toplumsal yeniden-üretimin bütünlüğü söz konusu
olduğunda, odaklanılması gereken husus işçinin bireysel olarak dolayımsız bir
şekilde ve günbegün emek sürecine yeniden katılımının ötesine geçer (Vogel,
2013: 145–6). Başka deyişle, gerekli emek doğrudan üreticinin dolayımsız bir
şekilde bakımının sağlanmasını kapsar; ikincisi ilkinin bir parçasıdır yalnızca
(Vogel, 2013: 149; ayrıca bkz. Vogel, 2000: 161). Bu bizi “toplam toplumsal
yeniden-üretim” (total social reproduction) kavrayışına götürmektedir. Buradaki
bütünlük, emeği piyasa koşullarına getiren gündelik süreçleri ve nesiller-arası
süreçleri bir araya getirdiği ölçüde, hem kapitalist üretim biçimini sürdüren
toplumsal yeniden-üretimin kavranmasında işlevsel önemdedir, hem de
kadınların ezilmişliğinin maddi koşullarının incelenmesinde kritik bir düğüm
103

AP

Cihan ÖZPINAR

noktasını barındırmaktadır: cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılık ve biyolojik
yeniden-üretim.
Toplumsal yeniden-üretimin bütününde “toplumsal cinsiyet sorununu
ortaya çıkartan şey … mevcut işçilerin yerlerini gelecek nesilden yeni işçilerin
almasıdır. Eğer bu nesiller-arası yer değiştirme gerçekleşecekse,” der Vogel (2013:
146), “biyolojik yeniden-üretim devreye girmek durumundadır. … Kadınlar ve
erkekler arasındaki biyolojik ayrım … toplam toplumsal yeniden-üretimde ortaya
çıkmaktadır.” Burada Vogel’in kullandığı anlamıyla gerekli emek kavramına geri
dönebiliriz. Vogel bunu şimdiye dek toplam üç farklı biçimde kullanmıştı:
doğrudan üreticilerin bakımı, yönetilen sınıf üyelerinin çalışmayan üyelerinin
bakımı, işgücünün nesiller-arası yenilenmesi. Vogel burada biyolojik ayrımı yerli
yerine koyar: “bunlardan yalnızca sonuncusu … en azından en küçük ölçüde de
olsa bir cinsiyete göre yapılan işbölümüne gereksinim duyar. … Kadınlar
doğrudan üreticiler de olabilirler, fakat onların sınıflı toplumdaki ezilmişliğinin
kökeninde yatan emek gücünün yeniden-üretimindeki farklı rolleridir.” Vogel’e
(2013: 150) göre, kadınların bu farklı rolleri cinsiyetler arasındaki farklılıktan ve
dolayısıyla biyolojik yeniden-üretimde onların yerine getirdiği işlevden
kaynaklanmaktadır.
Öyleyse kapitalizm, kendisinin toplam yeniden-üretimi söz konusu
olduğunda, gerekli emeğin bir formu olarak kapitalist-olmayan temelde
örgütlenmiş hane-içi emeğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç ise, öte yandan, bir
çelişkiye sebep olur: sermaye, sömürebileceği artı-emek aleyhine olacak şekilde,
sömürü kapsamının dışında kalan hane-içi emeğin kullanımına yol vermek
zorundadır; aksi durumda, işgücünün nesiller-arası bir şekilde yenilenmesi
mümkün olmaktan çıkar. Bu çelişki hakkında Paddy Quick’in (1977)
çalışmasından yararlanan Vogel kapitalist sınıfın kısa-vadeli bakış açısına göre
çocuk doğurmanın ve çocuk yetiştirmenin annelerin çalışma kapasitelerinde bir
düşüşe ve bunun da sermaye için bir maliyete sebep olacağını, üstelik üretime
katkısının durduğu bu süre zarfında onun bakımının da gerçekleştirilmesinin
gerektiğini öne sürer. Başka deyişle, “gerekli emek çocuk bakma süresi boyunca
[annenin] bakımını da bir anlamda karşılamak için çoğunlukla artmak zorundadır,
bu da artı-emekte tekabül edecek bir düşüşü gerektirir.” Bu bakımdan kapitalist
toplumlarda işçi sınıfı aileleri “gerekli emeğin hem yaşamı idame ettirme
performansı hem de nesiller-arası yenilenme ile ilgili veçheleri bakımından önemli
toplumsal alanlar olmuşlardır.” Demek ki cinsiyet-temelli toplumsal işbölümünün
tarihsel bir şekilde oluşmasının kaynağında kadınların ve erkeklerin bu gerekli
emek ve artı-emek karşısındaki farklılaşmış rolleri yatmaktadır (Vogel, 2013: 152).
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Fakat Vogel burada çocuk yetiştirmenin ikili bir karakteri olduğunu da
belirterek, kapitalist sınıfın kısa-vadeli bakış açısının ötesine geçildiğinde,
sermayenin hane-içinde harcanan bu gerekli emeği uzun-vadeli bir çıkara
dönüştürdüğünün altını çizer. Vogel’in analizinin bu aşamasında da Quick’in
çalışmasından izler bulunur. Quick’in analizi ise şu şekilde ilerler: (i) kapitalist
toplumlarda emek gücü işçi sınıfı ailesine gelir getiren şeydir; (ii) emeğin yenidenüretimi ile metaların üretimi için harcanan emek türleri arasındaki ayrım “aile
geliri” kavramında belirgin hale gelir, zira böylece erkek kadının üç katı kadar
kazanır duruma ulaşır; (iii) öyleyse “üretici sınıfın artı-emeğinin el konulma formu
kapitalist toplumda kadınların ezilmişliğinin analizi için bir temel sunar.” Aile
gelirinin/ücret farklılaşmasının önemli bir yer tuttuğu bu nedensellik zinciri
Quick’i —ve Vogel’i— şu sonuçlara ulaştırır:
Aile içinde her şey iyi giderken, kadınların ve erkeklerin aile
gelirine katkıları arasındaki fark görece önemsizdir. … Bununla
birlikte, kapitalist toplumun baskıları kadınlarla erkekler
arasındaki bu farkı bir çelişkiye dönüştürür. Bir bütün olarak sınıf
içerisinde olduğu gibi aile içerisinde de bir rekabet olur. Hem
kadınlar hem de erkekler üste çıkmak için birbirleriyle mücadele
ederler, her ne kadar yönetici sınıfa karşı birlikte mücadele
etseler de. Kadınlar ve erkekler arasındaki çelişki bir ailenin
dağıldığı sırada en berrak haline kavuşur. Erkeklerin aile gelirine
katkısından mahrum kaldıklarında, kadınlar ve çocukların ciddi
bir sefalete düşmeleri muhtemeldir. Bu durum erkeğin kadını aile
içinde ezmesinin temelini oluşturur, zira onlar aile içinde kendi
konumlarını güçlendirme yolu olarak ayrılıp gitme tehdidinde
bulunabilirler ve bulunurlar da. Buna ilaveten, erkeğin bırakıp
gitme tehdidi kadınları, bilinçli veya bilinçsiz olarak, erkeklerin
çıkarlarını karşılamak üzere çalışmaya iter. Aile dağıldığında,
devlet çocuğu yetiştirme ödemeleri yapması için erkeği
zorlamaya çalışacaktır ki kadınlar ve çocuklar refah devleti
olanaklarına başvurmak zorunda kalmasınlar, fakat bu pek de
sistematik bir şekilde yürütülmez. Buna karşılık, devletin aile
içindeki mücadelenin sonuçlarına ilişkin hiçbir çıkarı yoktur,
yalnızca kadın ve çocuklar açlık durumuna yakınken müdahale
edebilir (devlet böylece onların şimdi ve gelecekteki emek verme
becerilerini korumak üzere hareket eder). Kapitalist toplum
böylece erkeklere kadınlar üzerinde tahakküm kurma imkânı
verir ve kapitalist toplumun baskıları bunu bir gerçekliğe çevirir
(Quick, 1977: 51).

Öyleyse, yalnızca kapitalist toplumun baskıları kadının ezilmişliğine zemin
hazırlamaz, aynı zamanda, işleyiş biçiminin özgül karakterinden dolayı, bundan
kapitalist sınıf lehine olacak şekilde çıkar yaratır. Örneğin, “kadınların kendi
geçimleri için gerekli olanın fazlasını temellük etme girişimleri yönetici sınıf
tarafından temellük edilen artığın bir parçasına yönelik dolaylı bir taleptir”
105

AP

Cihan ÖZPINAR

(Quick, 1977: 47). Bu durum karşısında kapitalist bir toplumda yönetici sınıf,
tamamen kendi çıkarları doğrultusunda, erkeklerin kadınları ezmesi için
cesaretlendirici bir tavır almaktadır. İşçi sınıfı içinde kadınlar ile erkeklerin farklı
çıkarları olduğu veri alındığında, bu sınıf-içi cinsiyet çelişkisi kapitalist sınıf
tarafından erkeklerin erkek üstünlüğünü sürdürmeleri yönünde bir fırsat olarak
görülür. Şu durumda, kadınlar ve erkeklerin biyolojik farklılıklarının toplam
toplumsal yeniden-üretimdeki rolü bakımından düşünüldüğünde, kadınların
çocuk doğurma ve yetiştirme ile örtüşen rolleri “yönetici sınıf için bir yarar
taşımaktadır; çünkü işgücünün nesiller-arası bir şekilde yenilenmesi gerekiyorsa,
bu mutlaka gerçekleşmelidir,” der Vogel (2013: 152), ve bunu tekrar kapitalist
sınıfın çelişkisine bağlar: “Hakim sınıf bakış açısından, öyleyse, artı-emeğe derhal
el koyma ihtiyacı ile o artı-emeği sağlayacak sınıfa olan uzun-vadeli gereksinimi
arasında potansiyel bir çelişki söz konusudur.”
5. TOPLUMSAL YENİDEN-ÜRETİM VE TARİHSEL MATERYALİZM
Kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkların nesiller-arası yenidenüretime olan etkisi ile kadınlar ve erkekler arasındaki işgücü piyasasındaki ücret
farklılıkları arasında bir nedensellik ilişkisi kurulması Vogel’in analizinde soru
işareti oluşturan kimi noktalara sebep olmaktadır. Öncelikle söylemek gerekiyor
ki, ne işçi sınıfı ne de diğer toplumsal sınıflar tamamıyla homojen birimlerden
oluşurlar; her sınıf kendi içerisinde farklı çıkarlar etrafında bir araya gelecek
şekilde fraksiyonlara veya tabakalara ayrılmaktadır. Bu ayrımların sınıf
belirlenimlerinde etki sahibi olmadığını, ama sınıf-içi ayrışmaları gözlemleme
bakımından sınıf analizinin kesinlikle önemli bir safhasını oluşturduğunu ve
bunların her birinin tarihsel bir yaklaşımla ve ampirik düzeyde açıklanması
gerektiğini savunuyorum. Vogel’e dönecek olursak, erkek işçilerle kadın işçilerin
çıkarlarının farklılaşmasını işçi sınıfının kadınlar ve erkekler olarak cinsiyettemelinde açıklamak, bu cinsiyet-temelli ayrışmanın tarihsel koşulları analizin ana
aksına yerleştiği ölçüde, oldukça savunulabilir bir pozisyon sunmaktadır.
Biyolojik yeniden-üretimle ilişkili tarihsel koşulların etkili bir analizini yapan
Brenner ve Ramas (1984) kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığın toplumsal
değişime koşut bir şekilde Barrett’ın aile-hane sistemi olarak adlandırdığı (ve
toplumsal cinsiyet ideolojisini içine yerleştirdiği) yapıyı nasıl öncelediğini ve bu
yapıyı bir bakıma inşa ettiğini, bunun farklı dönemlerde çalışan sınıfların bireysel
ve/veya aile düzeyinde kendilerini yeniden üretme stratejilerinin temelini nasıl
oluşturduğunu detaylı bir şekilde anlatırlar. Fakat, gerek Quick’te gerekse
Vogel’de, bu aile-hane yapısının temelinde bulunan biyolojik farklılığın ne tarihsel
bir şekilde nasıl farklı stratejilerle ilişki içerisine girdiğini görürüz, ne de bu türden
bir analize alan açacak bir boşluğu. Dolayısıyla, her iki analizde de, bu biyolojik
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temel üzerinde gelişen kadın ezilmişliği erkek üstünlüğünün tarih-dışı bir yolla
sunumu biçimini alır. Vogel (2013: 160) şöyle yazar: “Kadınların ve erkeklerin
artı-emek ve gerekli emeğin iki bileşeni karşısındaki bu farklı konumlanışı, ki
genellikle bir erkek üstünlüğü sistemi ile bir arada yürür, erken dönem sınıflı
toplumlardaki baskıcı işbölümlerinden kalan tarihsel bir mirastan kaynaklanmıştır.
Daha sonra ise kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkardığı hane-içi ve ücretli emek
arasındaki özel ayrımla güçlendirilmiştir” (vurgu benim).
Tam bu noktada Brenner’ın Vogel’e yönelttiği eleştiri anlamlıdır. Brenner’a
(1984: 699) göre, Vogel’in çalışması “eve ekmek getiren erkek işçi-sınıfı
erkeklerinin çıkarlarına cevaben kapitalizmde ortaya çıkmıştır diyen ikili-sistem
argümanına” cevap verememektedir. “Erkeklere verilen ‘aile ücreti’nin
ondokuzuncu yüzyıl işçi-sınıfı hareketi için nasıl ve neden bir amaç olduğu
‘tarihsel miras’tan daha fazla açıklama gerektirmektedir.” Dahası, Brenner’ın
ifadesiyle, “Vogel sunumu boyunca ikili-sistem yaklaşımının sorunlarını işçi-sınıfı
erkekleri ve kadınları arasındaki güç ilişkilerini görmezden gelerek çözmeyi
amaçlar, fakat onları sınıf tahakkümü ilişkileri ile belirlenmiş geniş çerçeveye
yerleştirmez.” Başka deyişle, Vogel işçi-sınıfı kadın ve erkekleri arasındaki
(olduğu varsayılan) ayrışmayı ne tarihsel bir şekilde, ne de kitabı boyunca eni konu
incelemeye alır; fakat, biyolojik yeniden-üretimle emek piyasasındaki eşitsizlik
arasında, dolayısıyla kadının ezilmişliği ile kapitalizm arasında, bir nedensellik
ilişkisi kurmak istediği anda, kestirme bir yolla ve Quick’e yapılmış hızlı
referanslarla işçi sınıfı içindeki kadın ve erkeklerin farklılaşmış çıkarları
mefhumunu pragmatik bir şekilde kullanır. Ortaya çıkan sonuç ikili-sistem
yaklaşımının ne derece üstesinden geliyor —bu bir soru işareti olarak kalmaktadır.
Vogel’in yaklaşımına getirilebilecek bir başka önemli eleştiri ise yazarın
partikülarizm ile evrensellik arasındaki kararsız salınımıdır. Vogel kitabının
önemli bir kısmını özellikle de Marx, Engels ve İkinci Enternasyonal geleneğinden
çıkmış “kadın sorunu” yaklaşımlarının eleştirisine ayırmış ve bu erken metinleri
ikili-sistem yaklaşımını örtük veya açık bir şekilde benimsedikleri yönünde
eleştirmiştir. Halbuki bu metinlerin (ve buna Üçüncü Enternasyonal geleneğini de
elbette katmak gerekir) önemli bir ortak özelliği ise Marksizmdeki ortodoks bir
mefhumu benimsemiş olmalarıdır: sermayenin evrenselleştirici eğilimi. Bu
mefhumla ifade edilen sermaye mantığının sermaye ile emek-gücü arasında tesis
edilen gayrişahsi sömürü ilişkileri üzerine kurulu olması ve bu ilişkiye dayalı
olarak gerçekleşen sermaye birikiminin herkesi ve her şeyi piyasaya bağımlı kılma
eğilimi taşımasıdır. Bu eğilim İngiltere’deki tarımsal kapitalizmden yola çıkıp
kolonizasyonla insanlığın uzak bölgelerini evrensel bir işleyişle çalışan sermaye
mantığına bağlamakla sınırlı kalmaz; hayatın her alanını da kolonize etmek,
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onları piyasaya bağımlı kılmak ve metalaştırmak da ister. Buna toplumsal
yeniden-üretim için gerekli olan emek de dahildir; dolayısıyla bu emeğin önemli
bir parçası olan hane-içi emek de sermayenin evrenselleştirici eğiliminin dışında
tutulamaz. Fakat bu nihayetinde bir eğilim niteliğindedir ve kapitalist üretim
biçimi altındaki toplumsal değişimin yönü, gidişatı olarak anlaşılmalıdır. Marx ve
Engels ondokuzuncu yüzyılın gelişmeleri ışığında işçi-sınıfı ailelerinin çözülüp
gideceği kehanetini verirken belki yanılmışlardır, belki de bu yalnızca erken bir
kehanet olmuştur; bu kehanetin doğru çıkıp çıkmaması değil, onların kullandıkları
tarihsel materyalist yöntemin işaret ettiği eğilim ortodoksinin sınanacağı mecra
olabilir. György Lukács’ın (1971: 1) da ifade ettiği gibi, “Ortodoks Marksizm …
Marx’ın soruşturmalarının sonuçlarını kayıtsız şartsız kabul etmek anlamına
gelmez. Şu veya bu teze duyulan ‘inanç’ demek değildir, hakeza ‘kutsal’ bir kitabın
yorumu da. Tersine, ortodoksi yalnızca yönteme işaret eder.”
Vogel’in analizi, doğru bir şekilde, henüz sermaye tarafından kolonize
edilmemiş toplumsal yeniden-üretim emeğini üretim ilişkilerinin bir parçası olarak
görmez ve bu noktada materyalist feministlerden ayrışır. Dahası, yine doğru bir
şekilde, toplumsal yeniden-üretimde kullanılması gereken emeğin illa
ücretlendirilmemiş hane-içi emekle karşılanmak zorunda olmadığını,
kapitalizmin bunu bir gereklilik olarak dayatmadığını ifade ederek, Gimenez’in
yapısalcı TYT’sinden çok daha rafine bir teorik yaklaşımla ayrılır. Gerçekte
toplumsal yeniden-üretim için gerekli emek giderek kapitalistleşmektedir ve bu
durum açıkça teslim etmektedir (Vogel, 2013: 162). Vogel’in yapıtını sorunlu kılan
taraf ise sermayenin evrenselleştirici eğilimine açık pek çok alan mevcutken
(çamaşır yıkama otomatları, hazır giyim mağazaları, fast-food zincirleri, vs.) ve
bunlar hane-içi emeğin kimi görevlerini ortadan kaldırırken, bu eğilime bir bakıma
direnç noktası oluşturan düğüm noktası ise biyolojik yeniden-üretim temelinde
gerçekleştirilen işgücünün nesiller-arası bir şekilde yenilenmesi için gerekli olan
emektir. Bu formdaki hane-içi emek, Vogel’e göre, sermaye için bir istisna
konumundadır. Dahası, istisnai olduğu ölçüde, yukarıda da üzerinde durulduğu
gibi, kapitalizm için çelişkili bir şekilde hem dezavantaj sunmaktadır (çünkü artıemek olarak değerlendirilebilecek potansiyeli daraltıyor) hem de yarar
sağlamaktadır (çünkü sermaye için gerekli olan yeni-nesil/yenilenmiş işgücü, göç
ve köleleştirme gibi opsiyonlar hariç tutulursa, ancak onun sayesinde
oluşturulabilir). Buradaki dezavantaj sermayenin işleyiş mantığı açısından ne
kadar doğruysa, sözü edilen yarar da tarihsel olarak belirli kapitalist toplumların
işleyişi açısından doğrudur; fakat bu yararı sermayenin işleyiş mantığı için
genelleştirmek sorunludur. Öncelikle toplumsal yeniden-üretim için gerekli olan
emeğin üstlenmiş olduğu başka pek çok hane-içi görevde olduğu gibi, haneiçindeki kadın emeğiyle özdeşleştirilen başka pek çok görev alanına da sermayenin
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duhul ettiği veya etme potansiyelinin bulunduğu bir gerçektir. Taşıyıcı annelik
teknolojilerinin gelişmesinden bakım (care) emeğinin toplumsallaşmasına kadar
geniş bir alanda, anneyle/kadınla özdeşleştirilen pek çok emek süreci kapitalist
üretim sürecinin bir parçası olarak dönüşüm yaşamakta. Burada bir itiraz söz
konusu gelişmelerin en iyi ihtimalle orta sınıflar en kötü ihtimalle de mülk sahibi
sınıflar için, ve onların erişim güçleri gözetilerek, gerçekleştiği şeklinde olabilir.
Kuşku yok ki, özellikle de gebelikle ilgili teknolojiler henüz yaygınlaşmanın ve
“halk sınıflarının” erişim alanında bulunmanın uzağındalar. Fakat, unutulmamalı
ki, yaşamsal öncelikleri farklılaşan straight çiftlerin yanı sıra, özellikle de eşcinsel
evliliklerinin yasallaşması ve eşcinsel ebeveynlerin (ki varlıkları yalnızca orta sınıf
veya mülk sahibi sınıflarla sınırlandırılamaz; bilakis, temsiliyetleri, tıpkı trans
bireyler gibi, işçi sınıfı arasında çok daha yüksek durumdadır) nesiller-arası
yeniden-üretimleri kendileri için doğal bir ihtiyaca dönüştüğü ölçüde, bu
teknolojilere yatırım yapan sermayeler, hem rekabet sebebiyle hem de daha geniş
tüketici kesimlerine ulaşmak isteyecekleri için, bu tür meta ve hizmetlere de
erişimi daha demokratik bir seviyeye getirebilirler. Üstelik, yeniden-üretim hakları
için yapılan mücadeleler doğrultusunda, bu haklara erişim meseleleri, nüfus
politikalarına paralel bir şekilde, bir toplumsal yarar olarak hükümetler nezdinde
desteklenebilmektedir. Hatta kimi büyük çok-uluslu şirketler, yeniden-üretim
haklarının ulaşılabilirliği ve yaygınlaştırılması konusunda, kendi çalışanlarının
yaşam standartlarını iyileştirmek ve dolayısıyla verimliliği artırmak üzere sosyal
güvence yatırımı yapabilmektedir. 13
Bütün bunlar kadının ezilmişliğinin kökeni olan biyolojik farklılık/yenidenüretim ile sermayenin işleyiş mantığı arasındaki bağın kestirme bir şekilde
kurulamayacağını, bu bağın yalnızca ve yalnızca tarihsel ve analitik bir
incelemenin konusu olabileceğini ortaya koymaktadır; dahası sermayenin
evrenselleştirici eğiliminin fiilen veya potansiyel olarak geçerli olduğunu
göstermektedir. Vogel (2013: 162) “[k]apitalist toplumda gerekli emeğin hane-içi
bileşeni tamamen toplumsallaşamaz. Esas engel ekonomiktir, zira çocukyetiştirme ve hane-bakımı türü alanlarda maliyetler oldukça yüksektir” diye
yazarken pekâlâ haklı olabilir veya haklı çıkabilir; sermaye pekâlâ bu alanlarda
harcanan emeği toplumsallaştırmak istemeyebilir. Fakat sermayenin bu stratejik
tercihine teorik öncelik vererek sermaye ile hane-içi emek arasındaki bu işlevselci
ilişkiyi kerteriz almak hem bir partikülarizm vurgusudur, ve dolayısıyla
sermayenin evrensel mantığını, belli bir noktadan sonra, gözardı etmek demektir,
hem de bu iki “yapı” arasında sorunlu bir nedensellik ilişkisi kurarak ikili-sistem
Burada yazılanlar ışığında üreme hakları, queer ebeveynlik, gebelik taşıyıcılığı gibi konulardaki
tartışmalara göz atılabilir. İlgili tartışmalara yönlendirmesi açısından, bkz. Twine (2011); Briggs
(2017); Swerdlow ve Chavkin (2017); Ross vd. (2017); Lewis (2019).
13
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yaklaşımına geri dönüş ihtimali taşımaktadır. Oysaki bu nedenselliğin tarihsel
olarak incelenmesi çok daha sağlıklı bir sonuç verebilecektir. 14
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ÖZ
2000’li yıllarla birlikte Avrupa’da aşırı sağ partilerin daha
geniş halk kitleleri tarafından destek görerek dikkate değer bir
çıkış trendi yakalaması, onları birçok ülkede iktidara ya da
ana muhalefete taşıyacak kadar güçlendirmiştir. Günümüzde
aşırı sağ, dünyanın gelişmiş ülkeleri ve liberal
demokrasilerinin beşiği sayılan ABD, Kanada, Avustralya,
Yeni Zelanda gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de
başat siyasi aktörler olma yolunda ilerlemeye devam
etmektedir. Bu ilerleyişi motive eden en önemli gelişme ise
son yıllarda Avrupa’ya yönelik göç hareketliliğinin artış
göstermesidir. Bu çalışmada, aşırı sağın Avrupa’da yükselişi
ile göç dalgası ilişkilendirilecek ve Batılı toplumlardaki aşırı
sağ siyasi partilerin göçmen karşıtı politikaları patolojik
normallik, yabancı düşmanlığı ve refah şovenizmi kavramları
ekseninde ele alınacaktır. Çalışmanın hipotezi, Avrupa’da
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göçmen karşıtlığının arkasında güvenliğe, refah kaybına ve
kültürel heterojenliğe dair kaygılar olduğudur. Buna müteakip
sayılan unsurlarda artarak görülen tepkiselliğin, göçmen
karşıtı politikaları esas alan aşırı sağ partileri günden güne
güçlendirdiği vurgulanan diğer bir husustur.
Anahtar Kelimeler: Göç, Aşırı Sağ, Patolojik Normallik,
Yabancı Düşmanlığı, Refah Şovenizmi.
ABSTRACT
During the 2000s, the extreme right-wing parties in Europe
were supported by the wider public and experienced a
significant outflow. In these years, the extreme right has been
the ruling party or main opposition party in many countries.
Today, the far right continues to be the leading political
actors in the European countries, as well as in the developed
countries of the world and in countries such as the USA,
Canada, Australia and New Zealand, which are considered as
examples of liberal democracy. This progress stems from the
increase in migration mobility towards Europe in recent
years. In this study, the rise of the far right in Europe will be
associated with the wave of migration, and the antiimmigrant policies of far-right political parties in Western
societies will be dealt with in the axis of pathological
normality, xenophobia and welfare chauvinism. The
hypothesis of the study is that there are concerns about
security, welfare loss and cultural heterogeneity behind the
anti-immigration stance in Europe. It is also emphasized that
the increasing reaction towards the right-wing parties, which
is based on anti-immigrant policies, is being strengthened day
by day.
Keywords: Migration, Extreme Right, Pathology
Normalcy, Xenophobia, Welfare Chauvinism.

of

GİRİŞ
İnsanlık tarihinin başlangıcıyla akran bir olgu olan göç, tarihsel süreç
içerisinde insanların mekân değiştirmelerini anlatmak için kullanılmıştır. Bu yer
değiştirmeler kimi zaman bireysel kimi zaman kitlesel olarak vuku bulmuştur.
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İnsanoğlu doğal, ekonomik, sosyal, siyasal sebeplerle devamlı hareket halindedir.
Bu hareketlilik ister ulus devletin kurumsallaşması ile sınırlar arasında olsun,
ister sınırlar içinde olsun doğası gereği bir terk ediş ve bir yeniden yerleşmeyi
ihtiva eder.
Göç hadisesi farklı coğrafyalarda farklı sebepler ile ortaya çıkan ve
devamlılık arz eden bir sosyolojik gerçekliktir. Batının modernleşme ile
varıldığını iddia ettiği “çoğulcu-barışçıl-müreffeh dünya” gerçekliği, ütopik bir
söylem olmaktan öteye geçememiştir. Bunu bize düşündüren ve kolayca ifade
etmeye cesaretlendiren en başat örnek 20. yüzyılın yıkımını üstüne inşa ettiği
büyük dünya savaşları ve onu takip eden bölgesel çatışmaların tarihsel
gerçekliğidir. Zira modern dünya, bize hiç de anlatıldığı gibi “özgürlüğün,
kardeşliğin, eşitliğin” küreselleştiği bir gerçeklik sunmuyor. Ötekisine karşı
acımasızlığın her tür örneğini insanlık gördü ve görmeye devam ediyor.
Dünyada nüfus hareketliliklerinin genel karakteri insanların güvenli, tok ve
özgür yaşama arzusunun bir terkibini ifade etmektedir. Bundan ötürü hareket,
güvensiz, besinsiz ve hürriyetsiz olan coğrafyadan bunların tersinin olduğu
varsayılana doğru olmaktadır. Bu hareketleri tetikleyen gelişmeler savaşlar,
kimlikler arası kırımlar, kıtlıklar ve despotik-otoriter yönetimlerin pratikleri
olarak özetlenebilir.
Bu faktörler ile birlikte ne olduğu üzerine tam bir söz birliği sağlanamamış
olan diğer bir olguyu, küreselleşmeyi, burada anmanın konunun daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Küreselleşmenin belki de en
belirgin etkisi/sonucu 1648 yılında kurulan düzenin pratik olarak tasfiye
olmasıdır. Sermayenin korunması için oluşturulmuş model (ulus devlet) bugün
yine sermayenin hareketliliği ve hızı nispetinde tasfiye edilmiş, ulus üstü (supranasyonal) organizasyonlar ile birlikte çok daha farklı bir karakter kazanmıştır.
Bu dönüşümün yaşanmasında bilginin ve her türlü verinin (kapital ile birlikte)
kazandığı akıl almaz hızın etkili olduğu genel kabul gören bir gerçekliktir.
Bu hızlı hareket edebilme gerçekliği beraberinde insanların da (farklı
sebepler de olsa) yer değiştirebilme imkân ve koşullarını hazırlamıştır. Yalnız
sermayenin sınırları aşarak kendine daha çok kar ile genişleyebileceği ucuz iş
gücü sunan (ki bunlar ilginç(!) bir şekilde hep dünyanın geri kalmış, açlık
sınırında yaşayan milyonların olduğu, ekseriyetle kalabalık ve fakir
memleketlerdir) yerlere kayması ile Batı dışarıdan (çok değil bundan 50-60 yıl
önce oldukça müsamahalı yaklaştığı hatta teşvik ettiği) göç hareketlerine karşı
oldukça sert politikalar üretmeye başlamıştır. Bu sert politikalar siyaset alanında
kendini aşırı sağ olarak ifade etmektedir. İşin ilginç tarafı, bu aşırı sağ
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politikaların halk nezdinde de temsil potansiyelinin olması halidir. Batılı
toplumlardaki göçmen karşıtlığı veya korkusunun özetle güvenliğe dair kaygı,
ekonomik refahın azalmasından duyulan endişe ve Avrupalılığın üzerine inşa
edildiği kültürel ve dini gerçekliğin eski homojen dokusunu kaybetmesinden
duyulan rahatsızlıklardan beslendiğini ifade etmek mümkündür.
11 Eylül saldırıları, 2004 Madrid ve 2005 Londra patlamaları, DEAŞ terör
örgütünün başta Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İsveç ve
Danimarka’da gerçekleştirdiği bombalı eylemler ve son olarak Suriye iç
savaşının neden olduğu yoğun insan göçü Avrupa’da varolagelen aşırı sağ
partilerin zeminlerini genişleterek seçimlerde oylarını artırmasını sağlayan
faktörlerinden bazıları olarak sayılabilir. Aşırı sağ, en çok güvenlik kaygısından
beslenmekte; yalnızca Avrupa’da değil, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada
gibi köklü demokrasi geleneğine sahip ülkelerde bile kendisine taraftar
bulmaktadır.
Özellikle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında aşırı sağ partilerin
ortaya çıkması ve yakaladıkları seçim başarılarıyla önemli bir aktör olarak ülke
gündemlerini belirleyecek kadar güçlenmeleri, demokratik ideallere inanan
Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği için endişe verici bir durum halini almıştır. Bu
partilerden en önemlileri olarak Macaristan’da FIDEZS, Polonya’da Hak ve
Adalet Partisi (PiS), Avusturya’da Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Fransa’da
Ulusal Cephe, Hollanda’da Özgürlük Partisi (PVV), İngiltere’de Birleşik Krallık
Bağımsızlık Partisi (UKIP), Almanya’da Almanya için Alternatif Partisi (AfD),
İsveç’te İsveç Demokratları (SD), Danimarka’da Danimarka Halk Partisi,
Norveç’te İlerleme Partisi, Finlandiya’da Gerçek Finler (PS), Letonya’da Ulusal
Birlik, Yunanistan’da Altın Şafak Partisi, Çek Cumhuriyeti’nde Özgürlük ve
Doğrudan Demokrasi Partisi (SDP), Slovakya’da Bizim Slovakya Halk Partisi
(People’s Party Our Slovakia), Bulgaristan’da Birleşik Vatanseverler (United
Patriots), Güney Kıbrıs’ta Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM), İtalya’da 5 Yıldız
Hareketi, Lig ve İtalya’nın Kardeşleri hareketleri/partileri, İsviçre Halk Partisi,
ABD’de Çay Partisi ya da bütün Avrupa’ya yayılan PEGIDA hareketi
sayılabilir. Bu listeyi daha da genişletmek mümkündür.
Aşırı sağın 2000’li yıllardan itibaren önlenemez yükselişi, dünyanın birçok
yerinde olduğu gibi Avrupa’da da çeşitli çevrelerin tedirginliğine yol açmış;
faşizm hayaletinin günümüzdeki sureti olarak bu konuya çeşitli araştırmacılar
tarafından dikkat çekilmiştir. Her ülkede farklı gündemlere ve ajandalara sahip
olan söz konusu bu partiler, göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı bağlamında
birbirine yakın söylemler ile öne çıkmaktadırlar (Uzunçayır, 2014: 132).
Özellikle göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını besleyen temel olgu ise
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güvenlik kaygısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, aşırı sağ
partiler güvensizlik tehdidinden beslenmektedir.
Çalışmada, Batılı toplumların ve özellikle aşırı sağ siyasi partilerin göçmen
karşıtı politikaların odak noktası veya noktalarının ne/neler olduğu, aşırı sağ
partilerin son yıllarda oylarını nasıl (görece hızlı) yükselttikleri meselesinin
irdelenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda çalışma hipotezi, Avrupa’da
göçmen karşıtlığının arkasında güvenliğe, refah kaybına ve kültürel-dinsel
heterojenliğe dair kaygılar olduğudur. Buna müteakip sayılan unsurlarda artarak
görülen tepkiselliğin, göçmen karşıtı politikaları esas alan aşırı sağ partileri
günden güne güçlendirdiği çalışmada vurgulanan diğer bir husustur. Bu yargıyı
açıklamaya yönelik olarak, aşırı sağda siyaset yapan partilerin söylem içerikleri
tarihsel bir perspektif ile ele alınmıştır. Ayrıca bu kulvarda siyaset yapan
partilerin girdikleri seçimlerde, seçmenden aldıkları oyların dönemsel ivmeleri ve
oranları (istatistiksel olarak) ayrıca irdelenmiş ve trendin yönü ile ilgili yargılara
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemlere ek olarak çalışmada vurgulanan
kavramlara yönelik ilgili literatürün taranması sureti ile okuyucuya teorik bir
arka plan sunulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda öncelikle aşırı sağın ortaya
çıkışı, ivme kazanması ve bu kapsam içinde “patolojik” bir durum olarak
işaretlenen siyaseten “normalleşmesi” vakası ele alınacaktır. Devamında aşırı
sağın ideolojik özellikleri kısaca özetlenerek, refah şovenizmi, güvenlik kaygıları,
kültürel ve dinsel türdeşliğin korunması refleksleri ile bunun siyasete tevil
edilmesi diğer bir ifade ile siyasal alternatif arayışlarına değinilecektir.
Çalışmanın odak noktası yabancı korkusu, endişesi, kaygısı, nefreti, özetle
zenofobinin Avrupa’da günlük siyasete göçmen karşıtlığı üzerinden tevil
edilmesi ve bu durumun sıradanlaşmasıdır. Avrupalı kimliğinin inşasında
coğrafya, dil ve kültür kadar önemli olan diğer bir husus da din olgusudur. Bu
bağlamda Hristiyanlık dini dışında kalan din müntesiplerinin uzunca zamandır
Avrupalıların “ötekileri” olduğunu ifade etmek mümkündür. Günümüzde aşırı
sağ siyasetin dili irdelendiğinde, bu ötekinin yoğun olarak İslam dini ve
müntesipleri üzerinden tarif edildiği görülmektedir. Bu durumdan ötürü yabancı
kaygısı, endişesi, nefreti üzerinde inşa edilen söylemlerin içerisinde sıklıkla İslam
ve Müslümanlar geçmekte ve durum zenofobiyi, İslamofobiden ayırmayı
güçleştirmektedir. Diğer bir ifade ile İslamofobi pratikte zenofobinin türevi haline
gelmektedir. Bu verili durumdan (iç içe geçmişlikten) hareketle, çalışmada
İslamofobi ayrı bir başlık altında ele alınmamış, onun yerine konu aşırı sağın
kullandığı politik dil, siyasa önerileri ve söylemleri gibi somut örnekler
üzerinden, ana metin içinde irdelenmiştir. Çalışma güncel insani göçün ana
odağı olması ve aşırı sağın kitleselleşme potansiyelinden ötürü Avrupa coğrafyası
ile sınırlandırılmıştır.
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1. AŞIRI SAĞIN
NORMALLİK”

TARİHÇESİ,

YÜKSELİŞİ

VE

“PATOLOJİK

Aşırı sağ, üç farklı dönemde incelenebilir. Bu dönemler II. Dünya Savaşı
Öncesi, onu izleyen II. Dünya Savaşı Sonrası ve son olarak 11 Eylül Saldırıları
sonrası şeklinde ifade edilebilir. II. Dünya Savaşı Öncesi dönemde aşırı sağ,
1918 yılına kadar milliyetçilikle, 1918- 1945 yılları arasında ise hem milliyetçilik
hem de faşizmle bir arada gitmektedir (Kutlu, 2013: 41). Aşırı sağın teveccüh
gördüğü 1930’lu yıllarda, onu besleyen temel dinamikler ekonomik kriz ve
sonrası yaşanan buhran ve Yahudi karşıtlığı (Alkan, 2015: 276) olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu dönemdeki aşırı sağ hareketler ve partilerin en önemli
özelliklerinden biri de demokrasileri ortadan kaldırma eğilimleridir. Günümüz
aşırı sağ partilerinin bu eğilimi tamamen terk ettikleri ve hatta popülist söylemler
üzerine inşa edilmiş bir demokrasi anlayışına sıkı sıkıya sarıldıkları dikkat çekici
bir husus olarak karşımızda durmaktadır.
II. Dünya Savaşının kaybedenleri her ne kadar aşırı sağ ve faşist
iktidarların olduğu ülkeler olsa da Avrupalılar’da aşırı sağa olan ilginin canlı
kalması sosyolojik ve siyasal bir gerçekliktir. Savaş sonrası neredeyse her Batı
Avrupa ülkesinde bu tür partiler için hem seçimler hem de ideolojik anlamda en
başarılı dönemlerden (Mudde, 2000: 6) biri yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı
Sonrası dönemde, özellikle 1965- 1995 yılları arasında Batı Avrupa’da on dokuz
adet aşırı sağ parti kurulmuştur (Minkenberg, 2011: 42). Ancak bahsi geçen
başarı, o dönem için nicel bir başarının (parti sayısının artmasının) ötesinde
değildir. Zira toplumsal tabanı olmayan, siyasi arenada gündemi belirleme
kapasitesine/potansiyeline sahip aşırı sağ partilerden söz etmek mümkün
değildir. Bu durum 1960’lardan sonra değişmeye başlamıştır. 1960’lı yıllardan
sonra aşırı sağın Avrupa’da bir kez daha atağa geçtiği görülmüştür. Çünkü bahsi
geçen dönem, Avrupa’ya göçmen işçilerin geldiği yıllara tekabül etmektedir.
Soğuk Savaş’ın şiddetini derinden hissettirdiği bu yıllarda göçmenlere karşı bakış
masumane bir şekilde gelişmemiş, 1970’lerin başından itibaren göçmenler,
Avrupa’da ortaya çıkan işsizlik ve yeni kültürel temsiller, diğer bir ifade ile
yaşam
tercihlerinden
ötürü,
“Avrupalı”
nüfusta
baş
gösteren
memnuniyetsizliklerin beslendiği ana kaynak olarak nitelenmeye başlanmıştır
(Alkan, 2015: 276). Tahmin edilebileceği üzere bu durum, aşırı sağın politik
kapasite arayışlarını hızlandırarak, potansiyel tabanlarını genişletmeye yönelik
olarak, söylemlerin sertleşmesi sonucunu doğurmuştur. Sonuç olarak, aşırı sağ
partilerin nüfuzunun, diğer bir ifade ile sosyo-politik etki alanının 1980’li
yıllardan itibaren Batı Avrupa’da arttığı görülmüştür. Her ne kadar henüz tek
parti hükümeti kurabilecek bir çoğunluğu elde eden aşırı sağ parti örneği bu
yıllarda görülmese de bazıları Avusturya’da, İtalya’da, İsviçre’de örneklerinde
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olduğu gibi koalisyon ortağı olmuşlar ya da iktidarlara dışarıdan destek
vermişlerdir (Öner, 2014: 167). Bu yeni reel politik “işbirliği”, aşırı sağın radikal
söylemleri terk edip sistem içinde aktör durumuna gelmeleri, politika üretme
süreçlerinin “normalleşmesini” beraberinde getirmiştir. 1980’lerin ortasında (ve
sonrasında) aşırı sağ partiler Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya,
Norveç ve İsviçre’de %5 oranında oylarla seçimlerde destek görmüşlerdir
(Schain, 2018: 4). 1980’li yılların sonu ve 1990’ların başından itibaren Batı
Avrupa’daki göçmen nüfusu, dağılan Yugoslavya ile Sovyetler Birliği ve (onun
türevi) eski demir perde ülkelerinden gelen göçlerle birlikte tekrar artış eğilimi
göstermeye başlamıştır. Avrupa’daki aşırı sağ partilerin 1990’lı yıllarda göçlerin
neden olduğu iddia edilen toplumsal tahribatları kendi lehine kullanmaya
çalıştıklarına sıkça rastlanmıştır. Göçmen karşıtı aşırı sağ partiler, göçmenlerden
kaynaklı olarak ülkelerindeki işsizliğin ve suç oranlarının yükseldiğine vurgu
yaparak, bahsi geçen sorunlardan rahatsız kitleleri kendi saflarına çekmişlerdir
(Karapin, 1998: 214).
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulan Yeni Dünya
Düzeni 1 dünyanın farklı ülkelerinde vuku bulan olayların başka ülkeleri de
etkilemesine ve “küresel köy” söyleminin daha gerçek bir sosyolojik olgu olarak
hissedilmesine neden olmuştur. Küreselleşmenin bir sonucu olarak dünya
üzerinde yalnızca sermaye dolaşımı değil, insan mobilizasyonu da önemli bir
artış göstermiş; özellikle refah içinde yaşayan Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD,
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere yönelen göçler, söz konusu
toplumlardaki ekonomik, kültürel, sosyal, dini homojeniteyi değiştirecek
seviyelere ulaşmıştır. Ev sahibi toplumların kültürleriyle ortak noktaları
olmayan, demokratik teamüllere ve farklılıklara yabancı, üstelik fakir ve
eğitimsiz halk kitlelerinin bu yoğun göçü, gelişmiş ülkelerde zamanla kendinden
olmayanı ötekileştirme eğilimini doğurmuştur.
Öteki algısının derinleşmesinde 11 Eylül saldırıları önemli bir dönüm
noktası olmuştur. Söz konusu terör saldırısı Kuzey Amerika’da vuku bulmuş ise
de Avrupa başta olmak üzere Batılıların yayılmış oldukları diğer tüm
coğrafyalarda da benzer bir psikolojik şok etkisi yaratmıştır. Bu saldırıyı takip
eden 2004 Madrid ve 2005 Londra patlamaları, DEAŞ terör örgütünün başta
Fransa’da Charlie Hebdo saldırısı olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde
düzenlediği bombalı eylemler bu şokun etkisinin geniş toplumsal kesimlere
Liberal demokrasiyi, dünyada barış ve istikrar için temel ölçü kabul eden bu görüşe göre mal ve
hizmet akımları üzerinde tüm engeller kaldırılmalı; buna karşın sermayenin serbest dolaşımı
konusunda çabalar sürdürülmelidir. Ayrıca Yeni Dünya Düzeni’nin temel ilkelerinden biri de
emek faktörünün (işçilerin) mobilizasyonun mümkün olduğunca engellenmesi ve çok uluslu
şirketlere düşük ücretle ve kendi orijin coğrafyasında maksimum hizmeti sunmaktır. Bkz.
Kissinger, 2014: 234; Baharçiçek, 1996: 101- 105.
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nüfuz etmesine neden olmuştur. Olan, aslında güvende olunmadığına dair
kaygıların somut olarak kitleselleşmesi, diğer bir ifade ile sosyolojik bir taban
kazanması durumudur. Son olarak, Suriye iç savaşının neden olduğu yoğun
insan göçü Avrupa’da aşırı sağ partilerin günden güne daha fazla güçlenmesine
sebep olmuş, aşırı sağın temel ihtiyacı olan meşruiyet zemininin inşasını
kolaylaştırmıştır. Bu durum (hızlı bir şekilde) aşırı sağın söylem ve
politikalarının, ana akım partiler ve medya tarafından sıkça kullanılarak aşırı sağ
retoriğin/popülizmin “normalleştirilmesi”ni de beraberinde getirmiştir. Başka bir
deyişle, Avrupa’nın kadim(!) demokratik değerleri ve başta çoğulculuk ilkesine
ters düşen bu söylemler, ana akım partiler tarafından da sık kullanılmış ve
dolayısıyla aşırı sağın retoriği normalleştirilmiştir. Cas Mudde bu durumu
“patolojik normallik” olarak adlandırmaktadır. Mudde, ilk olarak, aşırı sağın
söylem ve pratiklerinin ana akım siyasetin kavram ve teorilerinden izole
olduğundan bahsederek, aşırı sağın bir patoloji olduğunu ve ancak normal
dışında açıklanabileceğini dile getirmiştir (Mudde, 2010: 1171). Gerçekten de
aşırı sağın özellikle göçmen düşmanı retoriği, normal şartlarda hiçbir siyasal
iklimde karşılık görmemesi gereken ve insani değerleri inciten bir zihniyetin
ürünüdür. Bu söylemlerin dışlanması, “normallik” sınırları içerisinde ele
alınmaması, özellikle çağdaş demokratik toplumlar açısından “kırmızı çizgi”
sayılması gerekirken; bahsi geçen söylemlere ana akım siyasetin zaman zaman
sessiz kalması ve hatta sessiz kalmanın da ötesine geçerek bu söylemleri
sahiplenmesi, siyasal retorik ve politik vaatlerini bu söylemler üzerinden inşa
etmesi patolojik normallik olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, ana akım
siyasi partilerin özellikle göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi
demokrasi ve insan haklarının ruhuna aykırı söylem ve politikaları marjinalize
etmek yerine; bu söylemlere sarılması ve demokrasiyi popülizme kurban etmeleri
durumu patolojik normallik kavramıyla açıklanmaktadır.
Mudde, patolojik normallik (pathological normalcy) tezinde; popülist radikal
sağın, çağdaş demokratik toplumlardaki ana akımının bir parçası olmadığını;
(aslında olanın) ideoloji ve tutumlar ölçeğinde ana akım politik görüşlerin
radikalleştiğini savunmaktadır (Mudde, 2008: 9). Avrupa’nın köklü demokratik
sistemlerindeki en önemli siyasi partilerin, medya kuruluşlarının ve tanınmış
kişilerin bu söylemleri zaman zaman dile getirdiği göz önüne alındığında,
Mudde’nin tezinin haklı yanları görülecektir. Avrupa ülkelerinde çeşitli
dönemlerde yapılan seçimlerde aşırı sağ partilerin zaman zaman çok yüksek oy
almasına karşın zaman zaman da bu oylarda düşme görülmesi patolojik
normallik teziyle açıklanabilir. Başka bir deyişle, aşırı sağ partilerin oylarının
zaman zaman düşüş göstermesi, Avrupa’da aşırı sağ politikalara ciddi bir tepki
olduğunu göstermeyecektir. Çünkü aşırı sağ söylemleri kullanan ana akım
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partiler, aşırı sağ partilere oy veren seçmenlerin oyunu alırken, öte yandan aşırı
sağın politikalarını da benimser bir duruma geçmektedir. Bu durum, popülizmin,
Avrupalı seçmen nezdinde karşılık bulduğunu göstermektedir. Örneğin, Batı
Avrupa’daki aşırı sağcı partiler, yozlaşmış (yerli) seçkinleri, (yabancı)
göçmenlerden yana olmakla ve (yerli) halkı hiçe saymakla suçlarken yerlicilikle
popülizmi ilişkilendirmektedir (Mudde ve Kaltwasser, 2019: 127). Bu popülist
söylemin halk nezdinde karşılık bulması da ana akım siyasi partileri bu söylem
ve politikalara yöneltmektedir. Kısacası, ana akım siyasi partiler aşırı
sağcılaşmaktadır.
Avrupa’da aşırı sağın zaman içinde güçlenişi ve bazı ülkelerde iktidar
oluşu, ana akım partilerin, seçmenlerin bir kısmının isteklerini görmezden
gelişine karşı bir protesto olarak başlamıştır. Aşırı sağ, oylarını yalnızca diğer sağ
partilerden devşirmemektedir. Avusturya, Fransa ve Hollanda’da solun doğal ve
sadık seçmeni olarak kabul edilen işçi sınıfı seçmenlerinden dahi, aşırı sağ
partilere yüksek oranda oy geçişleri görülmektedir (Schain, 2018: 13).
Bu durumun en somut örneği, 2017 ve 2019 Avusturya seçim sonuçlarıyla
karşımıza çıkmaktadır. 2017 yılında yapılan Avusturya milletvekili seçimlerinde
aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), bir önceki seçime göre oylarını %
5,5 puan artırarak % 26’lık oy oranıyla ülkesinde üçüncü sırada yer almış; daha
sonra seçimlerin galibi olan Avusturya Halk Partisi’yle (ÖVP) koalisyon
hükümetinin ortağı olmuştu. Yaşanan İbiza skandalı sonrası 2019 yılında erken
seçimlere giden Avusturya’da, Sebastian Kurz liderliğindeki ÖVP, oy oranını bir
önceki seçime göre yaklaşık 6 puan artırmış; buna karşın aşırı sağcı FPÖ’nün
oylarında 10 puanlık bir düşüş yaşanmıştır. Aşırı sağdan merkez sağa doğru oy
geçişinde en önemli iki etken, FPÖ lideri Heinz- Christian Strache’in karıştığı
İbiza skandalı ve ÖVP lideri Kurz’un seçim kampanyası döneminde aşırı sağın
karakteristik özelliğini yansıtan göçmen karşıtı ve İslamofobik söylemlerle
seçmenin karşısına çıkmasıdır. Kısaca, ana akım siyasi partilerin aşırı sağcılaşması
olarak tanımlayabileceğimiz patolojik normallik durumu, Avusturya
seçimlerinde somutlaşmıştır. Zira FPÖ lideri Kurz, seçimler öncesinde, mevcut
durumda devam eden ilkokullardaki başörtüsü yasağını genişleterek
ortaokullarda da uygulamaya sokacağını, bunun yanı sıra öğretmenlere de
başörtüsü yasağı getireceğini; Avusturya kültürü ve kimliğini tehdit eden göçmen
çocuklarına yönelik vatandaşlık bilgisi derslerinin zorunlu hale getirilerek
bunların bir tür ıslah edileceğini (Anadolu Ajansı, 30.09.2019) vaat etmiş ve göç
karşıtı söylemleri kampanya sürecinde sıkça kullanarak aşırı sağa yönelen
seçmeni de kendi partisine çekmiştir.
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1990’lı yıllarda, Avrupa’da aşırı sağ partiler Avusturya, Belçika,
Danimarka, İtalya, Fransa, Norveç ve İsviçre’de hızlı bir şekilde kurulmuştur. On
yıl sonra bu ülkelere Hollanda, İsveç ve İngiltere de katılmış; bu süre zarfında
İtalya’da kurulan Kuzey Ligi (şimdiki adıyla Lig) Partisi’nin radikalizmi kısmen
törpülenerek muhafazakârlaşma eğilimi gösterse de tekrar aşırı sağ söylemleri
benimsemesi uzun sürmemiştir. 1991’de kurulan parti, 2018 yılında aşırı sağ bir
parti olarak sağ koalisyonun ortağı olarak iktidar olmuştur.
Tablo.1: Batı Avrupa’da En Başarılı Popülist Aşırı Sağ Partiler, 1956- 2018
(Schain, 2018: 13).
Ülke Adı

Parti

Kuruluş
Yılı

En Yüksek
Oyu Aldığı
Yıl
2017

Oy
Oranı
(Parlamento
Seçimleri)
% 27

Koalisyon
Hükümeti
Kurdu mu?
Evet

Avusturya

Özgürlük
Partisi
(FPÖ)
Vlaams Blok/
VlaamsBelang
Danimarka
Halk
Partisi (DF)
Ulusal Cephe (FN)

1956
1979
2004
1995

2004

% 24

Hayır

2015

% 21

Evet

1972

1997

% 15

Hayır

Almanya
için
Alternatif
Partisi
(AfD)
Ulusal İttifak (AN)

2013

2017

% 13

Hayır

1995

1996

% 16

Evet

1991
2006

2018
2010

% 17
% 23

Evet

Norveç

Kuzey Ligi (LN)
Özgürlük
Partisi
(PVV)
İlerleme Partisi

1973

2009

% 23

Evet

İsviçre

İsviçre Halk Partisi

1971

2015

% 29

Evet

Belçika
Danimarka
Fransa
Almanya

İtalya
Hollanda

Aşırı sağın, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde aldığı oy oranları detaylı olarak
incelendiğinde, seçmen tercihleri için güçlü bir alternatif olmaya başladığı
görülecektir. Zira aşırı sağ partiler, yukarıdaki tablo ile sınırlı kalmamakta ve
başka Avrupa ülkelerinde de günden güne çoğalmaktadır. Avrupa’da bilinen
başlıca aşırı sağ partilerden bazıları şunlardır: FIDEZS ve JOBBİK (Macaristan),
Hak ve Adalet Partisi (PiS- Polonya), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Ulusal
Cephe (Fransa), Özgürlük Partisi (PVV-Hollanda), Almanya için Alternatif
Partisi (AfD), İsveç Demokratları (SD), Danimarka Halk Partisi, İlerleme Partisi
(Norveç), Gerçek Finliler (PS- Finlandiya), Ulusal Birlik (Letonya), ve Altın
Şafak Partisi (Yunanistan), Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SDP- Çek
Cumhuriyeti), Bizim Slovakya Halk Partisi (People’s Party Our Slovakia),
Birleşik Vatanseverler (United Patriots- Bulgaristan), Rum Ulusal Halk Cephesi
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(ELAM-Güney Kıbrıs), İtalya’da 5 Yıldız Hareketi, Lig ve İtalya’nın Kardeşleri
hareketleri/partileri ve İsviçre Halk Partisi.
Tablo.2: Avrupa’da Aşırı Sağ Partilerin Son Seçimlerde Aldığı Oy Oranları
Parti Adı
FIDEZS
JOBBİK
Hak ve Adalet Partisi (PiS)
Özgürlük Partisi (PVV)
Almanya için Alternatif Partisi
(AfD)
İsveç Demokratları (SD)
Gerçek Finliler (Ulusal Koalisyon
Partisi)
Ulusal Cephe
Ulusal Birlik
Altın Şafak Partisi
Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi
Partisi
Bizim Slovakya Halk Partisi
(People’s Party Our Slovakia)
Birleşik Vatanseverler (United
Patriots)
Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM)
5 Yıldız Hareketi
Lig Partisi
İtalya’nın Kardeşleri
İsviçre Halk Partisi

Ülke

Oy Oranı
(%)

Seçim
Yılı

Macaristan
Macaristan
Polonya
Hollanda
Almanya

48,41
19
37,7
13,3
13

2018
2018
2015
2017
2017

Seçim
Türü
(ParlamentoBaşkanlık)
Parlamento
Parlamento
Parlamento
Parlamento
Parlamento

İsveç
Finlandiya

17,6
17,6

2018
2015

Parlamento
Parlamento

Fransa
Letonya
Yunanistan
Çek
Cumhuriyeti
Slovakya

21,7
12
6,3
10,6

2017
2018
2015
2017

Cumhurbaşkanlığı
Parlamento
Parlamento
Parlamento

8

2016

Parlamento

Bulgaristan

9,12

2017

Parlamento

Güney
Kıbrıs
İtalya
İtalya
İtalya
İsviçre

2,3

2016

Parlamento

31
17
4
29,5

2018
2018
2018
2015

Parlamento
Parlamento
Parlamento
Parlamento

Aşırı sağ partilerin son yıllardaki önemli çıkışlarını görmek için geçmişte
aldıkları oy oranları ile günümüze yaklaştıkça (özellikle göçmen ve Müslüman
karşıtlığının artmasıyla) aldıkları oy oranlarını karşılaştırmak bir fikir verecektir.
Macaristan’da bulunan aşırı sağcı FİDEZS, 1990 seçimlerinde yalnızca %8,95 oy
almış, 1994 seçimlerinde ise bu oy oranını daha da düşürerek %7,02’de kalmıştır.
1998 seçimlerinde FİDEZS büyük bir çıkış yakalayarak oy oranını %28,18’e
çıkarmış; aşırı sağın dünyanın her yerinde güçlenmesini sağlayan 11 Eylül
saldırıları, Batı medyasının “İslami terör” olarak adlandırdığı Avrupa’da yapılan
bombalı saldırılar, Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz ve göçmen akınlarının
olduğu dönemlerde FİDEZS oy oranını sırasıyla 2002’de %41,07’ye, 2006’da
%42,03’e, 2010’da %52,73’e çıkarmıştır. Parti, 2014 yılında yapılan seçimlerde
oy oranını %44,87’ye düşürmüş, 2018 seçimlerinde ise %48,41 oy alarak birinci
parti olma konumunu sürdürmüştür. FİDEZS’in 2014’te oylarının düşmesinin
sebebi ise kendisinden daha marjinal bir aşırı sağ parti olan JOBBİK’in de
124

AP

Hamza Bahadır ESER & Ali ÇİÇEK

günden güne oy oranını artırarak 2018 seçimlerinde % 19 oy almasıdır. Benzer
durumun Polonya’nın aşırı sağcı Hak ve Adalet Partisi (PiS) için de geçerli
olduğu söylenebilir. PiS, 2001 seçimlerinde %9,5 oy oranıyla ülkenin en fazla oy
alan dördüncü partisi konumundayken, 2005 seçimlerinde %27 oy alarak ilk
sıraya yükselmiş; 2007 seçimlerinde oy oranını %32,1’e çıkarmış, 2011
seçimlerinde oylarını %29,9’a düşürerek ikinci parti olsa da 2015 seçimlerinde
%37,7 oy alarak ülke genelinde yine birinci parti olmuştur. Avrupa demokrasinin
en gözde ülkelerinden olan İsviçre’de aşırı sağın yükselişi bağlamında
incelendiğinde, Macaristan ve Avusturya örneklerine benzer bir durumla
karşılaşılacaktır. İsviçre’de Müslümanların ibadethanelerini hedef alarak,
minarelerin yasaklanması talebinde bulunan (BBC Türkçe, 19.11.2009)
İslamofobik ve yabancı karşıtı İsviçre Halk Partisi 1971, 1975, 1979, 1983, 1987
ve 1991 seçimlerinde %11 oy oranlarından fazla alamamış ve ülkesinde hep
dördüncü büyük parti olmuşken, 1995 seçimlerinde oy oranını %14,9’e çıkarmış,
1999 yılında ise %22,5 oy alarak ilk kez ülkesinde birinci parti olmuştur. Bu
tarihten itibaren her zaman ülkesinin en fazla oy alan partisi olan İsviçre Halk
Partisi, 2003 yılında %26,6 oy oranını yakalamış; daha sonra ise oy oranlarını
artırarak 2015 yılında yapılan seçimlerle %29,5’lere kadar ulaşmıştır. Bir diğer
örnek olan Almanya için Alternatif Partisi, kurulduğu 2013 yılında yapılan
seçimlerde %4,7 oy almasına karşın, yalnızca dört yıl sonra yapılan 2017
seçimlerinde oy oranını %12,6’ya çıkarmış; 2014 Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde ise %7,1 oy alarak seçimin sürprizlerinden biri olmuştur.
Hollanda’da bulunan Özgürlük Partisi ise 2006 yılında kurulmuş ve aynı yıl
yapılan seçimlerde %5,89 oy almış, 2010 yılı seçimlerinde ise oy oranını
%15,45’e çıkarmış, buna karşın 2012 seçimlerinde oy oranı %10,8’e düşse de
2017 seçimlerinde tekrar oylarını yükselterek %13,1 oy oranına ulaşmıştır.
Avrupa’nın farklı ülkelerinde bulunan aşırı sağcı diğer partiler de incelendiğinde,
genel olarak benzer tabloların olduğunu görmek mümkündür.
Aşırı sağ, yalnızca kendi ülkelerinde yapılan seçimlerde başarısını günden
güne artırmakla kalmamış, Avrupa parlamentosu seçimlerinde de sandalye
sayısını artırmayı başarmıştır. 2009 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde,
bağımsız şekilde hareket ederek hiçbir gruba dâhil olmayan aşırı sağ partilerden
İngiliz Ulusal Partisi 2, Avusturya Özgürlük Partisi 4 ve göçmen ve özellikle
Müslüman karşıtlığıyla bilinen Hollanda’lı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi 4
vekille temsil hakkı kazanmıştır (Gagatek, 2010: 38). 2009 yılında toplam 10
temsilcisi olan aşırı sağ, 2014 seçimlerinde bu sayıyı 37’ye ve 2019 seçimlerinde
ise 82’ye çıkarmıştır (Europe Elects, 24.05.2019). Avrupa Parlamentosu’nda
günden güne güçlenen aşırı sağ partilerin “milliyetçi enternasyonal” adında bir
blok kurma girişimi de 2019 yılı Nisan ayında gündeme gelmiştir. Blok kurulur
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ve bütün aşırı sağ partileri tek çatıda toplarsa Avrupa Parlamentosu’nda üçüncü
büyük grup olarak AB politikalarının oluşmasında önemli bir rol oynayacağı
düşünülmektedir (BBC Türkçe, 15.05.2019).
23- 26 Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ise aşırı
sağın başta İtalya, Fransa, İngiltere ve Macaristan gibi ülkelerde birinci sırada yer
aldığı; diğer ülkelerde de hatırı sayılır bir oy oranını yakaladıkları görülmüştür.
Seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlamentosunda kurulan iki farklı aşırı sağcı
grubun (Uluslar ve Özgürlükler Avrupası-ENF ve Özgürlük ve Demokrasinin
Avrupası-EFDD) sandalye sayısı 112’ye yükselmiştir. Bahsi geçen aşırı sağcı
grupların/partilerin ortak özelliklerinden en önemlileri arasında göçmen karşıtı
söylemleri sıkça kullanmaları, İslamofobik politikalardan beslenmeleri ve Avrupa
Birliği’ne şüpheyle bakmaları bulunmaktadır. Bu partilerden biri olan Alman
aşırı sağcı AfD partisi, seçim kampanyası boyunca İslam karşıtlığını siyasi
malzeme olarak kullanmıştır. Parti görevlileri sokaklara asmış olduğu afişlerde
“Camilere hayır”, “Almanya’nın sınırları korunmuyor”, “Avrupa Arapya
olmamalı” şeklinde İslamofobik tonlar içeren, tahrik edici, karşısındakini rencide
eden sloganlara yer vermiştir (Boyraz ve diğerleri, 2019: 21).
Öte yandan aşırı sağın söylem ve politikaları Avrupa’da bulunan
yabancıları bir düşman olarak işaret etmekte ve söylemler şiddetini günden güne
yükseltmektedir. Aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi’nden Olli Kotro, 2019 yılı
Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi göçmenler ve özellikle de Müslümanlar
(ve İslam) için “kültürümüzü ortadan kaldırmaya çalışan bir ideolojiyle karşı
buradayız. Bu ideolojinin adı, Siyasal İslam. Avrupa için kalıcı bir tehdit. Biz,
Avrupa kültürünü korumak ve desteklemek istiyoruz. Üye ülkelerin ulusal
egemenliğini de korumak istiyoruz” ifadelerini kullanırken, bir başka aşırı sağ
siyasetçi AfD partisinden Jörg Meuthen, “eğer AB’nin dış sınırlarını kontrol
altına alırsak, ülke sınırları da korunmuş olacaktır. Göçmen akını sıfıra
inmelidir” diyerek göçmenleri, güvenliği ve nizamı bozan unsurlar olarak
algıladığını göstermektedir. İtalya’da bulunan aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri
Salvini ise “İtalya ve Avrupa’da bir numaralı risk İslami aşırıcılık, İslami
terörizm, İslami fanatizmdir” sözleriyle Müslüman göçmenleri hedef almaktadır
(TRT Haber, 09.04.2019). Aşırı sağın bu söylem ve vaatlerinden etkilenen çeşitli
gruplar, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde göçmen karşıtı eylemler yapmanın yanı
sıra bir takım kriminal olayların da aktörü haline gelmektedir. Almanya’da
camilerin ateşe verilmesi ya da Türk dönercilerin öldürülmesi vakaları bunların
medyaya sıkça yansıyan örneklerindendir. 2018’de Belçika İstihbarat Servisi
(VSSE)’nin kamuya açık bilgileri, Batı Avrupa’da “beyaz yakalı” aşırı sağın
yükselişe geçtiğini ve “aşırı sağın silahlanma eğiliminde olduğu”nu ortaya
koymuştur. Belçika’da aşırı sağ partilerle bağlantılı şiddet yanlısı bazı kişi ve
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grupların Nazizm’e hayranlıklarını gizlemediğine işaret etmiş; 2015 ve 2016
yıllarındaki göçmen krizinden itibaren, aşırı sağın İslam ve göçmen karşıtlığını
körüklediğini ve bu karşıtlığı eyleme geçirmek amacıyla Finlandiya merkezli
“Odin'in Askerleri” gibi sivil grupların kurulduğunu ve benzer yapıların
sayılarının gittikçe arttığını belirtmiştir. Eğitimli gençlerin desteklediği “beyaz
yakalı aşırı sağ”a örnekler ise Fransa’daki “Kimlikçi Nesil” (Generation
Identitaire) ve Almanya'daki “Alman Kimlikçi Hareketi” (Identitare Bewegung
Deutschland) gibi gruplar olduğunu belirten VSSE, bu grupların medya üzerinden
kamusallaştırdıkları söylemlerine dikkat çekmeyi çalıştığına vurgu yaparak, yeni
aşırı sağcıların ayrıca "Avrupa'nın Hıristiyan kimliğinin" savunuculuğu rolünü
de üstlendiklerini vurgulamıştır (Anadolu Ajansı, 17.03.2019). 2017 yılında
göçmen karşıtı bir seçim kampanyası yürüten Fransız Ulusal Cephe’nin aşırı
sağcı lideri Marine Le Pen, göçmen çocuklara ücretsiz eğitim verilmesinin önüne
geçileceğini vaat etmişti (BBC Türkçe, 08.12.2016). Le Pen, 2017 yılında 15 bin
polisin işe alınmasını ve göçün engellenmesine katkı sağlayacak şekilde sınır
birliklerinin kurulması gerekliliğini dile getirirken; partinin göçmen karşıtı
söyleminin Avrupa’nın yönetici elitleri arasında alınan siyasi kararları bariz
şekilde etkilediği, Birlik yöneticilerinin sınır birliklerinde görevlendirilmek üzere
2020 yılına kadar 10 bin polis alımı planında görülmektedir (Aras ve Sağıroğlu,
2018: 65).
Aşırı sağ partilerin ve grupların Avrupa ölçeğinde taban kazanması ve
görece (eskiye nispetle) yüksek oranda oy almaları politik bir vaka olarak
karşımızda durmaktadır. Konunun irdelenmesi adına aşağıda aşırı sağın
ideolojik özellikleri bağlamında, temel politikaları ve seçmenlerinin sosyolojik
özellikler kısaca ele alınacaktır.
2. AŞIRI SAĞIN İDEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
İdeolojik olarak benzer özelliklere sahip olan siyasi partilerin, çeşitli
yazarlar tarafından aynı gruplar içinde sınıflandırılması literatürde sıkça
rastlanan bir durumdur. Bu sınıflandırmadan birini yapan Rokkan, Batı
Avrupa’da dört temel bölünme içinde 10 farklı ideolojik parti ailesinin/grubunun
olduğunu öne sürerken (Mudde, 2000: 2), Von Beyme (1985: 23) de 9 farklı
ideolojik parti ailesi olduğundan bahseder. Bunlar; (i) liberal ve radikal partiler,
(ii) muhafazakâr partiler, (iii) sosyalist ve sosyal demokratik partiler, (iv)
Hristiyan demokratik partiler, (v) komünist partiler, (vi) kırsal partiler, (vii)
bölgesel ve etnik partiler, (viii) aşırılık yanlısı sağ partiler ve (ix) ekolojik
partilerden mürekkeptir. Von Beyme’nin sınıflandırmasında belirtilen aşırılık
yanlısı sağ partiler, farklı isimlerle de adlandırılmaktadır. Bu çalışmada “aşırı
sağ” kavramını kullandığımız bu partiler; taklitçi ve nostaljik faşizm, yeni
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popülizm, radikal sağ kanat popülizm, yeni sağ, sanayi sonrası yeni sağ, yeni
radikal sağ (Anastasakis, 2000: 4), göçmen karşıtı yeni sağ, aşırılıkçı sağ gibi
terimlerle de adlandırılmaktadır.
Robin Wilson ve Paul Hainsworth (2012: 3), aşırı sağ partilerin 3 temel
özelliğe sahip olduğundan bahseder. Bunlardan birincisi anti elitist, basit bir
söyleme dayalı ve kurulu düzen karşıtı bir popülizm; ikincisi otoriteryenlik ve
üçüncüsü ise milliyetçilik (nationalism) ve yabancı düşmanlığının (xenophobia2) bir
kombinasyonu olan “nativism”dir. Belirli bir sınıfın ya da grubun değil; tüm
“yerleşik” halkın temsilcisi olduğu iddiasını taşıyan aşırı sağ, dünyayı siyah ve
beyaz olarak algılamakta ve politikayı iyi-kötü arasında bir savaş (Decker, 2008:
122) olarak görmektedir.
Aşırı sağ partiler, her ülkede farklı koşullarda ortaya çıkabilirler. Aşırı sağı
ortaya çıkaran sabit koşullardan bahsetmek mümkün değildir. Bu durumda, aşırı
sağ partileri ideolojik olarak heterojen yapıya sahip olmaları ve karmaşık
örgütsel yapıları birçok yazar için bu partilerin daha iyi nasıl anlaşılabileceği ve
tasnif edilebileceği konusunda çalışmalar yapmalarını teşvik etmiştir. Aşırı sağın
ayırıcı özelliklerin neler olduğuna yönelik literatürde keskin bir mutabakat
yoktur. Nitekim Mudde, “The Ideology of the Extreme Right” adlı eserinde,
aşırı sağın yirmi altı farklı tanımı ve aşırı sağı tanımlamakta elli sekiz farklı ayırt
edici özellik olduğundan bahsetmektedir (Mudde, 2000: 11). Mudde, bahsi geçen
özelliklerden beş tanesinin (milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı/zenofobi,
demokrasi karşıtlığı ve güçlü devlet vurgusu) neredeyse bütün tanımlamaların
yarısında değinildiğine dikkat çekmiştir. Kimi yazarlar, politik bir oluşumu aşırı
sağda konumlandırmak için aşırı sağa atfedilen, ona özgü tüm özelliklerin
varlığını şart koşarken; bazı teorisyenler ise bunlardan bir kısmının ortaya çıkmış
olmasının, tanımlama için yeterli şart olduğunu düşünmektedir (Uzunçayır,
2014: 135). Schain (2018: 4), aşırı sağın karakteristik özelliklerinin ülkeden
ülkeye değişebileceğini, ancak bazı ortak unsurlar içerdiğine dikkat çekmektedir.
Bu ortak unsurlar arasında herkese açık olmayan bir milliyetçilik duygusu, ulusal
kimliğin yabancı kültürler karşısında tehdit altında olduğu inancı, göçü kesin bir
şekilde kesmek (bitirmek) arzusu ve seçkinlere duyulan güvensizlikten
oluşmaktadır. Son yıllarda korumacı homojenlik tutkusu ve buna bağlı olarak
göçmen karşıtlığı aşırı sağın temel ideolojik özellikleri arasına girmiştir. Buna
Zenofobi (xenophobia), “yabancı düşmanlığı” olarak bilinmektedir. Kavram, yabancı olarak
görülen kişilere karşı endişe, korku, nefret, taassup, tiksinti, öfke gibi duygusal, tutumsal ve
davranışsal bir önyargıları içermektedir (Rydgren, 2004: 125). Zenofobi, kişinin kendinden
olmayanı dışlaması, onunla ortak yaşam alanlarını paylaşmak istememesi, onu kendi ülkesini
istila eden bir düşman olarak görmesi gibi psikolojik durumlara işaret ettiği gibi zenofobik
davranışlar aracılığıyla yabancılara karşı “biz”in birlikte mücadele vermesi ve zafere ulaşma
iradesini ortaya koyma hissini tetiklemektedir.
2
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karşın, aşırı sağı destekleyen seçmenlerin hepsi kendilerini aşırı sağda
konumlandırmazlar; bazıları faşist eğilimli olsa da diğer bazıları özgürlükçü
olduğunu savunabilir ve bazı durumlarda aşırı sağcılar mevcut bir liberal
demokratik sistemin ölümü için değil, korunması için (Albertazzi ve McDonnell,
2008: 4) aşırı sağ partileri desteklemektedirler.
Aşırı sağ partilerin yukarıda belirtilen ideolojik özellikleri, onların neofaşist partiler olup olmadığıyla ilgili de çeşitli tartışmaları beraberinde getirmiştir.
Her ne kadar faşist partilerde görülen bazı özelliklerin benzerleri aşırı sağ
partilerde de görülse, bu durum onları faşist olarak nitelendirmek için yeterli
olmayacaktır. Zira faşizmin aksine aşırı sağ partiler demokratik sistemler içinde
yarışı sıkça vurgulamakta, geçmişe özlem duyarak emperyal bir imparatorluk
kurma hayalini dile getirmemekte, lider kültünü her şeyin üstünde tutmamakta,
devletçiliğin yanı sıra sivil toplumu da önemsemekte, başka ırklara ve milletlere
karşı kendilerinin biyolojik bir üstünlük taşıdığı kabulünü paylaşmamaktadırlar.
Örneğin, Avusturya Özgürlük Partisi’nin programında sıkça liberal demokrasiye
değinildiği, özgürlüğün kendileri için en değerli varlık olduğu bahsi, piyasa
ekonomisi vurgusu ve özel mülkiyete duyulan saygı, dünya için insani
sorumluluk taşıdıkları (Avusturya Özgürlük Partisi Programı) gibi söylemler onu
neo-faşist partilerden (en azından söylem olarak) ayırmaktadır.
Aşırı sağın ırkçılık anlayışı, klasik faşist partilerden önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Biyolojik üstünlük tezlerini savunan klasik faşist partilerden aşırı
sağı ayıran önemli bir özellik, hiçbir ırkın diğerine üstün olmadığı kabulünü
taşımalarında yatmaktadır. Buna karşın, aşırı sağın, kültürel ırkçılık ya da
farklılıkçı ırkçılık modelleriyle kendisini kamufle ettiği ve yeni bir söylemle halka
kendini sunduğunu iddia eden yazarların olduğu da bilinmektedir. Klasik
ırkçılık, biyolojik üstünlük üzerine dayanan bir teori iken; yeni ırkçılık
modellerinden olan kültürel ırkçılık ya da farklılıkçı ırkçılık gibi görüşlerde
biyolojik üstünlüklerden söz edilmez. Bu modellerde kültür ön planda tutularak
ırkçılığa çağdaş bir görünüm verilerek meşruiyet zeminin sağlamlaşması
amaçlanır. Irklar arasındaki bir hiyerarşiyi yadsıyan açıklama denemesi, Martin
Baker tarafından “yeni ırkçılık” olarak nitelenmiştir (Keneş, 2012: 15). PierreAndre Taguieff ise “The Force of Prejudice: On Racism and Its Doubles” başlıklı
eserinde farklılıkçı ırkçılığın, farklılık övgüsüne dayanan anti-ırkçılığın kelime ve
değerlerini stratejik olarak kullandığını ve bu sayede kendisini tanınmaz hale
getirdiğini ifade etmektedir (Taguieff, 2001: 7). Taguieff, farklı kültürlerin bir
araya gelmesinin, birlikte yaşama kültürü açısından önemli bir engel olduğu;
farklılıkların ulusal karakteri ve kültürü tehdit ettiği savıyla farklılıkçı ırkçılığın
homojenliğe vurgu yaptığına da dikkat çeker. Farklılıkçı ırkçılıkta biyolojik
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çağrışıma sahip olan ırk yerine kültür kavramı konulmaktadır. Yine eşitsizlik
yerine “farklılıkçılık” ve “farklılık korkusu” kavramı yerine farklı olma hakkının
savunulması söyleminin öne çıkması mevzu bahistir (Taguieff, 2001: 4). Böylece
özünde ırkçılık barındıran düşünce kendisini gizleyerek çağdaş bir görünüme
sahip olur; kendisine gelebilecek faşizm suçlamalarının da önüne geçer. Benzer
şekilde liberal milliyetçilik fikrinin önemli isimlerinden olan David Miller da
“modern devletin meşruiyeti, halkının ulusal kültürünün koruyucusu ve
destekçisi olma rolünden kaynaklanmaktadır. Eğer korunacak ayrı bir kültür
olmasaydı, devletin bağımsız bir varlık olarak kendi varlığını sürdürmesine gerek
kalmazdı” (Miller, 2008: 375) diyerek, devletin meşruiyet sebebini kültürel
homojenliğe dayandırmaktadır.
Aşırı sağın faşizm yönü tartışmalı olsa da tartışmaya şüphe bırakmayan
yanı, göçmen karşıtı söylemleri dünyanın neredeyse her yerinde (özellikle
Avrupa’da) güçlü şekilde vurgulayarak siyasal bir söylem haline getirmesi ve
göçmen karşıtlığından beslenmesidir. Başka bir deyişle, aşırı sağ için göçmen
karşıtı söylemler, toplumsal taban bulma ve söylem geliştirme açısından sıkça
başvurulan bir damar olarak görülmektedir.
3. REFAH ŞOVENİZMİ, GÜVENLİK KAYGILARI, KÜLTÜREL VE
DİNSEL TÜRDEŞLİĞİN KORUNMASI REFLEKSLERİ İLE SİYASAL
ALTERNATİF ARAYIŞLARI
İnsanların alışageldikleri yaşam standartlarında hissedilir bir düşüş olması
bir takım sosyo-politik sonuçlar doğurabilir. Böyle dönemlerde iktidara alternatif
siyasal hareketler ilgi odağı olabilmektedir (Alkan, 2015: 278). Geçtiğimiz
yüzyılın sonlarından itibaren, bahsi geçen olumsuz durumlar Avrupa’da da
hissedilir seviyelere ulaşmış ve buna paralel olarak aşırı sağ hareketler, Avrupa
siyasetinde alternatif tercih olma potansiyeli kazanamaya başlamıştır. Sosyoekonomik değişim ile aşırı sağın yükselmesi arasında güçlü bir ilişki (Guibernau,
2010: 5) olduğu gibi bunun yanı sıra göçmen karşıtı söylemler, ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, göçmenlerin dâhil oldukları topluma uyum sağlayamadıklarından
dolayı kendilerine karşı yerli halkın güvensizlik duyması gibi faktörler de aşırı
sağın yükselişini ve popülerleşmesini beraberinde getirmiştir.
Aşırı sağ partilerin neredeyse hepsi, göçmen nüfusu, ülkelerindeki veya
kıtalarındaki sorunların temel kaynağı görmekte ya da göstermektedirler.
Güvenli ve özgür bir mekânı olmayanlar, kendilerini doğal olarak bir mekân ve
pozisyon mücadelesi içinde bulurlar (Kaya, 2007: 24). Bunu gerçekleştirmek için
de bulunduğu güvensiz ortamdan/ülkeden başka bir ortama/ülkeye göç etmeyi
çözüm yolu olarak görebilirler. Ancak bu durumda, göç ettikleri ülkede (ki bu
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ülkeler kısmen refah ve yaşam kalitesi ile paralel olarak görece güvenli
ülkelerdir) yaşanan her türlü güvenlik kaybının “yeni gelenler” diğer bir ifade ile
“öteki” ile ilişkilendirilmesi durumu mevzu bahis olmaktadır. Soğuk Savaş’ın
bitimiyle birlikte güvenlik anlayışında ortaya çıkan değişiklikler, göç olgusunu ve
göçmen kitleleri yeni bir “güvenlik sorunu” olarak kodlamışlardır. Göçmenleri,
güvenliği zafiyetinin potansiyel kaynağı olarak konumlandıran bu yeni okuma
şekli, aşırı sağ partilerin siyaset üretebilmeleri adına yapısal özellikleri itibari ile
elverişli bir istismar yöntemi olmuştur (Uzunçayır, 2014: 139). ABD’de yaşanan
11 Eylül saldırıları, 2004 yılında Madrid’de banliyö trenlerine ve 2005 yılında
Londra Metrosu’na yapılan bombalı saldırı eylemleri radikal İslamcı gruplar
tarafından üstlenilince, Avrupa’da aşırı sağ hareketler güçlenmiş; göçmen
karşıtlığı daha çok İslamofobi ekseni üzerinden kendisine taraftar bulmuştur.
İslamofobi, son yıllarda “Batı”da üzerinde söz birliği olan bir “ana akım”
hüviyeti kazanmıştır. Almanya, Fransa, Norveç, İsveç gibi yoğun göçmen nüfusu
barındıran ülkelerdeki aşırı sağcı fraksiyonları, trans-nasyonel bir akışkanlıkla
birleştiren ortak “düşmanın” artık İslam (ve dolayısıyla Müslüman göçmenler)
olduğu görülmektedir (Kaya, 2016: 240). Artık Avrupa için en büyük sorunun
güvenlik kaygısı olduğu aşırı sağ tarafından sıkça dile getirilir olmuş; bu kaygının
kaynağı ise yine aşırı sağ hareketler tarafından güvenli Avrupa topraklarını istila
eden ve güvensizleştiren göçmenler (özellikle de Müslüman göçmenler) olarak
işaret edilmiştir.
Aşırı sağ partiler, göçmenlerle ilişkinin toplumda var olan olumsuz
önyargıları öne çıkararak, göçmenlerin dışlanması gerektiği savını toplumda
yaygınlaştırmaya çabalarlar. Bu önyargıların yeniden-yeniden döngüsel bir
şekilde üretimi, aşağı yukarı her ülkede benzer kalıp yargılar kullanılarak
gerçekleştirilir. Bu bağlamda göçmenlerin; suç oranlarını artırdıkları, ülkeye
Avrupa dışından hastalık taşıdıkları iddia edilmektedir. Göçmenlerin, yerli
halkın çalışması muhtemel iş imkânlarına yöneldikleri, ülkede (çoğu zaman
kayıt dışı olarak, ucuza çalışmayı kabul ederek) saat ücretlerinin düşmesine
sebep oldukları vurgulanan diğer bir husustur. Yine göçmenlerin refah devletinin
koruyucu şemsiyesini kötüye kullandıkları (Miller, 2008: 382), bulundukları
ülkede “ev sahibi rahatlığı” ile kendi kültürlerini ve onun türevi olan yaşam
tarzlarını ortaya koydukları, paralel toplum inşa ettikleri dile getirilmektedir. Son
olarak göçmenlerin okullardaki eğitim standartlarını düşürdükleri, kendi
içlerinde kadınlara karşı negatif ayrımcılık yaptıklarına ilişkin eleştiriler yaygın
olarak dillendirilmektedir (Council of Europe, 2011: 14’den aktaran Uzunçayır,
2014: 140) Bu sayılanlar (ve benzeri) gibi ekonomik ve kültürel temelli eleştiriler
aşırı sağ tarafından sürekli olarak dillendirilir ve yeniden üretilir. Örneğin,
göçmen karşıtlığını körüklemek ve bunun üzerinden rahatsız kitleler yaratarak
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onlardan oy almak isteyen aşırı sağ, göçmenlerin ülke içinde kira değerlerinde
artışa neden oldukları, vergi ödemeksizin devletten hizmet aldıkları gibi konuları
da ustalıkla (ısrarla) işlemektedir. Aşırı sağın, göçmenlerin yüksek doğurganlık
oranları sayesinde zaman içinde çoğunluk olacakları, ülkenin ulusal karakterini
bozacakları ve netice olarak “ülkelerini ellerinden alacakları” korkusunu
seçmene her fırsatta hatırlatarak, göçmen karşıtlığını diri tutma politikasını
benimsediğini ifade etmek mümkündür.
Avrupa Parlamentosu tarafından yaptırılan Parlameter 2018 başlıklı
araştırmada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin seçmenlerine Nisan 2018 ve Eylül
2018 olmak üzere iki farklı tarihte “Bir sonraki Avrupa parlamentosu seçimleri için
seçim kampanyası sırasında aşağıdaki temalardan hangisi öncelikli olarak ele
alınmalıdır?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde,
Avrupalı seçmenin en önemli gündeminin göç olduğu görülmektedir. Üstelik
Nisan 2018’den Eylül 2018’e kadar geçen sürede göçün öncelikli gündem
olduğuna dair görüşler 5 puan artış göstermiştir. Sonraki gündem konularını ise
sırasıyla ekonomi ve büyüme, genç işsizlikle mücadele ve terörizmle mücadele
takip etmiştir (Parlameter 2018: 56). Bunun yanı sıra listede sınır güvenliği,
güvenlik ve savunma politikaları, terörizmle mücadele gibi aşırı sağın
göçmenlerle ilişki kurduğu konuların da olduğu dikkat çekmektedir. Bu veriler,
aşırı sağın güçlenme nedenlerini teyit eder niteliktedir. Zira aşırı sağ partiler
burada bahse konu olan temaların her birinden beslenmektedir.
Aşırı sağ partiler göçmen karşıtlığı üzerinden siyasi kampanyalar
yürütmekte, ekonomik krizleri ve terör olaylarını da sıkça dile getirirken bu iki
unsurun ana sebebi olarak yanlış göç politikalarına işaret etmektedirler. Onlara
göre sosyal ve ekonomik güvensizlik ortamının temel nedeni siyasi iktidarların
yanlış göçmen politikaları ve ülkedeki göçmen nüfustur. Bu yüzdendir ki
göçmenler vakit kaybetmeksizin Avrupa ülkelerinden kovulmalı, ülkeye kaçak
ya da yasal yollardan girişlerinin önü kapanmalıdır. Bu şekilde hem ekonomik
problemler azalacak, hem işsizlik oranları düşecek, hem de kendi ülkelerinin
ulusal karakterinin bozulmasının önüne geçilecektir. Bu söylemler aşırı sağ siyasi
partiler için her seçim öncesi kullanılan argümanlar olarak bilinmektedir.
Örneğin bu argümanları kullanan aşırı sağ partilerden biri Avusturya Özgürlük
Partisi (FPÖ)’dir. Parti programının henüz başlangıç kısmında, “Almanca
konuşulan dilsel ve kültürel topluluğun bir parçası olan vatanımız Avusturya’ya,
ülkemize özgü insan gruplarına, özgür halklar ve anavatanların Avrupa’sına
bağlıyız” (Avusturya Özgürlük Partisi Programı) cümlesiyle farklılıkçı ırkçılık
modelini benimsedikleri görünmektedir. Bunun yanı sıra, “Birey ve toplumun
özgürlüğü ve sorumluluğuna, demokrasiye, özgürlük ve hukukun üstünlüğüne,
piyasa ekonomisinin ilkelerine ve sosyal adalete bağlıyız” cümleleriyle liberal
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demokrasiye bağlı olduğunu ilan eden partinin programında “Avusturya bir göç
ülkesi değildir. Bu nedenle doğum merkezli bir aile politikası izliyoruz”
(Avusturya Özgürlük Partisi Programı) cümleleri de parti programındaki
paradoksu göstermektedir. Avusturya Özgürlük Partisi’ne benzer bir görüşü
savunan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de parti programında Almanya ve
Avrupa’da iltica ve mülteci programlarının değişmesi gerektiğini belirterek,
“zulüm görmeyen düzensiz göçmenlerin, mültecilerin aksine koruma talep etme hakları
yoktur. Kaçmanın sebepleri, savaşlara son verilmesi ya da siyasi ve dini zulüm gibi, artık
geçerli olmadığında, mültecilerin oturma izinleri sona erdirilecektir. Bu mültecilerin
Almanya'dan ayrılmaları gerekiyor. Almanya ve AB ortak ülkeleri, ayrılmak zorunda
olanlar için teşvik sağlamalıdır” (AfD Parti Programı, 2017: 58) görüşünü
savunmaktadır. AfD, Avrupa Birliği üye ülkelerinde serbest dolaşım hakkının
göçmenler ve Avrupa’nın fakir ülkeleri tarafından suiistimal edilerek “cömert
Alman halkının” refahına göz dikildiğini de parti programında işlemekte ve
refah şovenizminin somut bir örneğini parti programına taşımaktadır (AfD Parti
Programı, 2017: 60). Bu gibi göçmen karşıtı ve refah şovenizmi odaklı
söylemlerin halk nezdinde karşılık bulduğunu unutmamak gerekir. Avrupa
Parlamentosu tarafından yapılan “Parlemeter 2018” başlıklı çalışma, bu tezimizi
destekler niteliktedir.
Tablo.3: “Bir sonraki Avrupa parlamentosu seçimleri için seçim kampanyası
sırasında aşağıdaki temalardan hangisi öncelikli olarak ele alınmalıdır?”
(Parlemeter 2018: 56)
Kişisel Verilen Korunması
Sınırların Korunması/Güvenliği
Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği
Güvenlik ve Savunma Politikaları
AB'nin geleceği
AB Vatandaşlarının Sosyal Korunması
İnsan Hakları ve Demokrasi
İklim Değişikliği ve Çevre Koruma
Terörizmle Mücadele
Genç İşsizlikle Mücadele
Ekonomi ve Büyüme
Göç
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2018 Eylül
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Göçmen hareketi genel olarak az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden
gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır. Böylece göç ettikleri ülkedeki yaşam
standartlarının daha iyisine kavuşabilme arzusu, evlatları için daha güzel bir
gelecek kurgusu ve iyi ücretli iş imkânları göçü motive eden faktörlerden birkaçı
133

Hamza Bahadır ESER & Ali ÇİÇEK

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 114-144

olarak sayılabilir. Göç alan ülkelerin bolluk zamanında/ekonomik krizlerin
olmadığı dönemlerde gerçekleşmesi halinde aşırı sağ hareketler bu durumu kendi
lehine çekebilecek argümanlar üretemezken, göç alan ülkenin ekonomik kriz
yaşaması halinde daha önce göç etmiş kişiler ya da mevcut durumda ülkeye
gelen göçmenler ekonomik krizlerin baş sorumlusu olarak aşırı sağ hareketler
tarafından işaret edilmektedir. Aşırı sağ hareketler, ülkelerinin refahını
başkalarıyla (göçmenlerle) paylaşmak istememekte, böylece literatürde refah
şovenizmi olarak bilinen davranış kalıplarını sergileyebilmektedirler. Bu kavram,
hükümetin yerlilere yönelik yapacağı harcamalar yerine, harcamaların bir
kısmının göçmenlerin faydasına yönelik olarak yapılmasına (Goldschmidt ve
Rydgren, 2018: 1) tepkiyi içerir. Refah şovenizmi, göçmenlerin yerlilere göre
belirli ya da tüm refah desteklerinden/ haklarından dışlanması gerektiğini
öngören bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Reeskens ve Oorschot, 2012:
121). Refah devleti geleneğinin yerleşik olduğu ülkelerde, göçmenlerin sosyal
devletin sergilediği koruyucu politikalardan faydalanması, aşırı sağ hareketler
tarafından bir sorun alanı olarak gösterilmekte ve göçmen karşıtlığı refah
şovenizmi üzerinden de şekillenmektedir. Buna göre, göçmenler yalnızca asayiş,
sağlık, sosyal, vb güvensizliklerin sebebi olmakla kalmamakta; bunun yanı sıra
ekonomik güvensizliğin de temelini oluşturmaktadır.
Alman Friedrich Ebert Vakfı’nın Avrupa’da göçmen karşıtlığını konu alan
bir araştırmasında, göçmenlerin Avrupa’ya gelişi ve refah düzeyinde yaşanacak
düşüş arasında ilişki olup olmamasına dair insanların ne düşündükleri
öğrenilmek istenmiştir. Göçmenlerin varlığından rahatsız olma gerekçesi olarak
“göçmenlerin ülkeye gelmesi refah düzeyimizi etkiler, hayat koşulları zorlaşır”
diyenlerin oranı Çek Cumhuriyeti’nde % 63, Macaristan’da % 62 ve İspanya’da
% 61 seviyelerindedir (BBC Türkçe, 14.03.2018).
Tablo.4: Avrupalıların “Göçmenlerin Gelişiyle Refah Düzeyimiz Düşer”
Algısı (BBC Türkçe, 14.03.2018)
Finlandiya
Büyük Britanya
Portekiz
Hollanda
Fransa
Belçika
İrlanda
İspanya
Macaristan
Çek Cumhuriyeti

Yüzde (%)

48

50

52

54

56

58

60

62

64
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Aşırı sağın yükselmesinin en önemli sebebi olarak gösterilen ekonomik
krizler, tek başına bu yükselişini açıklamak için yeterli olmayacaktır. Ekonomik
kriz kaynaklı tez, desteğini Nazi dönemi analojisinden bulur. Hitler’in Nazi
Partisi’nin 1929 Büyük Buhranı’nın ortaya çıkardığı koşullar neticesinde iktidara
geldiği düşüncesi, her ağır ekonomik krizin güçlü bir aşırı sağ dalgayı da
beraberinde getireceği beklentisini yaratmaktadır. Benzer bir kaygı, 2008
Krizi’nin ardından belirli ülkelerde aşırı sağ partilerin seçim başarıları elde
etmesiyle yeniden gündeme gelmiştir (Uzunçayır, 2017: 375). Ancak burada,
aşırı sağın, ekonomik krizlerin faturasını göçmenlere kesmesi tezi her zaman için
bir gerçekliği yansıtmamaktadır. Ekonomik krizlerin olduğu ülkede refah
şovenizmi ve popülist söylemler üzerinden aşırı sağın güçlendiği/ yükseldiği bir
gerçektir. Ancak bir başka gerçek de ekonomik krizlerin olmadığı ülkelerde de
aşırı sağın kendisine taraftar bulduğudur. Özellikle Almanya gibi güçlü bir
ekonominin olduğu ülkede ya da ekonomik krizden neredeyse hiç etkilenmeyen
ve kişi başına düşen milli gelirin her geçen sene yükseldiği İsveç, Norveç ya da
Hollanda gibi İskandinavya ülkelerinde de aşırı sağ partilerin güçlü oldukları
görülmektedir. Öte yandan, Avrupa’da yaşanan 2008 Ekonomik Krizinden
Almanya, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Slovenya, Belçika, İtalya, Slovakya
ve Romanya önemli ölçüde olumsuz etkilenmesine karşın, buralarda o dönem
için aşırı sağ partilerin oy kaybına uğradığı görülmüştür. Ekonomik krizin nispi
ölçüde atlatılmasından sonraki yıllarda ise ilginç bir şekilde Bulgaristan,
Polonya, İtalya ve Slovakya gibi ülkelerde aşırı sağ partiler oylarını artırmıştır.
Her ne kadar ekonomik krizler aşırı sağın yükselmesinde önemli bir paya sahip
olsa da salt ekonomik krizden kaynaklı olarak bu yükselişi açıklamak yeterli
olmamaktadır.
Göçmenlerin, refah düzeyi yüksek olan ülkelerde dahi protesto edilmeleri,
toplumun bir parçası olarak görülmemeleri ya da güvenlik kaygılarının
sorumlusu olarak tutulmaları etnik tepkilerden de kaynaklanmaktadır. Bazı
yazarlar, özellikle Batı Avrupa’da, yabancı uyruklu kişilerin sayısı ile popülist
radikallerin (aşırı sağın) seçim başarısı arasında açık şekilde pozitif bir ilişki
olduğuna inanmaktadır (Swank ve Betz, 2003: 225). Özellikle göçmenlerin, göç
ettikleri ülkelerde bir süre sonra çoğunluğu elde etme potansiyeline sahip
olmalarından, ulusal karakterlerinin zamanla bozulma tehdidinden ve homojen
toplumsal yapının değişmesi ihtimalinden doğan korku, göçmenlerin tehdit
olarak görülmesine sebep olmakta ve bu tehdit de genel olarak bakıldığında
güvenlik kaygısına dayanmaktadır. Sonuç olarak, homojenliğin güvenli
hissettirdiği yanılgısı, göçmenlere karşı olumsuz bakış açısının nedenlerinden biri
olarak sayılabilir.
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Aşırı sağı güçlendiren bir damar olarak göç ve göçmen ilişkisinde bir diğer
önemli faktör olarak da protest tepkiler ele alınabilir (Mudde, 2007: 226). Aşırı
sağ partilerin en yaygın tanımlarından ve ilk akla gelen özelliklerinden birisi,
onların protesto eğilimli seçmenler tarafından tercih edilen partiler olmasıdır.
Özellikle literatürdeki erken çalışmalarda (Mudde, 2000: 118- 121) bu partiler
ciddi bir ideolojiye sahip olmayan ve yalnızca yerleşik siyasi düzene saldırı
üzerine kurulmuş yapılar olarak tasvir edilmiştir (Uzunçayır, 2017: 377). Protest
tepkiler, ana akım siyasi partilere kızan seçmenin çözüm için popülist söylemler
üzerinden siyaset yapan aşırı sağ partilere yönelmesi ve ideolojik olarak aslında
daha önce yakınlık duymadığı bir siyasi partiyi desteklemesini beraberinde
getirmektedir. Burada önemli bir ayrıntı olarak, farklı ideolojik anlayışlara sahip
seçmen kitlelerinin kendi partilerini protesto etmek adına aşırı sağı bir sığınacak
liman olarak gördükleri söylenebilir. Bu tezin en önemli savunucularından Betz,
toplumda yanlış olan ya da yanlış olabilecek her şeyden sorumlu tuttuğu yerleşik
siyasi partilere karşı bir kızgınlığın aşırı sağın yükselişinin motoru olduğu iddia
eder. Betz, bu savını, Fransa’dan FN (Ulusal Cephe), İtalya’dan LN (Lig
Hareketi) ve Avusturya’dan FPÖ (Avusturya Özgürlük Partisi) seçmenleri ile
yaptığı (açık uçlu sorulara verilen yanıtları içeren) araştırma verilerine dayandırır
(Betz, 1994: 2- 17’den aktaran Uzunçayır, 2017: 377). Seçmenlerin protest
tepkileri, aşırı sağın istikrarsız bir çizgide ilerlemesine sebebiyet verebilecektir.
Zaman zaman aşırı sağ partilerin konjonktürel yükselişi ya da düşüşleri bu tezle
açıklanabilir. Ancak aşırı sağın genel yükselişini salt bu teze dayandırmak eksik
bir bakış açısı olacaktır.
Avrupa Birliği genelinde neredeyse her on kişiden bir kişinin yabancı
kökenli olduğu düşünülürse 3 , Avrupa’nın aslında etno-kültürel açıdan
farklılıklarla hep iç içe ve binlerce yıldır göç olgusuna aşina olduğu açıkça
görülür. Son yirmi yıldır Avrupa Birliği göçün yönetimi konusunda hiç de hoş
olmayan bir görüntü sergilemiştir. Sorun, aslında tanımını giderek belirli bir
toprak parçasından alan ve giderek teritoryal devlete dönüşme eğilimi sergileyen
AB’nin doğasında yatıyor. Göç konusunun popüler kültürde ve resmi
söylemlerde giderek istenilmeyen, arzu edilmeyen ve rahatsızlık duyulan bir
konu haline getirildiği görülmektedir. Avrupa alanının günden güne haritalarda,
medyada ve istatistiki verilerde kullanılan ideolojik temsil biçimleri aracılığıyla
etno-kültürel ve dinsel açılardan farklı olan ötekilerden arınmış bir alan haline
getirilmeye çalışıldığı görülmektedir (Kaya, 2016: 230). Avrupa’nın ötekilerden
(göçmenlerden) arındırılmış bir alan haline getirileceği söylemleri aşırı sağ
partiler tarafından sık sık vurgulanmakta ve daha önce de değinildiği üzere,
seçmenlere cazip gelen bu söylemler, ana akım siyasi partiler tarafından
3

Avrupa ülkelerinde göçmenlerin toplam nüfusa oranı %11’dir (Bkz. Adıgüzel, 2018: 126).
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kullanılarak aşırı sağın göçmen karşıtlığı üzerine inşa ettiği güvenlik kaygıları
meşruiyet tabanını genişletmektedir. Bu durum, özellikle de Avrupa Birliği’yle
sıkça anılan, “çoğulcu-barışçıl-müreffeh Avrupa/Dünya” idealinin zıttı bir
pratiğin Avrupa’da günden güne güçlenmesine neden olmaktadır.
4. SONUÇ
Göç, insanoğlunun ontolojik bir gerçekliğidir. Her göç hareketliliği, gerek
göç veren, içinden geçilen, gerekse de göç edilen yerlerin sosyolojik, ekonomik,
siyasi ve kültürel dokularını değiştirme potansiyeli taşır. Bu durum, göç alan
yerlerde
birtakım
korumacı
reflekslerin
kitleselleşmesi
sonucunu
doğurabilmektedir. Bu koruma hali defansif bir karakter taşır ve insani açıdan
yaklaşıldığında, (sınırlı olmak kaydı ile) anlaşılabilir bir durumdur. Toplumların
bu koruyucu refleksleri, göç yoğunluğunun artması ile karakter değiştirmekte,
ofansif bir form kazanabilmektedir. Yukarıda da işaret edildiği gibi, birçok
toplumsal ve ekonomik mesele hatta daha özlü ifadesi ile sistemsel/yapısal
problemler kolaycı bir yaklaşımla göçmenlere mal edilebilmekte, bu kolaycılığın
kısa vadede seçmen tercihleri üzerindeki manipülasyon potansiyeli fark
edildiğinde bu geçici gibi görünen karşı ve saldırgan tavır kalıcı hale gelmektedir.
Günümüz Avrupası’nda konjonktürden kaynaklanan insani göçlere karşı
geliştirilen korumacı tavır, Avrupa’da nerede ise yüzyıla yaklaşan bir süredir
yaşayagelen ve aslen Avrupalı olmayan topluluklara karşı genelleştirmekte ve
yukarıda işaret edildiği üzere saldırgan bir görünüm kazanmaktadır. Zenofobi
tam da bu toplumsal ruh haletinin yansıması olarak gerçeklik kazanan bir
vakadır. Endişe ve korku içindeki toplumlarda, kendinden olmayana karşı
nefrete varan hissedişlerin kitleselleştiği toplumlarda, ötekisine karşı önyargılar
geliştirmiş ve bu önyargılarını taassup haline getirmiş toplumlarda zenofobi
ortaya çıkmaktadır. Özetle, göçle ilişkilendirilen refah kaybı, diğer bir ifade ile
refah şovenizmi, güvenlik kaygıları, kültürel-dinsel türdeşliğin korunması
refleksleri zenofobinin vücut bulmasını kolaylaştıran faktörler olarak
özetlenebilir. Bu meselenin karşı tarafı olan göçmenlerin iş piyasasındaki
rekabeti arttırmaları, verili toplumsal dokuya alternatif paralel bir toplum yapısı
inşa etmeleri, korumacı refleksleri ile iç grupları dışında var olan gruplar ile
entegre ol(a)mamaları zenofobik tutumların güçlenerek kalıcı haline gelmesine
neden olmaktadır.
Bu durum, yukarı da işaret edildiği üzere politikacılar ve özellikle aşırı sağ
partiler için elverişli, düşük maliyetli (maliyetini başkalarının-göçmenlerin
ödediği) bir sosyo-politik ortam sunmaktadır. Zenofobi böyle bir politik
“habitat” içinde kendi kendini yeniden üretmekte, kendi kendinden tekrar-tekrar
beslenmektedir. Böylesi bir konjonktürde, yaşanması muhtemel her ekonomik
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krizin faturasının göçmenlere kesilmesini, aslında daha önce de var
olan/yaşanan ve sıradan kabul edilen suç olaylarının kaynağının göçmenler
olarak görülmesini beklemek tutarlı bir varsayım biçiminde dillendirilebilir.
Aşırı sağa göre, göçmenler yalnızca varlıklarıyla fiziki manada bir güvenlik
kaygısına sebebiyet vermekle kalmamakta; bunun yanı sıra ekonomik olarak
Avrupa’yı
sömürmekte,
Avrupalıların
oluşturduğu
refah
devleti
mirasını/kazanımlarını hak etmedikleri halde, onu günden güne tüketerek
ekonomik bir tehdit olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Ayrıca gerek kanun
dışı yollarla Avrupa ülkelerine giriş yaparak gerekse ülke içinde yüksek doğum
oranlarıyla çoğalarak gelecekte yerliler karşında çoğunluk olma riski
taşımaktadırlar. Bunun yanı sıra göçmenler, geldikleri ülkelerin geri
kalmış/sakıncalı kültürlerini ve dinlerini Avrupa’ya taşıyarak Avrupa’nın ulusal
karakterini bozabilecek bir tehdit unsuru olarak görülmektedirler. Tüm bu olan
bitenlerde, hissedişlerde, konumlandırmalarda özetle aşırı sağın dillendirdiği
politik söylemde konjonktürün etkisi göz ardı edilmemesi gereken diğer bir
önemli husustur. Öyle ki, 11 Eylül saldırıları, 2004 Madrid ve 2005 Londra
patlamaları, DEAŞ terör örgütünün başta Fransa’da Charlie Hebdo saldırısı
olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde düzenlediği bombalı eylemler, yukarıda
detaylandırılan göçmenlere yönelik yaklaşımlara eklenince, (özellikle)
Avrupa’da göçmen varlığı ile güvenlik kaygıları arasında doğrudan bir ilişki
kurulmaktadır. Bu ilişkilendirme vasatı, göçmenlere karşı kategorik (yanlış!) bir
yaklaşım olarak somutlaşmakta, adeta tüm göçmenler ve özellikle Müslüman
ülkelerden gelenler türdeşleştirilmekte, bu durum kendini İslamofobi olarak
özetlenebilecek bir tutum ile görünür kılmaktadır.
İşte bu ve benzeri reddedişler ve kabuller üzerine kurulu aşırı sağ
söylemlere somut örnekler ve bu söylemin siyaseten kabul edildiğine yönelik
örnekler günümüzde “normalliği” (çalışmanın iddiası bu ruh haletinin normal
olmadığıdır) tarif edecek yoğunluğa ulaşmıştır. Öyle ki bu siyasal dil, araç,
tercih veya sapma (adı ne olursa olsun) Avrupa’nın neredeyse her ülkesinde
kayda değer bir karşılık bulmaktadır. Zira, FIDEZS ve JOBBİK (Macaristan),
Hak ve Adalet Partisi (PiS- Polonya), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Ulusal
Cephe (Fransa), Özgürlük Partisi (PVV-Hollanda), Almanya için Alternatif
Partisi (AfD), İsveç Demokratları (SD), Danimarka Halk Partisi, İlerleme Partisi
(Norveç), Gerçek Finliler (PS- Finlandiya), Ulusal Birlik (Letonya), ve Altın
Şafak Partisi (Yunanistan), Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SDP- Çek
Cumhuriyeti), Bizim Slovakya Halk Partisi (People’s Party Our Slovakia),
Birleşik Vatanseverler (United Patriots- Bulgaristan), Rum Ulusal Halk Cephesi
(ELAM-Güney Kıbrıs), İtalya’da 5 Yıldız Hareketi, Lig ve İtalya’nın Kardeşleri
hareketleri/partileri ve İsviçre Halk Partisi gibi siyasi partiler, kendi ülkelerinde
ciddi miktarda oy almakta, koalisyon hükümetleri kurmakta ya da tek başlarına
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iktidar olabilmektedirler. Burada şu husus tekrar vurgulanmalıdır. 2000’li
yıllarda siyaset yapan, politika üreten aşırı sağ partiler, 1930’lu yıllardaki
öncülleri gibi demokrasiyi ortadan kaldırmayı ana (çoğu zaman gizli) hedef
olarak deklare etmemektedir. Bu partiler selefleri gibi totaliter bir karaktere sahip
olan siyasi partiler değil aksine; popülist söylemler üzerine kurgulanmış bir
katılımcı demokrasiyi savunan siyasi partiler olarak bilinmektedirler. Aşırı sağ
partiler genel itibari ile, anti-elitist ortalama halkın anlayabileceği kurulu düzeni
eleştiren popülist basit bir söylem kullanmaktadırlar. Özetle, her ülkede aşırı
sağın ideolojik yapıları ve söylemleri kendine has nedenlerden ötürü farklılıklar
üzerine inşa edilmiş olsa da, göçmen karşıtlığı ve buna bağlı olarak güvenlik
kaygısı hepsinin ortak söylem ve politikaları olarak ifade edilebilir. Yukarıda
ayrıntılı bir şekilde ele alındığı üzere, aşırı sağı güçlendiren temel parametreler
ekonomik bunalımlar/krizler ve refah kaybı, kültürel heterojenlik korkusu ve
güvenlik kaygısından oluşmaktadır. Bu üç temel parametre, birbirleriyle çoğu
zaman iç içe geçmiş bir haldedir. Siyasal alternatif arayışları yani protest tepkiler,
İslamofobi, zenofobi, vb. bu ana damarı besleyen diğer unsurlar olarak
sayılabilir.
Aşırı sağın beslendiği sorun alanlarının, her geçen gün yeniden üretildiği ve
her ne kadar Avrupa’nın liberal demokratik değerlerine ters düşse de toplum
tarafından (özellikle seçim dönemlerinde) teveccüh gördüğü bilinmektedir.
Bunun bir sonucu olarak, ana akım siyasi partilerin aşırı sağ söylem ve
politikalarını marjinalleştirmeye yönelik çabalara girişmesi yerine, oy kaygısıyla
onlara sarılmasına neden olmuştur. Böylece, marjinallik vurgusuyla pejoratif bir
anlam yüklenmesi gereken aşırı sağ, aksine merkezileşmekte; sonuç olarak aşırı
sağın patolojik eylem ve söylemleri normalleşerek ana akım siyasi parti ve
akımlar tarafından dillendirilmektedir. Nitekim çalışmada verilen Sebastian
Kurz liderdiğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP)’nin, aşırı sağcı Avusturya
Özgürlük Partisi (FPÖ)’nden esinlendiği söylem ve politikalarla “patolojik
normalleşme”leşmesi, aşırı sağın söylem ve politikalarının merkezileşmesine
dikkat çekici bir örnektir. Ana akım siyasi partilerin, aşırı sağ söylemleri
kullanmadığı coğrafyalarda ise ana akımın oy kayıplarının devam ettiği ve buna
karşın aşırı sağın her geçen gün daha fazla temsil kabiliyeti bulduğuna çeşitli
örneklerle değinilmiştir.
Aşırı sağ partilerin Avrupa’daki istikrarlı yükselişi kaygı verici seviyelere
ulaşmıştır. Bu konuya önlem alınması için Avrupa Birliği’nin derhal toleransı
sosyal ve siyasal yaşamın her yerinde kendisine referans alan, çoğulcu anlayışı
hâkim kılan, başta İslamofobi ve zenofobi olmak üzere her türlü öteki düşman
algısı yaratan politika ve politikacılar için gerekli tedbirleri alması, bunu halka
anlatması bir çözüm önerisi olarak vurgulanabilir. Dünyada gelir dağılımındaki
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büyük bir adaletsizlik olduğu gerçeği devam ettiği müddetçe göç olgusunun ve
onun olası sonuçlarının ortadan kalkmasını beklemek beyhudedir.
İnsan onuruna yaraşır bir hayat standardı tüm Dünyada tesis edilmelidir.
Bunun öncelikle başta Avrupa Birliği olmak üzere, gelişmiş ülkelerin gerekli
fonları göç veren ülkelere aktarması, buralarda istihdam olanaklarının artırılması
ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için inisiyatif kullanması öncelikli bir
adım olarak sayılabilir. Kitlesel göçlerin diğer bir ana sebebi olan iç savaşların
bitirilmesi diğer bir ifade ile politik istikrarın sağlanması, diğer bir hayati
adımdır. Bunun için göç veren coğrafyalarda, siyasal kurumları demokratik,
fonksiyonel ve şeffaf niteliklere ulaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarında
yardımcı olunması, gerekmektedir. Aşırı sağın bu hızlı yükselişi, olan biteni
irdeleyen, çözüm önerisi sunan akademik çalışma, araştırma ve derlemeleri
dikkate değer kılmaktadır. Çalışmada genel hatları ile Avrupa (ile sınırlı ele
alınmış) coğrafyasında aşırı sağın yükselişi, sebepleri bu durumun oya/seçmen
tercihine dönüşme düzeyi gibi konular ortaya konmuştur. Konu özellikle
zenofobi ve onun türevi olan İslamofobik tutumların duygusal, bilişsel ve
davranışsal öğelerini irdeleyen alan çalışmaları ile ele alınmalıdır. Bu çalışmalar
tekrar edilmeli, ekonomik parametreler ve siyasal politik güncel gelişmeler ile
söz konusu tutumlar arasındaki korelasyonun yönü ve şiddeti dönemsel olarak
ortaya konulmalıdır. Söz konusu çalışmalar göç alan ülkeler özelinde tek tek
yapılmak ve yenilenmek sureti ile ülkelere has koşulların söz konusu
değişkenlerle olan ilişkisi gösterilmelidir.
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Uluslararası Hukuka Uyum, Uluslararası İlişkiler Teorileri.
ABSTRACT
This research deals with the question of why states comply
with international law in terms of International Relations
theories. It is argued that the “Reputation Theory”, which
holds the main factor urging states to comply with
international law to be the concern over recognition by other
states as unreliable, is an approach that combines three
different theories of the International Relations discipline,
namely Realism, Liberalism and Constructivism. The
literature review-based study first emphasizes the differences
between the perspectives of International Law and
International Relations disciplines on the subject of
compliance; subsequently it discusses the views of Realism,
Liberalism and Constructivism on the role of international
law in the conduct of states and on compliance; finally, it
explains the aspects in which the reputation theory is similar
to the approaches of the former theories and maintains that
the reputation theory should be regarded as a unifying theory.
Keywords: Compliance, Compliance Theories, Reputation
Theory, Compliance with International Law, International
Relations Theories.

GİRİŞ
Uluslararası Hukuk (UH), Uluslararası İlişkiler (Uİ) ve Hukuk disiplinleri
arasında ortak bir payda konumundadır 1. Bu özelliği sayesinde daha güçlü bir
disiplinlerarası karakter taşıması beklenir. Ancak iki disiplin arasında bu
konudaki işbirliğinin kuvvetli olduğunu söylemek güçtür 2. Zayıf işbirliği 3,
Uluslararası İlişkiler disiplininde yaygın olan uygulamayı takip ederek, uluslararası ilişkiler,
hukuk ve uluslararası hukuk terimleri, disiplin ya da bölüm adı olarak kullanıldığında ilk harfleri
büyük, olgu ve durum olarak kullanıldığında küçük harfle yazılmışlardır.
2
Benzer bir eleştiri Kingsbury ve Simmons tarafından da dile getirilmektedir. Her ikisi de Hukuk
ve Uİ akademisyenlerinin uluslararası hukukun önemini değerlendirmelerindeki ve konuyu ele
alış biçimlerindeki farka dikkat çekerek işbirliğinin gereğinin altını çizmektedir (Kingsbury, 1998:
368-369; Simmons, 2000: 327-328).
3
Aralarındaki ilişkiyi konu edinen araştırmaların azlığı ve devletler arası ilişkilerde uluslararası
hukukun işlev ve öneminin iki tarafın akademisyenlerince de yeterince tartışılmamış olması,
bahsi geçen ayrımın Türkçe alanyazına yansıması şeklinde yorumlanabilir.
1
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Hukukçuların daha pratik, Uluslararası İlişkilercilerin ise daha teorik bir
yaklaşım benimsemesi gibi bir fark yaratmış görünmektedir. Uluslararası hukuk
kurallarının yasal boyutu ve uygulamaları Hukukçular tarafından ele alınırken,
uluslararası hukukun devlet davranışları üzerindeki etkilerinin teorik yönü Uİ
akademisyenleri tarafından ele alınmaktadır.
Bu farklılık iki tarafın uluslararası hukuka uyum konusunu ele alış
şekillerine de yansımıştır. Hukuk kökenli akademisyenler Henkin, Guzman ile
Chayes ve Chayes’in verdikleri örneklerde bu fark görülebilmektedir.
Hukukçulara göre, uluslararası hukuka uyum; uluslararası hukukun kendinden
menkul önemi nedeniyle gerçekleşmektedir (Henkin, 1979: 46-48; Chayes ve
Chayes, 1995: 175-176; Guzman, 2002: 1826). Bu iyimser düşünce, uyumun
sebepleri üzerinde çalışan Hukukçuların teorik bir yaklaşımdan çok, uyumun
pratik yönlerini ele almaları sonucunu beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan Uİ
teorisyenlerinin de UH konusunda kendilerine has mesafeli bir tutumları olduğu
dikkati çekmektedir. Uİ teorisyenleri, çoğunlukla, devletler arası ilişkilerde
uluslararası hukukun ne anlama geldiğini, inceledikleri teori açısından
açıklamakta, devletlerin uluslararası hukuka neden uydukları konusunda bir
değerlendirme yapmamaktadır. Bu yüzden, uluslararası hukuka uyumun teorik
boyutu yeterince önem verilmiş bir konu olmaktan uzaktır. Devletlerin hukuka
neden uyduğunu açıklayan teoriler olmaksızın, uluslararası ilişkileri ve
uluslararası hukuku açıklamaya ve anlamlandırmaya imkân yoktur. Guzman’ın
(2002: 1826) da ifade ettiği üzere, uyumun sebepleri bilinmeden hukuk kuralları
geliştirilemez ve siyasetçilere tavsiyelerde bulunulamaz.
Bu araştırma uluslararası hukuka uyum konusunu Uİ teorileri açısından ele
almaktadır. Bu amaçla ilk olarak, UH ve Uİ disiplinlerinin konu hakkında
kullandıkları farklı terminolojiye değinilmiş ve bu terimlerin diğer disiplinde ne
bağlamda kullanıldığı açıklanmıştır. Daha sonra, Uİ teorilerinden Realizm,
Liberalizm ve İnşacılık açılarından devletler arası ilişkilerde uluslararası hukukun
rolü ve uluslararası hukuka uyum konusunun nasıl ele alındığı incelenmiştir. Son
bölümde ise, Guzman’ın İtibar teorisinin Uİ teorileri ile olan benzerliği üzerinde
durulmuş, hangi teori ile hangi açılardan benzer ve farklı olduğu açıklanmıştır.
Araştırmanın, Uİ ve Hukuk disiplinleri açısından arafta kalan devletlerin
uluslararası hukuka uyumunun arkasında yatan sebepler konusunda Türkçe
alanyazına ve Hukuk ile Uİ alanları arasındaki işbirliğine katkı sağlaması
umulmaktadır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Devletler arasındaki ilişkilerde “devletler uluslararası hukuka neden uyar?”
sorusu, 21. yüzyılda halen geçerliliğini korumaktadır. Bu soruya, sadece
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“antlaşmanın hükümleri bunu zorunlu kılmaktadır” şeklinde bir yanıt verilemez
(Guzman, 2002: 1826). Ulusal hukuktan farklı olarak uluslararası hukuk,
egemen devletlerin kendi inisiyatifleri ile oluşturulur. Uluslararası hukuk
kurallarını yaratan, devletleri uluslararası hukuk kurallarını kabul etmeye
zorlayan ya da bu kurallara uymayanlara yaptırım uygulayan bir merkezi otorite
ya da polis gücü yoktur. Devletler kendi rızalarıyla hukuk yaratır ve bu hukuka
uyarlar. Bu nedenle uluslararası hukukta zorlayıcı direktifler değil, karşılıklılık,
ortak hareket, uzlaşı ve pazarlık söz konusudur.
Diğer taraftan, yaptıkları antlaşmalar devletler için bağlayıcıdır, ancak,
uluslararası hukuk ve uluslararası antlaşma kavramlarının birbirlerinden farklı
olduğuna da dikkat edilmelidir. Uluslararası hukuk, uluslararası toplumun
üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüyken
(Pazarcı, 2001:1); uluslararası antlaşmalar, belli bir konu hakkında uluslararası
hukuk kişileri arasında yapılan yazılı irade açıklamalarıdır (Pazarcı, 2001: 101103; Fitzmaurice, 2010: 173). Her bir uluslararası hukuk konusu en geniş
anlamıyla ele alındığında bir hukuki rejimdir ve hukuksal rejimler öncül kurallar,
normlar, prensipler, kurumlar ve pratiklerden oluşur (Young, 2012: 11). Yani,
uluslararası antlaşmalar, uluslararası hukukun biçimsel ve asli kaynaklarından
sadece biridir ve bu nedenle uluslararası hukuk uluslararası antlaşmaların
toplamından fazlasını ifade eder.
İkisi arasındaki fark konu hakkındaki hukuksal düzenlemelerin
çeşitliliğinde görülür. Bir uluslararası antlaşma belli bir konu hakkındaki tek
kaynak olabileceği gibi, birden fazla kaynaktan biri de olabilir. Yani, belli bir
konuda yapılmış tek uluslararası antlaşma hariç tutulduğunda dahi o konu
üzerine geniş bir külliyat mevcut olabilir. Bu külliyatın kaynakları ise teamül
kuralları, hukukun genel ilkeleri, örgüt kararları, devletlerin tek taraflı işlemleri
ve esnek hukuk belgeleridir (Thirlway, 2010: 95-121; Boyle, 2010: 125). Bazı
durumlarda o konu üzerinde henüz antlaşma yapılmamış, ancak konuya ilişkin
uluslararası hukuk kuralları oluşmuş olabilir 4. Bazı durumlarda ise uluslararası
toplumun üyeleri mevcut uluslararası antlaşmada yazanlara aykırı pratikler
geliştirerek farklı bir uluslararası hukuk kuralı yaratabilirler (Pazarcı, 2001: 219).
Antlaşmalar, hukuk kurallarının belirlenmesinde şekilci bir formalite olarak
da görülmemelidir. Bir kuralın yazılı hale gelmesi, yani bir uluslararası antlaşma
yapılması, devletin yazılı ve imzalı olarak bu kurala uyma yükümlülüğünü açık
Uluslararası hukuk kurallarının antlaşma haline getirilmesi genellikle o konuda kuralın
oluşumundan çok daha sonra gerçekleşir. Uluslararası hukukta işler, çoğu zaman, devletlerin
tekrarlayan eylemleri sonucunda normun oluşması, bunun bir kural haline gelmesi ve arkasından
yazılı bir antlaşma haline gelmesi şeklindeki bir sırayı takip eder.

4

148

Dilek Elvan ÇOKİŞLER

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 145-171

ve sarih bir şekilde kabul ve ilan etmesidir. Egemenlik ilkesi gereği her devlet,
istediği antlaşmaya taraf olup olmamayı seçme konusunda tam ve münhasır
yetkiye sahiptir.
Uyum “bir aktörün antlaşmanın açık kurallarına uyan davranışı” anlamına
gelir (Fisher, 1981: 20) 5. Bir antlaşmaya uymak, devletin taahhütlerini yerine
getirdiğini gösterir (Jacobson ve Weiss, 1995: 123). UH akademisyenlerinin
uyum olarak adlandırdığı bu duruma, Uİ akademisyenleri “rejim etkinliği” adını
vermektedir (Young, 1994: 140; Raustiala, 2000: 394-395; Mitchell, 2001: 221222). Bu yüzden uyum ve etkinliğin çoğu zaman aynı şeyi ifade ettiği düşünülür.
Oysa ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır. Young’a göre (1994: 140-160)
rejim etkinliğinin; “davranışsal etkinlik”, “problem çözme etkinliği” ve “yasal
etkinlik” olmak üzere üç boyutu vardır. Davranışsal etkinlik; davranışları doğru
yönde değiştirmenin başarısı, problem çözme etkinliği; ele alınan problemi
çözmenin başarısı iken, yasal etkinlik; UH akademisyenlerinin “uyum” olarak
tanımladığı, rejimin kurallarına uyma başarısıdır (Fisher, 1981: 20; Young, 1994:
140-160; Bodansky, 2010: 253). Yani, Hukukçuların uyum olarak adlandırdıkları
konu, teorisyenlere göre, rejim etkinliğini oluşturan üç boyuttan biridir. Bu
yüzden Uİ teorisyenlerinin belli bir rejimin etkinliğini inceleme yaklaşımı,
Hukukçuların aynı konudaki uluslararası hukuk kurallarının etkinliğini
incelemelerinden farklı ve geniş kapsamlıdır.
Son olarak, Uİ’de rejim “uluslararası ilişkilerin belli bir konusuna ilişkin
olarak aktörlerin beklentilerinin etrafında örtüştüğü gizli veya açık prensip,
norm, kural ve karar alma prosedürlerinin bütünü” şeklinde tanımlanır (Krasner,
1983: 186). Bu tanıma göre, devletlerin uluslararası bir sorunu çözmek için
üzerinde anlaştıkları her türlü prensip, norm, kural ve karar alma
mekanizmaları, o sorunun çözümü için oluşturulan rejimin unsurlarıdır.
Dolayısıyla Uİ’de rejim ile kastedilen, UH’da, o konu hakkındaki antlaşmalar,
teamül kuralları, hukukun genel ilkeleri ve içtihat gibi uluslararası hukukun
kaynakları ve karar verme mekanizmalarıdır.
2. DEVLETLER ULUSLARARASI HUKUKA NEDEN UYAR?
“Devletler uluslararası hukuka neden uyar” sorusuna tatmin edici bir cevap
verilip verilemeyeceği hararetlenerek devam eden bir tartışmadır. En azından
geçen yüzyıldan beri, Uİ disiplininin temel hipotezi, devletlerin uluslararası
hukuka uydukları yönündedir. (Henkin, 1979: 47; Morgenthau, 1973: 267) Asıl
tartışma konusu uyumun altında yatan gerekçelerin neler olduğudur. Kimileri,
Mitchell’in belirttiği gibi, bir antlaşmaya uyum şeklindeki ifadeden ziyade, bir antlaşmanın
kurallarına uyumdan bahsetmek daha doğrudur. Çünkü devletler, bir antlaşmanın bazı
maddelerine uyum gösterirken bazılarına uymayabilirler (Mitchell, 1994: 425).
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uluslararası hukuka uyumun uluslararası hukukun gücü ve saygısından
kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu, kimileri, ülkelerin kendi çıkarlarını
gözetmek amacıyla rastlantısal olarak uluslararası hukuka uyduklarını, kimileri
ise bunun hiçbir zaman bilinemeyeceğini (Glennon, 2005) iddia etmektedir. Tüm
bu tartışmalar içinde Uİ teorileri, uluslararası aktörlerin uyum davranışını
anlamak ve değerlendirebilmek için bir çerçeve oluşturmak arayışındadır (Kreps
ve Arend, 2006: 331).
UH disiplininin temel sorularından olan, uluslararası hukuka kimlerin,
neden ve ne kadar uydukları konusunda, Louis Henkin’in (1979: 47) “hemen
hemen tüm uluslar, hemen hemen her zaman, uluslararası hukukun ilkelerini ve
neredeyse bütün yükümlülüklerini yerine getirir” 6 şeklindeki yorumu uluslararası
hukuk kurallarına uyumun yüksek olduğuna işaret etmektedir. Uluslararası
hukuk kurumunun devletlerin davranışları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını
iddia eden Realist teorinin öncülerinden Morgenthau da (1973: 267)
“uluslararası kuralların büyük çoğunluğu genellikle bütün uluslar tarafından
gözetilir” diyerek benzer görüşte olduğunu dile getirir. Uluslararası hukuk
kurallarına uyumun yüksek olduğu gözlemsel olarak da kavranabilir; 50,000
üzerinde uluslararası antlaşma mevcuttur (Hathaway, 2005: 469) ve bunlar ciddi
bir uyum sorunu olmadan yürütülmektedir 7.
Bu noktada genel kanının devletlerin uluslararası hukuka uyumunda büyük
bir sorun yaşanmadığı yönünde olduğu görülmektedir. Ancak, bu uyumun
mahiyeti yani ne kadarının rastlantısal, ne kadarının bilinçli olduğu açık değildir.
Kal Raustiala’ya göre (2000: 392-393) uluslararası hukuka uyum kasıtsız ve
rastlantısaldır ve devletlerin eylemleri ile normlar arasında bir neden sonuç
ilişkisi yoktur. Antlaşma ya da hukuk devletlerin davranışlarındaki değişikliğin
tetikleyici sebebi değildir, yani devletler gerçekte hukuka uyum gösterme
bilincinde değildirler ama davranışları rastlantısal olarak o yönde olduğu için
uyum göstermiş olurlar. Antlaşma yükümlülüklerinin devletlerin mevcut
davranışlarıyla uyumlu yönde olduğu durumdaki bu tarz uyuma “rastlantısal
uyum” veya “kazara uyum” denir ve bu tür anlaşmalara uyumluluk oranı
mükemmel değilse bile oldukça yüksektir. (Mitchell, 1994: 429; Haas, 1997: 22;
Chayes vd. 1998: 40). Bazı durumlarda ise mevcut koşullar altında devletler ister
Henkin’in bu argümanını Peter M. Haas (1997: 23) “ampirik olarak desteklenemeyen mantra”,
Benedict Kingsbury (1997: 50) ise güvenilmez bir anekdot ve sistematik olmayan bir çalışma, pek
çok diğer akademisyen ise şaşırtıcı bir iddia olarak nitelendirir.
7
Henkin’in iddiasını destekleyen araştırmalardan da biri olan International Regimes Database
(IRD)’e göre özellikle çevre antlaşmalarında devletlerin büyük çoğunluğu kurallara uymaktadır.
Bu veri tabanındaki incelemelere göre 22 çevre rejimindeki 130 farklı kuralın %60’tan fazlasına,
tüm taraf devletler tarafından uyulmaktadır. Hiçbir kurala uymayan devletlerin oranı ise sadece
%2,3’tür (Breitmeier vd., 2006: 66). Başka bir araştırmada 14 ayrı çevre rejimine uyum başarısı, 3
üzerinden 1,7 puan olarak değerlendirilmiştir (Underdal, 2002: 435).
6

150

Dilek Elvan ÇOKİŞLER

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 145-171

istemez rastlantısal olarak uyum gösterir, çünkü uymamak gibi bir olasılık yok
denecek kadar düşüktür 8.
Görüldüğü üzere, uyum konusundaki tartışmalarda bir uzlaşıya varmak
henüz mümkün görünmemektedir. Bu araştırmanın iddiası olan İtibar teorisinin
üç farklı Uİ teorisini birleştiren bir karakterde olduğu savını desteklemek için,
aşağıda, ilk olarak Realist, Liberal ve İnşacı teorilerin uluslararası hukuku nasıl
gördükleri ve uyumu nasıl değerlendirdikleri açıklanmıştır.
Realizm
Realizme göre uluslararası ilişkilerin doğasında güç ve çıkar çatışması yer
alır, bu nedenle de, anarşiktir; yani devletlerin üzerinde onların hareketlerini
kısıtlayıp yönlendirebilecek daha üstün bir otorite yoktur. Uluslararası ilişkilerin
tek aktörü devletlerdir ve devletler, güce ulaşmak temelinde şekillenen özçıkarlarını gerçekleştirmek için rasyonel hareket eden üniter aktörlerdir.
Realistler için uluslararası hukuk devletlerin hareketlerini yönlendirmede etkili
bir unsur değildir (Simmons, 2000: 323-324). Çünkü devletlerin hareketlerine
yön veren şey güç arayışıdır. Realistlerin uluslararası hukuka yönelik tavrı, bu
yumuşatılmış tespitten daha keskin ve menfidir. Realistlere göre, hukuk kuralları
ancak daha fazla güç elde etmelerine imkân verecekse, devletler tarafından
dikkate alınır. Bu nedenle uluslararası hukuk ve antlaşmalar güçlü devletlerin
tercihlerini yansıtmaktadır. Sistemdeki güç dağılımı değiştiğinde hukuk ve
antlaşmalar da bu yeni dağılımın tercihlerine göre yeniden elden geçecektir. Bu
yüzden devletlerin davranışları üzerinde baskın bir kurum olarak uluslararası
hukuk diye bir şey yoktur (Waltz, 2010: 79 vd.; Raymond, 2003: 105 vd.).
Uluslararası hukuk güçlüyü korur, bu da güçlü devletlerin kendi kurallarını
koymasını mümkün hale getirir. Güçlü devletler o denli etkilidir ki, zayıf
devletlerin kendilerine sunulan yeni şartları kabul etmekten başka çareleri
kalmaz. Bu asimetrik pazarlık sonucunda zayıf devletler, mevcut durumlarından
daha kötü bir duruma gelecek olsalar bile, antlaşmayı reddetmenin
1970 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) yüksek oranlı uyumun
sağlanmış olması örneğinde olduğu gibi, devletlerin çoğu bu anlaşmaya uymamak gibi bir
seçeneğe sahip değildir (Raustiala, 2000: 393), çünkü devletlerin ya nükleer silah üretme isteği ya
da kapasitesi yoktur (Chayes vd. 1998: 40). Dolayısıyla NPT’ye yüksek uyum oranı bilinçli değil
rastlantısal olarak gerçekleşmektedir. Benzer bir durum 1984 Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök
Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma için de geçerlidir. Kısaca Ay Anlaşması olarak
bilinen ve Ay ve uzaya silah yerleştirilmesini yasaklayan bu anlaşmaya uyum mükemmel
derecede tamdır çünkü şimdiye kadar Ay’a da uzaya da hiç silah yerleştirilmemiştir. Fakat bu ne
devletlerin uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı ilkesini içselleştirmiş olmasından ne de Ay
Anlaşması’nın onları zorlamasından kaynaklanmaktadır. Bu uyumun tek sebebi, hemen hemen
hiçbir devletin Ay’a ve uzaya silah yerleştirecek teknolojiye henüz sahip olmaması veya bunun
şimdilik ekonomik olmamasıdır. Dolayısıyla her iki antlaşmaya da uyumun yüksek olması
bilinçli değil, rastlantısaldır.
8
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sonuçlarından kaçınmak için yeni kurallara uyum sağlamak zorunda kalırlar
(Krasner, 2002: 265-268).
Realizmin önemli bir diğer varsayımı, devletlerin rasyonel aktörler olduğu,
bu nedenle de karar alırken sürekli fayda-maliyet analizi yaptıklarıdır 9.
Uluslararası koşulların değişmesine bağlı olarak, yeni ve daha tatmin edici
seçenekler her zaman bulunabilir. Rasyonel aktörler olarak, herhangi bir
taahhütte bulunmadan önce, devletler çıkarlarını hesaplar ve çıkarlarıyla
uyuşmayan herhangi bir antlaşmayı imzalamaz veya onaylamaz 10. O anki
koşullar bir antlaşmayı onaylama konusunda daha elverişli görünüyorsa,
devletler bunu onaylar ve sorumluluklarını yerine getirir. Çünkü uymamanın
maliyeti, uyum göstermekten daha yüksekse devletler uymayı tercih edecektir
(Kingsbury, 1998: 351). Fakat bir uluslararası antlaşma artık fayda sağlama
işlevini kaybettiğinde ya da hukuk kuralının çiğnenmesi ile daha fazla fayda elde
etme olasılığı ortaya çıktığında, devletler verdikleri sözden dönmekten, hukuku
çiğnemekten ya da antlaşmayı ihlal etmekten çekinmezler. Teorinin öncü
isimlerinden Niccolò Machievelli’nin “sağduyulu bir yönetici, eğer böyle bir
sadakat kendisine zarar verecekse ve onu bu sözü vermeye iten sebepler artık
geçerli değilse, verdiği sözü tutmayabilir ve tutmamalıdır” 11 (1988: 61) şeklindeki
sözü bu konudaki Realist bakış açısını özetlemektedir.
Realist açıdan bakıldığında, uluslararası hukukun uygulanması tamamen
ulusal güce bağlıdır. Hukuka uyma baskısı, ancak ulusal gücü hukuku çiğnemeye
yetmeyecek devletler için geçerli bir baskıdır. Yeterince güçlü bir devlet, yani
onu cezalandırabilecek daha güçlü başka bir devletin olmadığını bilen devlet,
hukuka uymadığı zaman, bu ihlalin yanına kâr kalacağını bilir. Yaptıklarının
Bodansky (2010: 219) verdiği örnekle iklim değişikliği ile mücadelenin Realist bir okumasını
şöyle yapar: Diğer devletler Kyoto Protokolü’ne (ya da günümüz şartlarında daha güncel bir
hukuksal düzenleme olan Paris İklim Anlaşması’na) uymadığı halde, bir devletin gönüllü olarak
fosil yakıt tüketimini azaltıp yeşil enerji kullanımına dönmesi onun her zaman uluslararası
hukuka değer verdiğini göstermez. Tam tersine fosil yakıtta dışa bağımlı bir ülke, kendi enerji
arzı güvenliği açısından, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için fosil yakıttan yenilenebilir
enerjiye dönmektedir. Bu örnek, normatif boyutuyla değil, enerji arzı güvenliği ve ulusal çıkar
açısından ele alındığında, iklim değişikliği ile mücadelenin enerjide dışa bağımlı özellikle Çin ve
Avrupa Birliği ülkeleri açısından farklı bir boyutunu gözler önüne sermektedir.
10
Bu durumun en güzel örneklerinden biri barış antlaşmalarıdır. Barış antlaşmaları özü itibariyle
mağlup devletin savaşa devam etmekle savaşı bitirmenin hangisinin daha kârlı olduğunu
hesaplamasıdır. Barış antlaşmasını imzalamayıp savaşa devam etme seçeneği her zaman vardır,
fakat savaşa devam etmeye kıyasla, barış antlaşmasını imzalamanın sonuçları arasındaki fark,
devletin kararını belirleyecektir: Savaşarak daha iyi koşullarda bir barış antlaşması yapmak
mümkün olabilir mi yoksa mevcut durumdan daha kötü bir noktaya gelme ihtimali var mıdır?
Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın tamam mı devam mı konusunda karar vermesi
böyle bir değerlendirmedir.
11
Morgenthau da gözlemleriyle uluslararası ilişkilerdeki Realist uyum anlayışını şu şekilde
özetler; “deneyimlerime göre [devletler] anlaşmalarını ancak kendi çıkarlarına uygun olduğu
sürece takip ederler” (Morgenthau, 1973: 560).
9
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bedelini devletlere ödetecek yaptırım mekanizmaları ancak güçsüzler içindir.
Uluslararası hukuku ihlal eden bir devlet ancak daha güçlü devletler bunu
yapmak isterse cezalandırılır 12.
Böylece Realist açıdan devletlerin uluslararası antlaşmalara neden uyum
gösterdiğini açıklamak basit hale gelir. Devletler hukuk kurallarına uyarlar,
çünkü (i) hegemonik devletler uymaları için diğer devletleri ödül veya tehditlerle
zorlar, (ii) kurallar çıkarlarıyla veya mevcut ve gelecek için planladıkları
davranışlarla örtüşür, (iii) kural sayesinde uluslararası sistemde sağlanan güç
dengesi herkesin yararınadır. Davranışlarda bir değişikliğe sebep olduysa da,
uyum, bilinçli değil, rastlantısaldır. Çünkü antlaşma olmasaydı da, yapıdan
kaynaklanan bir zorunluluk olarak, davranışlarda bu yönde bir değişim
gerçekleşecekti (Mitchell, 1994: 428, 429; Haas, 1997: 26-27). Uyum rastlantısal
olduğu için, Henkin ya da diğerlerinin öne sürdüğü gibi, uluslararası hukuka
uyum oranının yüksek olması da anlamlı ya da önemli bir durum değildir
(Raustiala, 2000: 397). Bu yüzden, uluslararası ilişkilerde uluslararası hukuka
gereğinden fazla, idealist bir anlam yüklendiğini ve boş bir güven duyulduğunu
iddia etmektedirler. Onlara göre bu durum, uluslararası ilişkilerde güç
faktörünün göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir; oysaki devletlerin
hareketlerini belirleyen şey uluslararası hukuk değil sistemdeki güç dağılımıdır
(Morgenthau, 1973: 299; Hathaway, 2002: 1944-1946, Krasner, 2002: 266).
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) örneği ile de bunu açıklarlar. Birleşmiş
Milletler’in beş daimi üyesinden ABD ve Rusya, UCM kurucu antlaşmasını
imzaladıkları halde hala onaylamamış, Çin ise antlaşmayı hiç imzalamamıştır.
Üye olmayan diğer devletlerin yanı sıra, bu üç büyük devletin UCM’ye taraf
olmaması, Realistlere göre, evrensel hukuk idealizminin verimsiz ve etkisiz
olacağını göstermeye yetmektedir. Dahası uluslararası hukuka gereğinden fazla
güvenenlerin naif çabaları, sistemdeki güç ve çıkar dağılımı gerçeklerini göz ardı
ettikleri için, uluslararası sistemdeki düzensizliği ve şiddeti arttırma tehlikesi
yaratmaktadır (Krasner, 2002: 267).
Realizme göre, devletler; koordinasyon, istikrar ve düzeni sağlayan ticaret
antlaşmaları, diplomatik dokunulmazlık, ayrıcalıkların korunması, sivil havacılık
kuralları gibi uluslararası hukuk düzenlemelerine kolaylıkla uyarlar (Kingsbury,
1998: 350). Çünkü bu kurallara uymamanın sebep olacağı işlem maliyetleri
Konuya uygun düşen bir örnek Rusya ve Irak kıyaslamasıdır. Rusya’nın 2008’de Gürcistan’a
ve 2014’te Ukrayna’ya müdahalesi ve Kırım’ı işgali, uluslararası hukukun temel ilkelerinden
kuvvet kullanma yasağına aykırı olmasına rağmen, Rusya’ya ciddi bir yaptırım
uygulanamamıştır. Oysa Irak’ın Kuveyt işgali üzerine 1991 yılında, 28 devletten oluşan
Koalisyon Gücü Irak’a savaş açmıştır. Bugün Rusya’yı karşısına almak istemeyen uluslararası
toplum, söz konusu büyük devletlerin çıkarları olduğunda Irak’a karşı kolaylıkla bir araya
gelebilmişlerdir.
12
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uyumdan daha yüksektir ve uyum herhangi bir ulusal çıkar ya da güç kazanma
fırsatına engel olmaz. Fakat, çıkar ve kural arasında çatışma olan durumlarda
devletlerin neden gene de uyum gösterdiğini açıklama konusunda Realizm
başarısızdır.
Realizmin, özellikle, gücü yeten devletin istediği zaman uluslararası
hukuka uymayacağı görüşü günümüzde geçerliğini yitirmiştir (Guzman, 2002:
1838). Uluslararası hukukun hızla değişen doğası gereği, Realizmin güç
kapasitesi odaklı uyum yaklaşımı, mevcut uymama vakalarının sadece küçük bir
yüzdesini açıklayabilmektedir. Benzer şekilde, güçlü devletlerin, kendi istedikleri
şekilde kuralları zayıflara dayatma kapasiteleri varken, neden müzakere
yaptıkları veya antlaşmaya çekince koydukları Realizmin güç odaklı yaklaşımı
ile açıklanamaz. Aynı şekilde anarşik sistemde, onları cezalandırma korkusu ile
caydırabilecek daha güçlü bir otorite olmamasına rağmen, güçlü devletlerin taraf
oldukları antlaşmayı ihlal etme yoluna gitmeyip hukuka uygun bir biçimde
antlaşmadan çekilme yolunu tercih ettikleri sorusu da Realizmde cevapsız
kalmaktadır 13. Realizmin açıklayamadığı bir nokta da, uluslararası hukuka uyum
sorunu gösteren devletlerin birçoğunun aslında güçlü devletler değil, tam tersine
güçsüz devletler olmasıdır. Uluslararası hukuka uymama gerekçesi, devletlerin
kendilerini yeterince güçlü gördükleri için kurallara uyma mecburiyeti
hissetmemeleri değil, uyum sağlamaya yetecek ekonomik, teknolojik ya da idari
kapasiteye sahip olmamalarıdır 14 (Chayes vd. 1998: 40).
Liberalizm
Liberaller de Realistler gibi sistemin anarşik, devletlerin rasyonel ve bencil
olduklarını kabul ederler, fakat uluslararası kurumların devlet davranışları
üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görüşünü benimsemezler. Aksine, uluslararası
kurumların, normların ve rejimlerin devletlerin davranışları üzerinde önemli
kısıtlayıcı etkileri olduğunu iddia ederler (Keohane, 1984). Realizmin kabul
etmediği, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve diğer çıkar ve baskı
grupları, hatta kamuoyu ve medya da, Liberalizme göre önemli uluslararası
aktörlerdir. Liberaller, devlet kara kutusunun içini açarak insana ve insan
Örneğin, Realist anlayışa göre ABD istediği şekilde uluslararası hukuku çiğneyebilecek güçte
bir devlettir. Yani Paris İklim Anlaşması’nı istediği zaman ihlal edebilir. Fakat buna rağmen
ABD, Anlaşma’yı ihlal etme yönünde değil, Anlaşma’dan çekilme yönünde tavır göstermiştir.
Benzer şekilde ABD, ihlal yerine Anti-Balistik Füze Antlaşması’ndan da hukuka uygun şekilde
çekilmiştir.
14
Chayes vd (1998: 40) bu durumdaki devletleri “iyi niyetli uyumsuzlar” olarak
tanımlamaktadırlar. Örneğin uyum için teknik ve ekonomik kapasitenin şart olduğu uluslararası
çevre hukukunda gelişmekte olan devletlerin uyum oranları, gelişmiş devletlere göre çok daha
düşüktür (Vogel ve Kessler, 1998: 22) ve bu yüzden çevre rejimleri gelişmekte olan devletleri bu
yönde destekleyecek şekilde kapasite artıracak mekanizmalarla inşa edilirler.
13
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gruplarına ulaşmayı hedefler. Bu yüzden Liberallerin asıl önem verdikleri konu
bireysel özgürlükler ve insan onurudur. Devletin amacı bireysel özgürlüklerin
geliştirilmesi, insan onuruna yakışır şekilde sosyal kalkınma ve refahın
sağlanmasıdır. Devletlerin bunu gerçekleştirmelerini sağlayacak şey de
demokrasi, serbest ticaret, karşılıklı bağımlılık ve devletler arası işbirliğidir.
Liberalizme göre, Realizmin temel argümanları olan güç ve çıkar, uyumu
yalnızca bir dereceye kadar ve kısa vadeli çıkarlar açısından açıklayabilir.
Uyumun asıl nedenleri; karşılıklı bağımlılığın artması nedeniyle işbirliği
yapmanın zarureti ve faydası, rejimlerin sağladığı barış ortamı ve devletlerin
böyle bir dünyada yaşama arzusudur. Liberalizme göre devletlerin uluslararası
antlaşmalara uymasının asıl nedeni, tek başlarına çözemedikleri sorunlar için
ortak hareket etme gereğidir (Simmons, 1998: 76, 80). İşbirliğinin önemi,
özellikle küresel ölçekli problemlerde kendini hissettirmektedir. Mülteci sorunu
ya da çevre sorunları gibi konularda işbirliği kaçınılmaz bir zarurettir. Liberal
Kurumsalcılığa göre devletler, işbirliği yapmayı öğrendikçe, rejimler de giderek
daha etkili hale gelecek (Mitchell, 1994: 429; Haas, 1997: 41-42), dolayısıyla
devletlerin rejim kurallarına uyumu da giderek artacaktır. Yani, Liberallere göre
uyum, Realistlerin düşündüğünden daha sık gerçekleşir ve Realizmin iddiasının
aksine tesadüfi değildir (Mitchell, 1994: 429).
Liberalizmin hedeflerinden biri, demokratik bir dünya kurmaktır ve
uluslararası barış ancak demokratik devletler sayesinde mümkündür (Kant,
1970; Doyle, 1998: 286-287). Bu nedenle, otokrasi ile yönetilenlere kıyasla
demokratik devletlerin uluslararası yükümlülüklerine daha fazla uyma
eğiliminde olduklarını, çünkü demokrasilerin hukuka ve yargı sürecine daha
fazla saygı gösterdiğini ve siyasi liderlerin, hukukun kendi eylemleri üzerindeki
kısıtlamalarını bildiğini iddia eder. Demokrasilerde yasalara uyma davranışları
daha yaygındır ve insanlar kadar kurumlar da hukuka uymaya ve
anlaşmazlıkları çözmek için yasal yollar kullanmaya daha isteklidir. Bu
gelenekler demokratik devletleri -ulusal ya da uluslararası- yasalara uygun
davranmaya teşvik eder (Simmons, 1998: 83, 85).
Devletin fonksiyonunu, vatandaşlarının refahını sağlamak olarak gören
Liberallere göre uluslararası antlaşmalar, devletlerin değil fakat vatandaşlarının
refahını sağlayacak araçlardır. Vatandaşların haklarını ve refahını korumak ve
geliştirmek için devletler, antlaşmalara uymak zorundadır çünkü uluslararası
antlaşmalara uyan bir devletin vatandaşlarının refah seviyesi yükselecek,
dolayısıyla da hakları daha iyi korunacak, bu sayede, tek tek devletler için değil,
uluslararası toplumun geneli için daha büyük bir fayda elde edilecek yani
uluslararası toplumun mutlak kazancı artacaktır. Bu düşünce devletleri
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birbirlerine söz vermeye ve verdikleri sözü tutmaya iter (Posner, 2003: 19031904). Ancak rasyonel aktör olarak devlet bireysel faydasını da hesaplamak
zorundadır. Kendi bireysel faydası pahasına, ortak faydayı sağlamaya çalışması
ve bu yönde uyuma devam etmesi rasyonel değildir. Fayda, nihayetinde bir
maliyet hesaplamasıdır ve uyum ile sağlanacak ortak faydanın, devletin kendisi
ve halkı için sağlaması gereken bireysel faydaya da olumlu yansıması gerekir.
Uyumun bireysel faydayı sağlamadaki marjinal maliyetinin yüksek olması
durumunda, liberal devletler de uluslararası hukuku çiğneyerek, itibarını
zedeleme pahasına olsa da bireysel faydasını sağlama yoluna gidecektir.
Görüldüğü üzere, Realizmin fayda nosyonu Liberalizmde de yer
almaktadır. Aradaki fark, elde edilmek istenen faydadan kimlerin
yararlanacağıdır. Realizm ve Liberalizmin fayda konusundaki bakış açıları,
alanyazında mutlak kazanç ve göreli kazanç olarak değerlendirilmekte, pastadan
daha büyük payı kendisi için almaya çalışan Realizmin fayda tanımı “göreli
kazanç”, sadece kendi payını değil fakat tüm pastayı büyütmeyi böylece daha
çok devletin ortak faydasını sağlamayı amaçlayan Liberalizmin fayda tanımı
“mutlak kazanç” olarak adlandırılmaktadır. Liberallerin mutlak kazanç sağlama
arayışı, devletin öz çıkarları ile uluslararası toplumun ortak çıkarları arasında bir
uyum olduğu sürece sorunsuz işler. Bu yüzden Avrupa Birliği veya Çin için
iklim değişikliği ile mücadele, ABD’ye kıyasla çok daha kolaydır. Çünkü
enerjide dışa bağımlı olan bu devletler için, fosil yakıtların kullanımını azaltmak
ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak bir öz-çıkardır. Aynı durum ABD ya da
OPEC ülkelerinin büyük çoğunluğu için geçerli değildir, çünkü onların ulusal
çıkarı fosil yakıtların kullanımının devam etmesi sayesinde sağlanabilir. Yani,
göreli kazanç, mutlak kazançtan önde gelmektedir. Özetle, hukuka uymanın
neden olacağı öz-çıkar (göreli kazanç) kaybı, uyarak sağlanacak ortak faydanın
(mutlak kazanç) marjinal maliyetidir.
Bazı Liberal teorisyenler, devletlerin uluslararası hukuk taahhütleri ile
ulusal mevzuatlarını özdeşleştirdiklerinde uluslararası hukuka uygunluğun daha
kolay ve hatta kaçınılmaz olacağını savunur (Fisher, 1981: 138). Bu durumda,
uluslararası hukuk düzenlemelerine uyulmaması aynı zamanda ulusal hukukun
da ihlali anlamına gelecek ve iktidarları iç politikada da zor durumda
bırakacaktır (Keohane, 1992: 179-180). Çünkü ulusal hukukta hesap verme ve
yaptırım mekanizmaları daha güçlüdür. Benzer şekilde, bir antlaşmanın
hükümleri başka antlaşmalarla iç içe geçmişse, özellikle ekonomik fayda
sağlayan düzenlemelere dâhil edilmişse, devletler bu yükümlülüklere daha kolay
uyacaklardır (Shihata, 1997: 39).
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Liberal teorisyenlerin uyum konusundaki açıklamaları, genel anlamda
sadece demokratik devletler için geçerli görünmektedir. Nitekim Liberal teori
uluslararası toplumda otokratik devletlerin de var olduğu gerçeğini göz ardı
ederek, onların neden uluslararası hukuka uyum gösterdiğini açıklayamaz.
Ayrıca, demokratik devletlerdeki her vatandaş için ortak bir refah tanımı
olamayacağı, birbirileriyle çelişen ve çatışan çıkar gruplarının ortak refahının çok
az durumda sağlanabileceği gerçeğini de dikkate almaz (Posner, 2003: 1912).
Son olarak, devletin görevi vatandaşlarının refahını sağlamaksa, bazı devletler
neden açık bir şekilde vatandaşlarının refahını sağlayacak antlaşmalara
uymamaktadır ya da amacı refahı yükseltmek olmayan antlaşmalara neden
uyulmaktadır soruları da, Liberalizmde, cevapsız kalmaktadır. Örneğin, devletin
amacı bireysel özgürlük ve refahı sağlamaksa; insan haklarının ihlal edilme
nedenleri ve uluslararası ilişkilerde devletin amacı mutlak kazancı büyütmekse;
iklim değişikliği ile neden ortak bir mücadele yürütülemediği gibi sorular
Liberalizmin açıklama getiremediği sorulardır.
İnşacılık
Temel argümanı sosyal dünyanın insanlar tarafından inşa edildiği olan
İnşacı teoriye göre, devletler yaşadıkları dünyanın yapısını ve kurumlarını
eylemleriyle inşa ederler. Bu süreç içerisinde devletler aynı zamanda eylemleriyle
kendi kimliklerini de inşa ederler ve bu kimliklerine uygun davranış kalıplarına
yönelirler. Devletlerin nasıl davranacaklarını belirleyen şey eylemleriyle inşa
ettikleri kimlikleri ve bu kimlikleri doğrultusundaki davranışları ile inşa ettikleri
uluslararası yapıdır. Bu yüzden uluslararası yapı, Realistlerin ve Liberallerin öne
sürdüğü şekilde değişmez bir yapı değil, devletlerin kendilerinin inşa ettiği sosyal
bir oluşumdur.
Bu teoriye göre, uluslararası hukuk, devletlere verdikleri taahhütleri yerine
getirmelerine dair bir sorumluluk yüklemektedir. Fakat bu sorumluluğu yaratan
uluslararası hukukun kendisi değil, uyumu teşvik eden kurumlarıdır (Haas, 1997:
28). Uluslararası hukuku oluşturan kurumlar arasında uyumu sağlama açısından
en etkili olanı ise normlardır 15. Devletler, normların meşruiyetleri üzerindeki
şüpheler ortadan kalktıktan hemen sonra bunlara uymaya başlar (Kratochwil ve
Ruggie, 1986: 773; Franck, 1990: 712). Bir normun meşruiyeti, adaletli
olmasına, ayrımcılık yapmamasına, hakkaniyetine ve mevcut diğer normlarla
uyumlu olmasına bağlıdır (Chayes ve Chayes, 1995: 127). Bir dereceden sonra,
bu normlar o kadar içselleşir ki, sadece yasal kısıtlamalar olmanın ötesine geçer
ve uygun davranış standartları haline gelir (Bodansky, 2010: 221). Artık
Uluslararası kurumlar, “davranışsal roller belirleyen, etkinliği kısıtlayan ve beklentileri
şekillendiren kalıcı ve birbirine bağlı resmi veya gayriresmi kurallar”dır (Keohane, 1989: 163).
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normların işaret ettiği eylem, en doğru ve en uygun eylem şeklidir 16. Devletler bu
normlara uyarlar çünkü “yapılacak doğru şey” budur (Bodansky, 2010: 219).
İnsan hakları korunmalıdır, çünkü insanlık onuru bunu gerektirir;
kloroflorokarbon emisyonları yasaklanmalıdır, çünkü ozon tabakasının
korunması gerekir; sera gazı salınımları azaltılmalıdır, çünkü iklim değişikliğinin
önüne geçilmesi gerekmektedir 17.
Bu teoriye göre, devletler normlara uymaktadırlar, çünkü bu normu
yaratan mevcut eylemleridir. Yapı ve aktörler, karşılıklı bir etkileşim halindedir
ve birbirlerini sürekli olarak inşa ederler ve yeniden inşa ederler. Aslında,
normun rolü eylemi haklı çıkarmaktır. Normlar olmadan bile, devletler aynı
şekilde hareket edecektir. Normu yaratan, devletlerin tekrar eden davranışlarıdır
ve bu davranışlarını belirleyen şey de onların kimlikleridir. Dolayısıyla uyum
hakkında konuşmak anlamsızdır, çünkü norm ile uyumlu olan davranış değildir;
davranış norma uyum göstermez, norm davranışa uyar.
Normlar, belirli bir hukuk sisteminin içselleştirilmiş davranış kalıplarıdır.
Devletler uluslararası toplumda yaşar ve diğer tüm toplumlar gibi uluslararası
toplumun da uyulması gereken kuralları vardır. Sosyalleşme süreçleri boyunca,
devletler ahlaki gücün rehberliği ile ilkeler, standartlar ve nihayetinde normlar
inşa ederler. Ortak değer haline gelen bu normlara tüm devletlerin uyması
beklenir (Bull, 1977). Böylece bir norm inşa edildikten sonra kendine uyumu
zorunlu kılar. Norm üzerindeki fikir birliği ve normun gücü uyumun ilk
faktörleridir 18. Bu faktörler kuvvetli olursa, ihlaller en aza indirgenebilir ve
normun kasıtlı ihlali büyük ölçüde önlenebilir, zorlama ve yaptırımlara gerek
kalmaz ve kasıtsız ihlaller de yönetimsel yaklaşımlarla, yani uyum
mekanizmalarıyla, kolayca çözülebilir.
Uluslararası hukukun yazılı kaynakları olan antlaşmalar, uluslararası
toplumun ortak normlarının yansımalarıdır (Kratochwil, 1989: 53-54).
Devletlerin yaptığı her antlaşma, ya hâlihazırdaki fiili davranışlarının ya da
gelecek için planladıkları davranışlarının yasal ifadesidir. Her iki durumda da, en
azından potansiyel bir uyum sorunu yoktur ya da olmamalıdır (Setear, 1996:
156; Smith, 1990: 1565-1566). Devletler özgür irade ile uluslararası taahhütleri
Örneğin, “insanlar cezalandırılmaktan korktukları için değil, bunu düşünülemez bir eylem
olarak görerek büyütüldükleri için cinayet işlemezler; alışkanlık, vicdan, ahlak, şefkat ve hoşgörü
yaptırımlardan çok daha önemli bir rol oynar” (Akehurst, 1993: 78).
17
ABD Kyoto Protokolü’nü imzalamamış ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmiş olsa da, pek
çok ABD eyaletinin, fosil yakıtların azaltılmasındaki yükümlülüklerine sadık kalacaklarını
açıklamaları normun içselleştirilmesinin güzel bir örneğidir (Bodansky, 2010: 220).
18
Örnek olarak, insan hakları kavramını içselleştiren ve hatta düzenleyen devletler, insan hakları
hukukuna mükemmel uyum sağlarken, ısrarla ihlal eden birçok başka devlet bu hakları daha en
başından sadece kağıt üzerinde kabul etmektedir.
16
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imzalayıp onaylarlar. Kabul etmedikleri veya uzlaşamadıkları bir antlaşmayı
imzalamama ve onaylamama seçeneğine sahiptirler. Bir kere onayladıktan
sonra, her devlet bu antlaşmanın kendilerine getirdiği yükümlülükleri kabul eder
ve antlaşma yükümlülüklerine uygun hareket etme sözü vermiş olur (Bodansky,
2010: 219). Bundan sonra geriye kalan tek mesele pacta sunt servanda’dır.
Uluslararası hukukun jus cogens’lerinden (temel ve üstün değerler) biri olan
pacta sunt servanda yani ahde vefa ilkesi “antlaşmalar onurlandırılmalıdır”
anlamına gelir ve devletlerin verdikleri söze sadık kalmalarını ifade eder.
Devletler bu ilkenin verdiği güvenceyle birbirleriyle antlaşmalar yapar; bu sayede
diğer taraf devletlerin de taahhütlerine uymalarını beklerler. “pacta sunt
servanda’sız sosyal düzen olamaz” (Chayes ve Chayes, 1995: 116), bu güvenin
yokluğunda, devletler birbirleriyle etkileşime geçemez. Bu nedenle, pacta sunt
servanda, uluslararası antlaşmalara uyumun temelidir. Uluslararası bir antlaşmayı
müzakere ederken, imzalarken ve onaylarken, devletler, taahhütlerine uymaları
gerektiğini ve ileride zor veya elverişsiz olduğu ortaya çıksa bile bu
sorumluluktan kaçamayacaklarını bilirler (Chayes ve Chayes, 1995: 7-8, 116). Bu
yüzden İnşacı teoriye göre, pacta sunt servanda ilkesi, tek başına, devletlerin uyum
sağlamasının ilk ve temel nedeni olmalıdır.
Norm, hukukta kuralın ortaya çıkması için bir öncü olarak, kavramsal
boyutta oluşmaya başlamış ve hukuk kişilerinin uyum göstermek zorunda
hissettikleri gayriresmî sosyal düzenlerdir. Bu anlamda taraflar anlamı ve işaret
ettiği somut davranış biçimi üzerinde açıkça uzlaştığı zaman norm, bir
uluslararası hukuk kuralı haline gelmiş olur (DiMento, 2003: 43). Yani
uluslararası hukukun temel biçimsel kaynaklarından olan antlaşmaların pek
çoğu, aslında uluslararası toplumun çoğunluğunun uzlaştığı normlardır. Bu
bakımdan İnşacı teori açısından uluslararası hukuka uyumun açıklanması, birçok
norm açısından da geçerlidir; norma uymak ile ona bağlı kurala uymak özünde
aynı anlama gelmektedir. Fakat diğer taraftan bir kural ile ona bağlı norm
arasında üç farklı şekilde gelişen bir ilişki vardır: kural, bir normu sıfırdan
yaratabilir; mevcut bir normu güçlendirebilir veya tersine bir uygulama
geliştirerek onu zayıflatabilir (DiMento, 2003: 43). İnşacılığın hukuk ve norma
uyum aynı şeydir iddiası, devlet; rutinleşen eylemlere veya mevcut bir norma
tamamen aykırı bir kurala uymaya çalıştığında çıkmaz bir noktaya gelir.
Örneğin, Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasında yaşanan nükleer
silahlanma yarışının büyük felaketlere neden olabilme potansiyeline sahip
olduğu anlaşılınca, iki devlet, silahsızlanma konusunda o zamanki
uygulamalarına ters bir antlaşma yapmak zorunda kalmıştı. Böyle bir
antlaşmanın yapılması birçok rasyonel, ekonomik, askeri ya da politik sebeple
açıklanabilir, ancak asıl önemli olan, devletlerin mevcut eylemlerine tam olarak
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aykırı bir antlaşma yapılmış olmasıdır. İnşacı teoriler bunu, mevcut norma
uymama olarak değil, yeni bir norm ve kimlik yaratılması süreci olarak görürler.
Böylece bir uluslararası hukuk kuralına bilinçli bir şekilde uymama başladığında,
yapılan şey aslında kuralın ihlali değil yeni bir davranış standardı geliştirme ve
norm yaratma girişimidir. İnşacı teorinin bu açıklaması, yeni davranış
kalıplarının oluşturulması sürecinde yapılan uymama eylemlerini açıklıyor olsa
da, amacı açıkça bir uluslararası hukuk kuralına uymama şeklinde olan ihlallerin
nedenini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Ele alınan üç Uİ teorisinin,
devletlerin uluslararası hukuka neden uyum gösterdiğini bir dereceye kadar
açıklayabildikleri ve bazı sorulara açıklık getiremedikleri ortaya çıkmaktadır.
3. BİRLEŞTİRİCİ BİR TEORİ OLARAK ‘İTİBAR TEORİSİ’
Simmons (2000) tarafından ortaya atılan ve Guzman (2002) tarafından
geliştirilen İtibar teorisi uluslararası toplum içinde devletlerin, hukuk devleti
olarak anılmak amacında olduklarını iddia eder. Bu teoriye göre devletleri
uluslararası hukuka uymaya iten, iyi bir itibar geliştirmek ve bunu koruyarak
gelecekte daha büyük imtiyazlar elde etmektir (Guzman, 2002: 1886; Simmons,
2000: 325).
Her toplumun, sosyalleşme süreci içinde kendi düzeni için belirlediği
davranış kalıpları vardır. Böylelikle bu davranışa uymak, toplumun diğer üyeleri
gözünde bireyin değerini arttırırken, bu gibi standartların ihlali sosyal olarak
onaylanmama hatta dışlanma riski taşımaktadır. Sosyal onay ve reddedilme,
kişinin öz-imajını sürdürme becerisinin önemli bir bileşenidir (Shannon, 2000:
301). Devletler de izole edilmiş bir çerçeve içerisinde hareket etmezler.
Neredeyse tüm eylemlerinde birbirleriyle etkileşime girerler. Bu yüzden devletler
arasındaki ilişkilerin bu sosyal yönüne vurgu yapacak şekilde uluslararası toplum
tabiri kullanılır. Young’un ifadesiyle, aynı insanlar gibi, sosyal bir ortamda
yaşayan devletler de uluslararası hukuku çiğnedikleri için maruz kalacakları
“sosyal ayıplanma” ve “sosyal utanç duygusu” ile uluslararası hukuka uymaya
yönelirler (1992: 176-177). Çünkü uluslararası hukuk, uluslararası toplumun
uygun davranışlar konusundaki fikir birliğini yansıtmaktadır. Keohane de (1997:
500), devletin çıkarı ve itibarı karşılıklı olarak birbirini belirler ve aynı zamanda
birbirine bağımlıdır diyerek itibarın uluslararası hukuka uymada önemli bir baskı
unsuru olduğunu kabul eder.
Devletlerin antlaşmalarla verdikleri taahhütlere uyum göstermemesi ya da
daha genel anlamda uluslararası hukuka uyum göstermemesi, o devletin
uluslararası toplumun gözündeki itibarı üzerindeki sonuçları açısından
değerlendirilecek ve devletin uluslararası toplum gözündeki değerini
belirleyecektir (Keohane, 1992: 178-179). Devletlerin yaptıkları her eylem, diğer
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devletlerin gözünde onların güvenilirliklerini tanımlar. Bu yüzden de, Keohane,
bir devletin bugünkü hareketlerinin kendi itibarı üzerindeki sonuçlarını
“geleceğin gölgesi” olarak adlandırır (1992: 178). Devletlerin uluslararası
ortamda itibar kazanması uzun zaman alan bir süreçtir; lekelenmiş bir itibarın
tamir edilmesi ise daha uzun ve maliyetlidir (Guzman, 2002: 1850). Dolayısıyla
devletlerin yaptıkları her hareket, olumlu ya da olumsuz olarak geleceklerini
şekillendirecektir.
Devletler, uluslararası toplumun bir parçasıdır ve bu toplumun bir üyesi
olmak ve öyle kalmak isterler. Bu aktörler uyumsuz olarak adlandırılmanın
“utanç verici” olduğunu ve bunun toplumla bütünleşmelerinin önünü keseceğini
ya da sistemden tamamen atılacaklarını bilirler. Bu onların uluslararası hukuka
uymalarını sağlamalarındaki en büyük baskı unsurudur (Chayes ve Chayes,
1995: 230; Bodansky, 2010: 249). Uyumsuz ya da haydut devlet olarak
etiketlenen devletler, diğer devletler tarafından yalnız bırakılırlar 19. Liberalizm
için uluslararası ilişkilerin önemli kurumlarından biri olan uluslararası
örgütlerin, üyelerini kararlarına uymaya zorlama yollarından biri, kuralları
çiğneyen devletin üyelik haklarının askıya alınması; hatta ihlalin ciddiyeti ve
tekrarlanma sıklığına göre üyelikten ihraç edilmesidir. Özellikle uluslararası
ilişkilerde parlamento fonksiyonu gören BM gibi evrensel örgütlerde, kurallara
uymadıkları için hakları askıya alınan ya da örgütten ihraç edilen 20 devletlerin
yaşayacağı itibar kaybı büyük olacaktır.
İran, Kuzey Kore ve Rusya, ABD tarafından uluslararası hukuka uymayan devletler olarak
düşman ilan edilmiş ve bu devletlere yönelik olarak “ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla
Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) çıkartılmıştır. Bu devletlerle ilişkilerine devam eden diğer
devletler de CAATSA kapsamında yaptırıma uğrama tehlikesindedir. Böylelikle ABD, diğer
devletleri yaptırımla korkutarak bahsi geçen üç devletle ilişki kurmalarını engellemeye ve onları
yalnız bırakmaya çalışmaktadır. Pek çok devlet, CAATSA yaptırımlarına maruz kalmamak için
Rusya ile ticari ilişkilerini kesmek zorunda kalırken Türkiye, Çin ve Hindistan’ın Rusya’dan S400 alması sonucu yaptırıma veya yaptırım tehditlerine uğraması bu yasa kapsamında
gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği, 1989’da yaşanan
Tiananmen olayları ve insan hakları ihlalleri sebebiyle 2001 yılına kadar engellenmiştir.
20
Örneğin, 30 Kasım 1939’da Finlandiya’ya saldırması üzerine Sovyetler Birliği, Milletler
Cemiyeti Misakı’nın 12. ve 13. maddelerinde düzenlenen anlaşmazlıkların barışçıl yollardan
çözümü yollarını takip etmeden savaşa başvurmama kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 14 Aralık
1939’da Cemiyetten ihraç edilmiştir (Beck, 1981: 66). 1953-55 yıllarında, uzun süredir örgüte
gerekli ulusal ekonomik bilgilerini iletmeyen Çekoslovakya’nın Uluslararası İmar ve Kalkınma
Bankası ile Uluslararası Para Fonu’ndan çekilmeye davet edilmesi kararı alınmış ve
Çekoslovakya bu örgütlerden ayrılmak zorunda kalmış; alacakları dondurulmuştur. 1962’de
soykırım ve insan hakları ihlalleri sebebiyle Portekiz ve Güney Afrika’nın BM’nin alt
organlarından Afrika Ekonomik Komisyonu’ndan ihraç edilmesi teklif edilmiştir. Aynı
gerekçelerle Güney Afrika, Uluslararası Çalışma Örgütü’nden çekilmeye zorlanmış ve 1964’te
çekilmiştir. Benzer örnekler Küba ve Kore için, üye oldukları bölgesel örgütlerde de yaşanmıştır
(Sohn, 1964). Tüm örneklerde devletler, itibarlarını kaybetmemek için, davranışlarının kurallara
aykırı olmadığını veya neden kurallara aykırı davranmak zorunda kaldıklarını açıklamak ve
kendilerini savunmak zorunda hissetmişlerdir.
19
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Küreselleşen dünyada, devletler daha sosyal ve daha fazla aktörün yer
aldığı bir çevre içinde hareket etmek zorundadır. Bu durum devletler arasındaki
ilişkilerin kapsadığı konuların çeşitlenmesine ve derinleşmesine sebep olurken
diğer taraftan devletlerin hareketlerini gözlemleyen ve denetleyen aktörlerin
sayısını da arttırmıştır. Devletler artık attıkları her adımda, sadece diğer devletler
veya uluslararası örgütler tarafından değil, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet
gösteren baskı ve çıkar grupları, medya, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları
hatta ticari kuruluşlar tarafından gözlendikleri, şeffaf ve hesap sorulabilir bir
ortamda hareket etmektedir. Devletlerin uluslararası hukuka uyan, uymayan,
diğer aktörlerle işbirliği yapan, yapmayan her hareketi bu iç ve dış, resmi ve gayri
resmi gözlemciler tarafından kayıt altına alınmakta ve devletlerin karneleri
çıkarılmaktadır. Böyle bir ortamda devletlerin sahip oldukları imaj ve itibarları
daha önemli bir hale gelmiştir. Uluslararası hukuka uymamak sadece itibar
kaybı ile de sonuçlanmaz; yabancı sermayenin kaçması, kendi şirketlerinin dış
pazarlardan soyutlanması gibi ekonomik yaptırım ve baskıları da beraberinde
getirebilir. Çevre antlaşmalarına uymayanlar epistemik toplumun ve sivil toplum
kuruluşlarının eleştirilerine maruz kalır; insan haklarını ihlal edenler uluslararası
toplumda kınanır; savaş kurallarına uymayanlar ise uluslararası mahkemelerde
yargılanır. Uluslararası toplumdaki itibarını kaybeden, eleştirilen, kınanan,
ayıplanan devletler, nihayetinde seçimler, eylemler, protestolar ve gösteriler
yoluyla kendi halkı tarafından da cezalandırılabilir 21.
İtibar teorisine göre, bir hukuk devleti olarak yapılan ün uluslararası
ilişkilerde önemlidir ve Realistlerin iddia ettiği gibi, önceden verilmiş bir söze
uymamakla kısa süreli bir kazanç elde edilmiş görünse de, gerçekte sahip olunan
prestijin ve dolayısıyla bunun gelecekte sağlayacağı kazançlar kaybedilmiş
olacaktır. Devletin uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesinin kısa vadeli
faydaları, gelecekte daha yüksek maliyetlere neden olacaktır, çünkü devletin bu
hukuk tanımaz imajı, gelecekte de bu yönde hareket edeceğinin bir işareti olarak
yorumlanacaktır (Keohane, 1984: 290). Uluslararası hukuka uyum gösteren bir
devlet ise, diğer devletlerin gözünde güvenilir bir imaja sahip olur. Gelecek
planlarında uluslararası toplumun üyeleri bu devletle işbirliği yapabileceklerini,
bu devletin taahhütlerine uyacağını bilir ve onunla uzun vadeli anlaşmalar
yapmakta tereddüt etmezler (Guzman, 2002: 1847-1851). Ulusal çıkarlarıyla
örtüşmeyen ya da net bir fayda sağlamayan konularda bile işbirliğine açık ve
Günümüzde illiberal ve rekabetçi otoriteryen devlet sayısında bir artış görülmektedir. Bu tür
devletlerde, demokrasinin temeli olan seçimler uygulanmakla birlikte, demokrasinin diğer gerekli
kurumları olan hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, insan hakları, basın özgürlüğü ve ifade
özgürlüğü gibi konularda yeterli gelişme sağlanamamıştır (Levitsky ve Way, 2002: 52-53;
Zakaria, 1997: 22-23). Otokratik devletlerde iç politikada yaptırım ve halkın tepkisinden korkma
gibi bir ulusal denetim mekanizması zaten yoktur, illiberal devletler de ise seçimler
göstermeliktir, bu yüzden halkın tepkisi iktidarın eylemlerine yön vermez.
21
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taahhütlerine uyan devletler, gelecekte de diğer devletler için çekici ortaklar
olarak düşünüleceklerdir (Downs ve Jones, 2002: 99).
Devletlerin neden uyum gösterdikleri konusuna, Realist ve Liberal
teorilerin güç, rasyonalite ve çıkar, İnşacı teorinin ise kimlik ve davranış açısından
yaklaştığı daha önce belirtilmişti. İtibar teorisi, bu kavramları itibar açısından
yorumladığında, üç teorinin de güçlü yanlarını birleştirmektedir. Realizm ve
Liberalizme göre, devletler rasyonel aktörlerdir ve sürekli çıkarlarının peşinden
koşarak kararlarını fayda-maliyet analizine göre alırlar. İtibarcıların iddiasına
göre, gelecekte kendilerine daha çok çıkar sağlayacağını düşünerek devletlerin
itibarlarını gözetmeleri, Realist ve Liberal teorilerin devletlerin rasyonel
oldukları varsayımı ile paraleldir. Her ikisinde de devletler seçimlerini faydamaliyet analizine göre yapmakta ve öz-çıkarlarını takip etmektedirler. Yani,
Realist ve Liberallerin çıkar olarak adlandırdıkları amaç, yerini itibar arayışına
bırakmıştır. Bu açıdan bakıldığında, İtibar teorisinin Realist ve Liberal teori ile
paylaştığı bir diğer kavramın güç olduğu anlaşılmaktadır. İtibarcılara göre, gücün
modern tanımlarında itibar da, artık bir güç faktörüdür (Keohane ve Nye, 1998:
89).
Realizmde fayda-maliyet analizine göre karar veren rasyonel devletler,
kazanacakları ve kaybedecekleri arasında bir kıyas yapar. Uluslararası hukuku
ihlal ederek devletin elde edeceği kazanç kaybedeceği itibardan daha büyük ise,
İtibar teorisi açsından bu; o devletin kazancı uğruna itibarını lekelemeyi göze
alabileceği anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda itibarını zedeleyecek
harekette bulunmasına karşın, devlet; gerçekte, ulusal güvenlik, beka gibi hayati
konularda çıkarını korumuş olacaktır. İtibar teorisyenleri de böyle bir durumda
itibarın ikinci planda kalacağını kabul etmektedirler (Guzman, 2002: 1850,
1883).
İtibarcıların Liberallerle örtüşen yanı, karşılıklı bağımlılık ve işbirliği
ihtiyacının her iki taraf için de bir ön koşul olarak görülmesidir. Liberallere göre
bir işbirliği yapılmışsa, bu, devletlerin birbirlerine güvenebilecekleri inancında
olduğunu göstermektedir. İtibarcılara göre de, daha önce verdiği sözleri yerine
getirdiği için itibar kazanmış güvenilir devletlerin varlığı işbirliği açısından bir
önkoşuldur. İtibarcıların, İnşacılarla paylaştığı bir nokta ise kimliği ve itibarı
oluşturmanın uzun zaman almasıdır. İnşacılara göre devletler, uluslararası
arenadaki kimliklerini, aynı yöndeki istikrarlı ve uzun süreli davranışlarıyla
kazanır. İtibarcılara göre de, itibar elde etmek ve bozulan itibarı geri kazanmak
uzun zaman gerektirir.
Devletlerin içinde bulunduğu toplumun sosyal normlarına göre hareket
ettiğini savunan İnşacılara göre, sosyalleşme devletlere kimlik kazandırır ve bu
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kimlik uyum gibi belli davranışları devlete yükler. İtibar teorisine göre de,
devletler, güvenilmez olarak anılmak yerine, güvenilir bir devlet itibarına sahip
olmak için verdikleri sözleri tutarlar. Her ikisinde de sosyal bir yapı içinde yer
alan devletler kimlik ve itibarları gereği uyum göstermektedirler. Bu nedenle
İtibarcılar, uluslararası hukukun devlet davranışları üzerinde bir etkisi olmadığını
savunan Realistlerle zıt, İnşacılarla aynı görüştedir. Devletler, uluslararası
toplum içindeki hareketlerine dikkat ettiklerine göre, uluslararası hukuk, devlet
hareketlerini belirleyici bir etkiye sahiptir 22. Ancak, ulusal güvenlik ya da beka
gibi konularda, hukuk devleti olma itibarından vaz geçileceği görüşü, diğer
teorilerde olduğu gibi, İtibar teorisi tarafından da kabul edilmektedir (Kingsbury,
1997: 55; Guzman, 2002: 1850, 1883).
Devletlerin itibar algıları farklıdır; bazı devletler taahhütlerine sadık kalma
veya hukuka uyma konusunda itibar sahibi olma arayışında iken, bazı devletler
düşmanları cezalandırma, bazıları ne olursa olsun ulusal çıkarlarını elde etme,
bazıları ise mağdurlara yardım etme konusunda itibar sahibi olmayı tercih
edebilirler (Keohane, 1997: 498; Downs ve Jones, 2002: 95, 112-113). ABD’nin,
30.000 askerini Kore’de kaybedeceği bir savaşa girmesi Sovyetler Birliği
karşısında düşmanlarını cezalandıracağı yönündeki itibarını sarsmamak içindi.
Amerikan vatandaşlarına yönelik saldırılara rağmen, Somali’den çekilmeme
nedeni olarak Clinton’ın “dünyanın her yerinde saldırgan, haydut ve teröristler,
bizi politikalarımızı değiştirmeye zorlamanın en iyi yolunun insanlarımızı
öldürmek olduğu sonucuna varacaklar” şeklinde ifade ettiği düşünce ise
ABD’nin gözü kara itibarını pekiştirmek içindi (Schadel, 2016:7-8). Bu açıdan
bakıldığında; itibar nosyonu, farklı kimlikler şeklinde tezahür edebilir ve
uluslararası hukuka uyan bir devlet olma itibarı, bu kimliklerden yalnızca biridir.
Devletlerin uluslararası topluma uyum sağlama konusunda istekli
oldukları, bu nedenle itibarlarına önem verdikleri temel varsayımından hareket
eden bu teorinin sorunlu tarafı, illiberal ya da otoriteryan devletlerin görünürde
itibar arayışında olmayışlarıdır. Devletler -uluslararası topluma uyum isteği
bakımından- “sosyal” varlıklarsa, bu tarz tutumlar “sosyal olmayan”
davranışlardır ve uluslararası toplum tarafından hoş görülmeyecektir. O halde
bir devlet neden illiberal ve/veya otoriteryan tutumlar benimser, bunun kendisi
için uluslararası toplumdan dışlanma, yalnızlaşma, düşük statüye mahkûm
edilme vb. gibi sonuçları olacağını kestiremez mi ve tüm bu risklere rağmen,
kendi doğasına yani itibar arayışına ters olan davranışlara neden yönelir? Bu tür
Realistlerin öngördüğü üzere devletler uluslararası hukuku işe yaramaz bir kurum olarak
görüyor olsalardı, en başında antlaşma yapmak ya da müzakerelerde bulunmak gibi uzun ve
masraflı süreçlerle uğraşmazlar (Guzman, 2002: 1844) ya da yüksek aidatlar ödeyecekleri
uluslararası örgütlere üye olmazlardı.
22
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sorular, İtibar teorisinin temel varsayımının, özellikle, illiberal ve/veya
otoriteryan devletler için geçerli olmayabileceğine işaret etmektedir.
Ancak, illiberal veya otoriter devletlerin davranışı, İtibar teorisinin
araştırmanın temel argümanı olarak öne sürülen, diğer teorilerin güçlü yanlarını
alarak yorumlama özelliği sayesinde, bu teori içinde açıklanabilir. Örneğin
1914’de Birinci Dünya Savaşı başladığında Rusya’nın saldırgan tutumu, 1908’de
Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhakı ile aşağılanmasının intikamını
alma 23 ve Balkanlar üzerinde kaybettiği itibarını yeniden sağlama (Tang, 2005:
53) fırsatını ele geçirmiş olmasına bağlanabilir. Bu okumayı mümkün kılan,
Realizmin güç arayışı nosyonunun itibar arayışı ile ilişkilendirilebilmesidir.
Realizme göre uluslararası ilişkiler; hukuk değil, gerçekte güç dengeleri üzerine
kuruludur, dolayısıyla, uyumlu devlet olarak anılmak için hangi kurallara
uymanın yeterli ve gerekli olduğu sorusu da, güç dengelerine ve konjonktüre
bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Yani, güç dengelerinin oluşturduğu fiili
uluslararası hukuk çerçevesi her stratejik dönemde değişim gösterecek ve
dengenin kurulduğu her bir istikrar döneminde itibar arayışının da çerçevesi
değişecektir. O halde, illiberal veya otoriter yönelimlere sahip devletlerin bu
davranışları, İtibar teorisi açısından, dışlandığını veya hak ettiği itibarın
kendisine tanınmadığını düşünen devletlerin uluslararası hukuku yeniden
kurmaya yönelik birer itibar arayışı olarak kabul edilebilir.
Her uyum, belirli bir hukuki çerçeve içindeki kural sistemine uyumdur. Bu
anlamda reel güç dengeleriyle oluşan hukuki çerçevelerce belirlenmiş kurallar
dizgesi dışında, maddi koşullardan bağımsız bir itibar arayışı ve uyum çabası da
olmayacaktır. Bu aşamada “herhangi bir uluslararası hukuk sisteminin uyum ve
itibar fırsatları her devlet için eşit ölçüde mi dağıtılmıştır?” sorusu sorulmalıdır.
Bu sorunun cevabı olumsuzsa, o halde bazı devletlerin uyum ve itibarın mevcut
hukuksal çerçevesini reddedeceğini, başka bir hukuksal çerçeve arayışı içinde
olacağını ve bunu yapabilmek için gereken milli gücünü, içeride illiberalizm
ve/veya otoriteryanizm gibi yollardan, dışarıda (dış ilişkilerinde) yayılmacılık,
saldırganlık, yeni uluslararası ittifaklar arayışı vb. yollardan temin etme yoluna
gidebileceğini öngörebiliriz.
Bu tartışma, İtibar teorisinin illiberal veya otoriter tutumları açıklamak için
yapacağı olası açıklamayı örneklemek için yapılmıştır. Araştırmanın temel

23
Kaybettiği itibarını geri kazanmak isteyen bir devlet, bir taraftan önceki seferin intikamını
almak diğer taraftan da itibarını geri kazanmak için eline bir fırsat geçtiğinde, daha kararlı ve
hatta daha saldırgan bir tutum sergileyecektir. Örneğin ABD’nin, Vietnam’da kaybettiği itibarını
geri kazanabilmek için 1975’de Mayaguez Olayı sonrasında Kamboçya’ya verdiği karşılık çok
sert olmuştur (Tang, 2005: 53).
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hipotezi, İtibar teorisinin üç farklı teorinin güçlü yanlarını alarak bünyesinde
birleştirebilme ve bu sayede diğerlerinin açıklayamadığı davranışları
açıklayabilme yeteneğine sahip olduğudur. Bu nedenle amaç, verilen örneği
savunmak değil, İtibar teorisinin neden birleştirici bir teori olarak anılması
gerektiğini örneklemektir.
4. SONUÇ
Devletlerin uluslararası hukuka uyumunu Uİ teorileri açısından ele alan bu
araştırmada, uluslararası hukuka uyum konusunda ileri sürülen yaklaşımlardan
biri olan İtibar teorisi, üç farklı Uİ teorisi açısından yorumlanmıştır.
Araştırmanın analizine göre, Realizmin ve Liberalizmin güç ve çıkar, İnşacılığın
kimlik nosyonları itibar kavramı ile ilişkilendirilebilmekte ve uyum bu açılardan
açıklanabilmektedir. Üç ana teori ile de bağlantı kurabilmesine bağlı olarak İtibar
teorisi, uyum konusunda bu üç teorinin açıklamakta zorlandığı konulara
cevaplar üretebilmektedir. Örneğin, Realizmin cevapsız bıraktığı “devletler buna
gücü yettiği halde uluslararası hukuku neden çiğnemez” sorusuna “çünkü
devletler itibarlarını kaybetmek istemezler” şeklinde; Liberalizmde cevapsız
kalan “ortak faydaya rağmen devletler uluslararası hukuka neden uymaz”
sorusuna, “bu devletler ortak fayda ile sağlayacakları itibar yerine bireysel fayda
peşinde koşarlar” 24 şeklinde; ve İnşacılıkta cevapsız kalan “sahip olduğu değere
rağmen devletler normları neden ihlal eder” sorusuna, “bazı devletler
uluslararası hukuka uyan devlet olma itibarını kimliklerinin bir parçası haline
getirememiştir” şeklinde cevap verebilmektedir. Bu özelliği nedeniyle İtibar
teorisi, devletlerin uluslararası hukuka neden uyduğunu açıklayan Uİ teorileri
için birleştirici bir teori olarak adlandırılmıştır.
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SİBER SAVAŞLARDA JUS AD BELLUM VE JUS IN BELLO
JUS AD BELLUM AND JUS IN BELLO IN CYBER WARS
Onur GÖKÇER * & Pınar GÖZEN ERCAN **
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Savaş kavramı, Soğuk Savaş dönemiyle birlikte dönüşmeye
başlamış, yakın dönemde de Amerika Birleşik Devletleri’nin
güttüğü “teröre karşı savaş politikası” ile bu durum
perçinlenmiştir. Bu kavramsal dönüşüm çerçevesinde
savaşların sadece devletler arasında gerçekleştiği artık
düşünülmemektedir. Karakter olarak asimetrik ve genellikle
sınırlı bir savaş alanından yoksun olan yeni savaşlar geleneksel
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üzerinden literatürdeki örneklerinden farklı olarak “karşı
çıkma kuramı” çerçevesinde tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Savaşlar, Siber Savaş, Jus Ad Bellum,
Jus In Bello, Karşı Çıkma Kuramı.
ABSTRACT
The concept of war has been transforming since the Cold War
period, and such transformation has been strengthened by “the
war against terror” policy of the United States of America. In
light of this conceptual transformation, it is no longer argued
that wars take place only between states. New wars—which
are asymmetric and do not have a limited war zone—have not
changed traditional wars all together, instead, they have
blurred the definitions and distinctions pertaining to
traditional wars and added new concepts. The grey zones that
have emerged due to these transformations have also led to the
rise of new challenges and problems related to the
implementation of the rules of international law. The
normative evolution of international law and its
implementations do not take place independently of
international politics. In this vein, this article focuses on a
question that has been underexplored especially in the
International Relations literature, namely the applicability of
jus ad bellum and jus in bello in new wars through the lenses of
contestation theory. To this end, in its attempt to contribute
the existing literature, it discusses how norms are contested in
instances of cyber wars/attacks with reference to the specific
cases of Estonia, Georgia and Stuxnet.
Keywords: New Wars, Cyber War, Jus Ad Bellum, Jus In Bello,
Contestation Theory.
GİRİŞ
Savaş kavramı, Soğuk Savaş dönemiyle birlikte dönüşmeye başlamış, yakın
dönemde de Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) güttüğü “teröre karşı savaş”
politikası ile bu durum perçinlenmiştir. Bu kavramsal dönüşüm çerçevesinde
savaşların sadece devletler arasında gerçekleştiği artık düşünülmemektedir
(Franck, 2004: 686-688; Hajjar, 2006; Malender vd., 2009; Mello, 2010). Diğer
taraftan, son dönemin “yeni savaşları” ile geleneksel savaş anlayışı hem
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benzerlikler hem de farklılıklar göstermektedir. Geleneksel savaşlar, 1 simetrik
güçler (devletler) arasında, belirli bir savaş alanı içerisinde, ahlaki olarak eşit
olduğu varsayılan askerlerin karşı karşıya gelmesiyle gerçekleşmekteydi
(Doswald-Beck, 1987). Yeni savaşlar ise, karakter olarak asimetriktirler ve
genellikle sınırlı bir savaş alanından yoksundurlar (Barnard-Wills ve Ashenden,
2012; Gregory, 2011). Diğer taraftan yeni savaşlar geleneksel savaşı tamamen
değiştirmemiş fakat tanımları ve ayrımları bulanıklaştırmış—savaşçı ve savaşçı
olmayan ayrımı, savaş alanının anlamı gibi—ve bazı yeni kavramlar eklemiştir
(Guillaume vd., 2016, Kaldor, 1996: 506). Örneğin, Kaldor (2005: 491) yeni
savaşları eski savaşlardan ayırırken teknolojinin gelişimine değil savaşın sosyal
ilişkilerine (social relations of warfare) vurgu yapmaktadır. Yeni savaş kavramı,
başarısız devletler bağlamında şiddetin devlet ve devlet dışı aktörler tarafından
daha çok sivillere yönlendirildiği durumları açıklamak için kullanılmaktadır
(Kaldor, 2006: 1). Bunun yanı sıra, Münkler (2003: 9, 15) yeni savaşların en göze
çarpan özelliklerinin asimetri ve silahların ucuzluğu olduğunu belirtmektedir.
Mevcut literatür, genel olarak yeni savaşların hukukî ve güvenlik yönlerine
ve özellikle de devletlerin bu yeni güvenlik tehditleriyle nasıl başa çıkabileceğine
odaklanmıştır (Baker-Beall, 2014; Bassiouni, 2008; Gregory, 2011; Hajjar, 2006).
Bu nedenle, yeni savaşların özelliklerine dair analizler devlet merkezli olma
eğilimindedir (Barnard-Wills ve Ashenden, 2012; Choucri, 2000; Kelsey, 2008;
Reveron, 2012; Tikk, 2010). Literatürün güvenliğe odaklanan kısmı, değişen savaş
kavramı ve yeni teknolojik silahlarla ilgilenmektedir. Bazı yazarlara göre yeni
savaşlar savaş kavramını değiştirmemiştir (Echevarria II, 2007; Herberg-Rothe,
2009; Houweling ve Siccama, 1988; Lantis, 2006; Reid, 2003; Schuurman, 2010;
Waldman, 2010). Diğer bazı yazarlar ise, yeni savaşları farklı ve yeni terimlerle
açıklamayı tercih ederlerken bu savaşların ortaya çıkardığı tehditlerle başa
çıkabilmek için yeni araçlar gerektiğini de iddia etmektedirler (Bassiouni, 2008;
Daniel III ve Smith, 2015; Rosen, 2007). Bu bağlamda, güncel güvenlik
literatürünün genellikle yeni teknolojiler ve bunların savaş ve devlet güvenliği
üzerindeki etkileri ile ilgilendiğini söylemek mümkündür.
Literatürde savaşların hukukî yönüyle ilgili tartışmalar, pasifizm (pacificism),
pürizm (purism) ve adil savaş (just war) olmak üzere üç farklı savaş teorisine
dayandırılmaktadır. Bunlardan pasifizm savaş hukukuyla pek ilgilenmez çünkü
temel olarak savaşı ve öldürmeyi reddetmektedir (bkz. McMahan, 2010a). Öte
yandan, adil savaş teorileri, belirli koşullar altında savaşların haklı ve meşru

Bu makalede “geleneksel savaş” ifadesi 18.yüzyıl sonrası Clausewitzçi savaşlar anlayışına
karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır.
1
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olabileceğini savunmaktadırlar (bkz. Coverdale, 2004). Son olarak, McMahan
(2010b) gibi püristler ise, jus ad bellum ve jus in bello’nun tamamlayıcı kodlar
olduğunu öne sürmektedirler. Mevcut literatürün ışığında, yeni savaşlar
konusunda jus ad bellum ve jus in bello’nun yeni bir tartışma olduğunu söylemek
mümkündür. Bu tartışmanın çıkış noktasını 11 Eylül terör saldırıları sonrasında
ABD’nin güttüğü “teröre karşı savaş” politikası oluşturmaktadır.
Siber uzay ve siber saldırı kavramları, yeni savaş tartışmalarında uluslararası
hukukun konumunu daha da zora sokmuştur. Bu yeni kavramların ve alanların
ortaya çıkmasından sonra yeni çalışma alanları doğmuş, ancak literatürün ana
odağı özellikle bir savaşı adil ya da adaletsiz olarak etiketlemekten ve savaşın
gerekçelerini değerlendirmekten öteye geçememiştir. Durum böyleyken, “jus ad
bellum ve jus in bello, yeni savaşlarda uygulanabilir mi?” sorusu literatürde
tartışmalara yol açmıştır. Literatürde son on yıllık dönemde, Allenby (2014) gibi
bazı yazarlar daha kısıtlayıcı (restrictionist) bir bakış açısı benimseyerek bu
normları yeni savaşlarda kullanabilmenin mümkün olmadığını öne sürmüş,
Finlay (2010) gibi bazı diğer yazarlar ise bu normlardan faydalanmanın mümkün
olduğunu belirtmişlerdir.
Kavramsal dönüşümler ve yeni özellikler çerçevesinde ortaya çıkan bu gri
alanlar, uluslararası hukukun mevcut kuralları ve uygulanması açısından bazı
zorlukları ve/veya sorunları da beraberinde getirmektedir. Ne var ki, uluslararası
hukukun normatif gelişimi ve uygulamaları uluslararası politikadan bağımsız bir
şekilde gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, Uluslararası İlişkiler (Uİ)
perspektifinden norm oluşum süreçlerindeki karşı çıkmaları (contestation)
irdelemenin gerekliliğini savunan bu makalede, özellikle Uİ literatüründe az
çalışılmış bir konu olan yeni savaşlarda jus ad bellum 2 ve jus in bello 3 prensiplerinin
uygulanabilirliği siber savaş, siber terörizm ve siber tehditler örneği özelinde “karşı
çıkma”lar üzerinden irdelenmektedir.
Uluslararası siyaset ve hukuk bağlamlarının kesişiminde yer alan “savaş
hukuku, yeni savaşların hızlı gelişen karakteriyle nasıl etkili bir şekilde başa
çıkabilir?” ve “uluslararası normların yeni savaşlardaki, özellikle siber
savaşlardaki yeri nedir?” sorularını merkezine yerleştiren bu makalede yeni
savaşlarda jus ad bellum ve jus in bello’nun meşruiyetini tartışmak için sosyal inşacı
perspektifin “karşı çıkma kuramı” (contestation theory) (bkz. Wiener, 2014; 2017;

Jus ad bellum doktrini bir devletin hangi şartlar altında savaş açabileceğini ortaya koyan normdur.
Haklı savaş nedenleri bu normun temel konusunu oluşturur (Kolb, 1997: 553).
3
Jus in bello doktrini karşı karşıya gelen tarafların hangi araçlarla ve nasıl savaştıklarıyla ilgilenir.
Düşmanlığın nasıl yürütüldüğüne odaklanır (Kolb, 1997: 553).
2
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2018) kullanılmıştır. Dolayısıyla, önce makalenin teorik çerçevesi sunulacak ve jus
ad bellum ile jus in bello tanımlamaları yapılacaktır. Ardından, siber uzay ve
tehditlerinin kendine has özellikleri açıklanacak ve bu özelliklerin nasıl bir
meşruiyet boşluğu oluşturduğu tartışılacaktır. Son olarak, Estonya, Gürcistan ve
Stuxnet olayları incelenecek ve mevcut meşruiyet boşluğu karşı çıkma teorisi
yardımıyla tartışılacaktır. Uluslararası hukukun yapımı ve uygulanması süreçleri
göz önünde bulundurulduğunda, iç hukuk sistemlerinden farklı olarak, bu
süreçlerin devletlerin iradesiyle olan bağlantısı göze çarpmaktadır. Bu bağlamda,
bu çalışma ile uluslararası ilişkiler/siyaset perspektifinden uluslararası insancıl
hukukun yeni savaşlardaki (spesifik olarak siber savaşlardaki) yeri gibi Uİ
literatüründe özellikle kuramsal çerçeveden irdelenmemiş bir alan, karşı çıkma
teorisi ile yakın dönem gelişmeleri ışığında incelenmiş olacaktır.
1. KARŞI ÇIKMA VE ULUSLARARASI NORMLAR
Yeni savaşlarda uluslararası hukuk kurallarının ve uluslararası normların
meşruiyeti sorusu, değişen normlar ve normların kullanımdaki anlamını (meaningin-use) değiştirmek gibi konuları incelemeyi gerektirmektedir. Anlam değişimlerini
normlara karşı çıkışların ifade ediliş ve usullerinde gözlemlemek mümkündür.
Çatışmaları ve değişimi anlamak için aktörlerin kültürleri, söylemleri ve sosyal
teamülleri incelenmektedir. Bu bağlamda, Wiener’e (2014: 2) göre “bir sosyal
aktivite olarak karşı çıkma, yönetişim normlarına ilişkin söylemsel ve eleştirel bir
ilişki içerdiğinden ister sesli ister sessiz olsun, sosyal değişimin temelini oluşturur,
çünkü
her
zaman
eleştirel
bir
şekilde
oyunun
kurallarının
düzeltilmesini/onarılmasını içerir” (Wiener, 2014: 2). Sonuç olarak, “karşı çıkma
birbiriyle çelişen yaklaşımlara odaklanmış normatif ancak pratiğe dayalı bir
yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır” (Wiener, 2017: 3). Dolayısıyla bu kuram,
karşı çıkma ve aktörlerin normları eleştirmeleri gibi sosyal pratiklerin, normların
anlamlarını nasıl etkileyebileceği ve değiştirebileceğiyle ilgilenmektedir.
Bu yaklaşım çerçevesinde bakıldığında, bu makalede yeni savaşlar
bağlamında incelenmekte olan jus ad bellum ve jus in bello normları da
kendiliğinden belirlenmiş (/anlamlandırılmış) değildir. Wiener’e (2014: 29) göre,
normlar hem bir bağlam içerisinde hem de sosyal olarak oluşturulmaktadır.
Ayrıca, normlar katı ve değişmeyen bir şekilde değil, esnek ve değişime açık bir
biçimde ele alınmaktadır. Wiener’e (2014: 37) göre üç tür norm vardır: temel
normlar (fundamental norms), düzenleyici prensipler (organizing principles) ve
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standartlaştırılmış prosedürler (standardized procedures). 4 Wiener (2014: 37), böylesi
bir sıralama ve sınıflandırma ile ahlaki olarak en geniş ölçekte tanımlanan temel
normları siyaset ve siyasi süreçlerin veya hukuk ve hukuki süreçlerin oluşturduğu
düzenleyici prensiplerden ayırt ederek ve bunları da basit talimatlar (/şartlar)
içeren standartlaştırılmış prosedürlerden ayrı tutarak aktörler arasındaki belirli
uyumluluk koşullarını, çekişmeleri ve olası çatışmaları incelemenin ve
belirlemenin mümkün olduğunu vurgulamaktadır.
Bu sınıflandırma ışığında, jus ad bellum ve jus in bello, “politika yapılırken
ve/veya politikalar yoluyla ortaya çıkarken normativitenin müzakere edildiği”
(Wiener, 2014: 59) düzenleyici prensipler (diğer bir deyişle, temel normlar ile
standartlar ve düzenlemeler arasındaki normlar) olarak ele alınabilir. Müzakere
edilmiş normativite, bir normun tartışılmasına atıfta bulunur ve bu tartışma veya
karşı çıkma, temel olarak normların kullanımına veya anlamlarına yöneltilen
itirazlardan oluşur. Guzzini’nin (2005: 497) belirttiği gibi “anlamlar ve bilgi sosyal
olarak inşa edilmektedir”. Bu, karşı çıkmanın ve aktörler tarafından normlara
karşı çıkılabilmesinin (contestedness) altında yatan düşüncedir. Tüm aktörlerin bir
normun kullanım şeklini ve anlamını belirleyen farklı kültürel geçmişleri
bulunmaktadır. Bunun sonucunda, her aktörün (/norm kullanıcılarının) kültürel
geçmişine bağlı olarak belirli bir norm hakkında ve bu normun uygulanması ve
onaylanmasında farklı fikri olabilir.
Farklı kültürel geçmişlerden dolayı, düşünceler ve söylemlerdeki çeşitlilik,
normların politikalar üzerindeki etkilerini anlamanın yanında anlamlarını ve bir
normun uygulanmasını kavramaya da yardımcı olabilir. Dünya, Soğuk Savaş’ın
sona ermesinden sonra devletler arasında iletişimin ve sosyalleşmenin artmasıyla
daha çoğulcu bir yer halini almıştır. Ancak bu durum, aktörlerin kültürel
geçmişlerini arkalarında bıraktıkları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, Wolff
ve Zimmermann’ın (2015: 11) da vurguladığı gibi “kültür ciddiye alınmalıdır”.
Sonuçta, farklı bakış açılarının yarattığı tartışma ve karşı çıkmalar, normlara
meşruiyet kazandırabilecektir. Dünya siyaseti artık Soğuk Savaş döneminde
olduğu gibi iki ideolojik kamp arasında bir denge sağlamakla sınırlı değildir. Artık
norm kullanıcılarının ve normdan etkilenenlerin (stakeholder) söylemlerini,
normların kullanımına ve anlamlarına yönelik fikirlerini şekillendiren çok sayıda
kültür bulunmaktadır. Bu nedenle, çeşitli politikalar arasında sentez
gerekmektedir. Sonuç olarak, “normların anlamları interaktif süreçlerde
Temel normların örneklerini devletlerin iç işlerine müdahale etmeme prensibi, işkence yasağı,
hukukun üstünlüğü vb. normlar oluştururken, yönetim prensiplerine Koruma Sorumluluğunu
(Responsibility to Protect, R2P), standart prosedürlere ise anlaşmalar ile anlaşmaların veya
sözleşmelerin şartlarını örnek göstermek mümkündür (Wiener, 2014: 37).
4
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yaratıldığından ve belirli bağlamlardaki sosyal pratiklere dayandığından, normlar
bitmeyen yorumlama (/anlamlandırma) döngülerinin bir parçasıdır” (Wolff ve
Zimmermann, 2015: 11). Bu durum, normlara karşı çıkılabilmesinin altında yatan
temel nedendir.
Wiener’e (2014: 19) göre, “bir normun aktörler tarafından ortak olarak
tanınması (/aynı anlama gelmesi)” daha az olasıdır, çünkü norm kullanıcılarının
farklı kültürel geçmişleri vardır. Bu kültürel geçmişler, Wiener’in uluslararası
ilişkilere benzer olduğunu düşündüğü kültürlerarası ilişkileri oluşturur. Normdan
etkilenen tüm aktörler, bir normun kullanımdaki anlamını tartışır veya buna itiraz
ederler. Sonunda bu itiraz, temel normlar ve prosedürler (düzenlemeler)
arasındaki meşruiyet boşluğuna işaret eder. Karşı çıkmanın amacı normdaki
meşruiyet boşluğunu doldurmaktır ve “normatif anlamın yeniden inşası”na atıf
yapmaktadır” (Wiener, 2014: 19).
Meşruiyet boşluğu problemini anlamak için, norm ile ilgili karşı çıkmaya
kimlerin katıldığını ve katılanların geçmişlerini incelemek önem taşımaktadır.
Karşı çıkma yaklaşımı “belirli bir norma ve bu normun uygulanmasına
odaklanmak yerine, tartışma sürecine ve bunu çözmek için gelişen sürece ve
uygulamalara odaklanır” (Tully’den alıntılayan Wiener, 2018: 89). Wiener’e
(2018: 88) göre “karşı çıkmanın yeni fırsatlar doğurması muhtemeldir”. Bu
bağlamda, şu soruları odağa yerleştirmek mümkündür: Normlar hakkında
birbiriyle çelişen fikirler, normların uygulanmasını ve temel normları nasıl etkiler?
Normların meşruiyet boşluğunu karşı çıkma ile doldurmak mümkün müdür? Bu
karşı çıkma süreci normların anlamlarını nasıl etkiler? Yeni savaşlarda aktörlerin
eylemlerini jus ad bellum ve jus in bello çerçevesinde değerlendirmek ya da
meşrulaştırmak mümkün müdür? Bu soruları cevaplamak ve bu normların
anlamını evrenselleştirebilmek, aktörlerin yarattığı politikaların süreçlerini
incelemeyi gerektirmektedir. Belirli durumlarda farklı aktörlerin stratejilerini
incelemek ve bu normları meşrulaştırmak için çelişen fikirlerini ve politikalarını
tespit etmek, normların anlamını değiştirebilecek durumların ortaya çıkarılması
açısından önem taşımaktadır. Bu çerçevede öncelikle jus ad bellum ve jus in bello
kavramlarının temel anlamlarını incelemekte fayda vardır.
2. JUS AD BELLUM VE JUS IN BELLO
Jus ad bellum, yeni savaşlar ile ortaya çıkmış bir norm değildir, geleneksel
savaş anlayışı çerçevesinde ileri sürülmüştür ve temel olarak savaşın haklı bir
gerekçeye dayandırılarak açılmasıyla ilgilenmektedir. Normun altı bileşenini
adil/haklı sebep, doğru niyet, yetkili makam, makul başarı şansı, orantılılık ve son
çare oluşturmaktadır (Howe, 2006: 45). Eğer uluslararası arenada bir aktör
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haklı/adil bir savaş açacaksa, bu kriterleri gözetmesi gerekmektedir. İlk bileşen,
savaş açmayı adil/haklı bir nedene dayandırma zorunluluğunu ifade ederken,
doğru niyet kriteri ise destekleyici eylemlerde bulunmayı içermektedir (Dolan,
2005: 164). Murphy’e (2014: 45) göre yetkili makam ise, temelini hukuktan alan,
insan hakları ve hukukun gücüne saygı duyan, devlet topraklarında etkin kontrole
sahip meşru otoriteyi ifade eder (dolayısıyla başarısız ve haydut devletler bu
tanımın dışında tutulmaktadır). Bu üç kriterin sağlanması ilan edilen bir savaşı
haklı kılmaya yetmemektedir. Savaşın sonucunda eğer istikrarsız veya başarısız
bir devlet doğacaksa ya da savaş gereksiz acılara ve zayiata neden olacaksa, makul
bir başarı şansının olduğu söylenemez. Benzer şekilde, Murphy’nin (2014: 187) de
belirttiği üzere orantılılık da gerçekleştirilecek fiilin sonuçlarının tartılmasını,
kullanılan araçların hedefle orantılı olmasını ve kâr-zarar hesaplamalarının
yapılmasını gerektirmektedir. Tüm bu değerlendirmeler, son çare kriterine göre,
savaşı başlatmadan önce diğer alternatiflerin tüketilmesi ve bu alternatif yollarla
başarıya ulaşılamaması durumunda anlam kazanacaktır. Eğer savaşa girmek
akılcı değilse son çare olarak bile olsa savaşmak ihtimaller dahilinde
değerlendirilmemelidir (Murphy, 2014: 160).
Diğer taraftan jus in bello normu savaş sırasındaki fiillere odaklanmaktadır.
Bu normun zayiatları nasıl kısıtladığını anlamak için, “orantılılık, ayrımcılık ve
sınırlı savaş kavramı” şartlarını anlamak önemlidir (Howe, 2006: 45). Orantılılık
şartı, hedef ile hedefe ulaşmak için kullanılan araçların uyumlu olması
gerekliliğini ortaya koyar. Bunun yanı sıra ayrımcılık şartı, savaşanlar ile
savaşmayanların birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir. Örneğin, siviller ile
askerler birbirlerinden ayrılmadır, çünkü sivillerin kendilerini askerlerden
koruyacak malzeme ve mühimmatı bulunmamaktadır (Meisels, 2012; Shue,
1978). Ayrımcılık şartının temelini simetrik güçler arasında gerçekleşen geleneksel
savaşlar oluşturmaktadır. Son olarak, sınırlı savaş kavramı, topyekûn savaşın
yaşanmaması için gereklidir. Bu üç gereksinim birbiriyle bağlantılıdır ve temel
olarak savaşın aşırılıklara tırmanmasını ve savaşta nefreti önlemeye yöneliktir.
İkinci Dünya Savaşı, sivillerin korunması gerekliliğini aşikâr hale getirmiş ve
savaş sonrası dönemde bu konuda adımlar atılmaya başlanmıştır. Sadece askeri
güçler arasında savaşın yapılışına dair (savaş alanında yaralılara muamele ve
savaş esirlerine muamele gibi) kuralları belirlemekle kalmayıp savaşların yeni
aktörlerini ve mekanlarını göz önünde bulunduran ve savaş sırasında sivillerin
korunmasına yönelik kurallar da ortaya koyan 1949 Cenevre Sözleşmeleri 5 bu
Sırasıyla Sözleşmelerin tam başlıkları şöyledir: “Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick Armed Forces in the Field”; “Geneva Convention for the
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anlamda uluslararası insancıl hukukun temel yapıtaşlarından birini
oluşturmuştur. Charmatz ve Witt (1953: 39) bu sözleşmenin temelde savaş
esirlerinin tehdit ve şiddetten korunması için tasarlandığını belirtmiştir. Diğer
taraftan Pictet (1951: 468) bu sözleşme temelinde jus in bello’nun resmi olarak ilan
edilen ya da edilmeyen bütün savaşlarda uygulanabilir olduğuna dikkat
çekmektedir. Ne var ki, bu normların gerektirdiği şartların geleneksel savaşlara
göre tanımlanmış olması yeni savaşlarda bu iki normun anlamına ilişkin tartışma
alanları doğurmuştur.
Yeni savaşlar asimetrik bir yapıya sahip olduklarından, aktörlerin
politikaları ve uygulamaları jus in bello normuna ve şartlarına bir karşı çıkma
oluşturmuştur. Geleneksel savaşlarda askerlerin kahramanlığı savaşın en önemli
parçalarından birini oluşturmaktaydı. Diğer taraftan, teknolojik gelişmeler ve
artan medya kaynak ve kanalları beraberlerinde getirdikleri gerçek zamanlı bilgi
akışıyla halkların bilincini de artırmıştır. Savaşlar sırasında sivil kayıpları en aza
indirmek önemli bir konu olmakla beraber devletler kendi askerlerinin yaşamlarını
korumayı daha ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Sonuç olarak, “av(lanma)
olarak savaş” kavramı (war-as-hunt) ortaya çıkmıştır (Guillaume vd., 2016). Bu
nedenle, ayrımcılık kuralına yeni savaşlarda meydan okunmuştur ve ne
uluslararası hukuk ne de jus in bello yeni savaşların belirsizliği ile başa çıkmayı
başaramamıştır. Aynı sorun jus ad bellum için de geçerlidir. Bu nedenle, av olarak
savaş kavramının oluşması sonucunda ve asimetrik savaş istisnadan ziyade kurala
dönüştüğünden, bu iki norm yeni savaşları tam olarak kapsayamamıştır. Yine de
bu normları ve düzenlemeleri yeni savaşlarda meşru araçlar olarak görmek
mümkündür. Çünkü her iki norm da savaşlarda gereksiz acıları önlemek ve
aşırılıklardan kaçınılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Aynı zamanda,
savaş bağlamında temel insan haklarını korumaya çalışmaktadırlar. Kısacası,
genel olarak devlet ve milli çıkar temelli değil insan temelli olan bu normlar, yeni
savaşlarla başa çıkmada ve zararı en aza indirgemede güncel gereksinimleri
karşılayamayan mevcut sözleşmelerden ve düzenlemelerden daha sağlam bir
temele ve felsefi altyapıya sahiptirler. Bu iddiayı siber tehditler ve siber savaş
örnekleri üzerinden desteklemek mümkündür.
3. SİBER UZAY, SİBER TEHDİTLER VE SİBER SAVAŞ
Siber tehditleri ve savaşları tartışmadan önce siber uzay kavramının
açıklanması gerekmektedir. Siber uzay altı temel özelliğe sahiptir: karmaşıklık
Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at
Sea”; “Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War”; “Geneva Convention
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War”.
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(Choucri, 2000: 125), hızlı gelişen yapı (Tikk, 2010: 110), anonim bir karakter,
yönetilemez bir doğa (Barnard-Wills ve Ashenden, 2012: 116, 118), asimetrik
savaş üretme eğilimi (Reveron, 2012: 148; Barnard-Wills ve Ashenden, 2012: 118)
ve düşük maliyetli (siber) silah üretme kapasitesi (Kelsey, 2008: 1145). Bu
özellikler siber tehditlerin başlıca kaynaklarını oluşturmaktadırlar ve siber alanın
güvenli olmadığını düşündürtmektedirler.
Anonimliği, siber uzaydaki başlıca sorun olarak tanımlamak mümkündür.
Bir saldırgan, geleneksel savaşın ve/veya saldırıların aksine, siber uzayda çok
daha rahat saklanabilmektedir. Yakalanma ihtimalinin çok daha az olması yeni
tehditler ve aktörleri doğururken diğer taraftan siber alanda sivillerin daha geniş
çapta zarar görebileceği saldırı ihtimallerini ortaya çıkarmaktadır.
Dönüşen/çeşitlenen kavramlar (gelenekselden yeniye, kahramanlıktan postkahramanlığa) ve gelişen teknolojiler (süvarilerden hava kuvvetlerine ve siber
uzaya), tüm dünyada uluslararası hukuk ve politika ile ilgili yeni rekabet ve
çatışma alanları yaratmaktadırlar.
2000’li yılların başında bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler sonucunda
güvenlik uzmanları, siber güvenlik anlayışının ortaya çıkmasına sebep olan, farklı
kavramlara ve analiz düzeyine sahip yeni bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya
kalmışlardır. Küreselleşmenin ve karşılıklı bağımlılığın bir sonucu olarak siber
tehditlerin önemi artmaktadır. Geleneksel savaş alanı veya savaşan anlayışı, ya da
karşı karşıya gelerek savaşan askerler siber alanda mevcut değildir. Buradaki
aktörler, gerilla savaşlarındaki kamuflajlı askerler gibi karanlık köşelerde
saklanmaktadırlar. Silah ve kurşunlara karşılık olarak bilgisayar kodları ve
virüsleri ortaya çıkmıştır. Nye’nin (2013) gözlemlediği gibi, dünya “bombalardan
baytlara doğru” evirilmektedir. Dolayısıyla, bilgi çağıyla birlikte geleneksel savaş
alanı ve asker anlayışı, siber uzay ve bilgisayar korsanlarını (hacker) içeren yeni bir
dünyaya dönüşmektedir.
Cavelty ve Manuer’e (2010: 180) göre, üç siber tehdit oluşumu vardır: siber
suç, siber terörizm ve siber savaş. Uluslararası toplumun tüm aktörleri bu
tehditlere maruz kalabilir, çünkü “potansiyel zarar her yerdedir” (Gartzke, 2013:
52). Bununla birlikte, “siber uzay, siber iletişimin güvenliğini değil, iletişimin
basitliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır” (Eriksson ve Giacomello,
2006: 225). Dolayısıyla, Eriksson ve Giacomello (2006: 222) bilgi devriminin
toplumun tüm kesimleri için daha güvenliksiz bir dünya yarattığını öne
sürmektedir. Siber tehditlerin belirlenememesi, siber uzayın karmaşıklığı ve hızlı
gelişen karakterinin bir sonucudur (Tikk, 2010: 110), bu nedenle de güvenlik
teorileri siber sorunları uluslararası güvenliğe dahil etmeyi başaramamıştır. Sosyal
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inşacılık dışında çoğu teori siber tehditleri güvenlik sorunu olarak açıklamakta
yetersiz kalmaktadır. Özellikle ana akım teorileri siber uzaydaki tehlikeleri tehdit
olarak nitelendirebiliyor olsalar da bunları ulusal güvenlik sorunları olarak
görmemektedirler, çünkü mevcut vakalarda herhangi bir can kaybı olmamıştır.
Sonuç olarak, “siber savaş” teriminin aldatıcı olduğu, çünkü yeterince şiddet
içermediği iddia edilmektedir (Gartzke, 2013: 49). Yine de Kello’ya (2013: 8) göre
askeri olmayan diğer tehditlerin ve geleneksel olmayan aktörlerin ekonomik ve
sosyal zarar verebilme yeteneğinin güvenlik çalışmaları alanına önemli etkileri
bulunmaktadır.
Siber tehditlerin nasıl gerçek, fiziksel, güvenliksizleştirici ve daimî hale
geldiğini değerlendirebilmek için küreselleşmeyi de anlamak gerekmektedir.
Keohane ve Nye’ye (2000: 105) göre “küreselleşme, mesafelerin önemli ölçüde
küçülmesini ifade etmektedir”. Küreselleşmenin etkilerini vurgulamak için Nye
ve Welch (2011: 347) ise şu örneği sunmaktadırlar: “Çiçek hastalığının 1789’da
Avustralya’ya ulaşması üç bin yıl kadar sürmüşken AIDS yaklaşık otuz yılda
dünya çağında görülmeye başlanmış, ancak love bug [aşk böceği] isimli bilgisayar
virüsü üç gün içinde tüm dünyaya yayılmıştır”.
Ayrıca Keohane ve Nye’ye (2000) göre sadece ekonomik küreselleşme
şeklinde tek tip bir küreselleşme yoktur. Askeri ve kültürel küreselleşmeler de
mevcuttur. Aynı zamanda, günümüzde siber küreselleşmeden bahsetmek de
mümkündür (Keohane ve Nye, 2000). Bilgi çağıyla birlikte dünya, uluslararası ve
yerel arenalarda neredeyse tüm aktörleri etkileyen karşılıklı siber bağımlılığa
tanıklık etmektedir. Çoğu devlet şu anda askeri ve ekonomik kapasitelerini
artırmak için yüksek teknolojiye sahip siber sistemlere bağımlıdır. Bu nedenle,
Nye’nin (2013) gözlemlediği gibi siber sistemlere bağımlılık, teröristlerin bu
sistemleri sömürme ihtimali nedeniyle devletlere zarar verebilmektedir. Siber
sistemler, askeri ve sivil kullanımları olan çift yönlü araçlardır ve bunları
yakalanmadan kullanmak kolaydır. “Askeri ve ekonomik faaliyetlerin
desteklenmesi için karmaşık siber sistemlere bağımlılık, büyük güce sahip
devletlerde, devlet dışı aktörler tarafından sömürülebilecek yeni güvenlik açıkları
yaratmaktadır” (Gartzke, 2013: 41). Sonuç olarak, siber uzayın karakteristik
özellikleri sonucunda devlet egemenliği ve korunması tartışılabilir bir hal almaya
başlamıştır. Ayrıca, siber uzay aktörlerin anlaşmazlıklarının daha sık gün yüzüne
çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenlerle, küreselleşme ve bilgi çağıyla
birlikte yeni bir güvenlik anlayışı ve yeni savaş/tehdit kavramlarının ortaya çıktığı
söylenebilir.
Bu tehditlerden biri olan siber terörizm genellikle devlet dışı aktörlerle
ilintilidir (Nye, 2013, 9). Terörizm, “siyasi amaçlarla, savaşmayanları (non182
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combatants) öldürmeye yönelik ya da şiddet içeren bir biçimde kasıtlı olarak hedef
almak” olarak tanımlanabilir (Coady’den alıntılayan McMahan, 2004: 694). Bu
tanım çerçevesinde, siber terörizm de savaşmayanları, siyasi emelleri
doğrultusunda siber uzayı kullanarak öldürmeye yönelik hareketlerde bulunmak
ya da şiddet içeren bir biçimde kasıtlı olarak hedef almak şeklinde
değerlendirilebilir. Ancak bu tanımlamaya siber uzayın yapısı itibariyle ciddi
ekonomik ve sosyal zarar verme eylemlerini de eklemek gerekmektedir. 6 Sonuç
olarak siber uzay, teröristlerin devletlere, toplumlara, örgütlere ve bireylere karşı,
siber uzayın anonimlik sağlayan unsurlarından ve (güvenlik anlamında) tam
kontrolünün sağlanamıyor olmasından faydalanarak fiziksel bir tehdit
oluşturabilmesine
ve
teröristlerin
eylemlerini
yakalanmadan
gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bir terörist, interneti kullanarak bir
devletin altyapısına ve ulusal güvenliğine büyük zarar verebilir. Ayrıca teröristler,
web sitelerini kullanarak radikal düşüncelerini milyonlara iletebilmekte ve yaygın
etki yaratabilmektedirler. 7
Gartzke (2013), siber uzayda korunmanın tam olarak sağlanamayacağını ve
diğer güvensizlik biçimleri de dahil olmak üzere siber uzayın farklı tehditler
doğurabileceğini belirtse de siber teröristlerin oluşturduğu tehlikelerin sadece
rahatsızlık ve öfkeye neden olan boş tehditler olduğunu ileri sürmektedir.
Dolayısıyla, herhangi bir can kaybına yol açmadığı sürece, terörizm olarak
adlandırılmaması gerektiğini öne sürmekte ve siber terörizmi gerçek ve etkili bir
terörist eylem olarak tanımlamamaktadır (Gartzke, 2013: 51). Buna karşılık,
mevcut teknolojiler fiziksel zararı da mümkün kılmıştır. Örneğin teröristler bir
yolcu uçağının uçuş sistemine bağlanıp uçağın düşmesine ve yüksek sayıda can
kaybına neden olabilirler. Bunun yanı sıra, siber uzay üzerinden
gerçekleştirilebilecek saldırılarla teröristlerin toplumu ekonomik, kültürel ve/veya
sosyal olarak etkileyebilme, vatandaşlar arasında korku, endişe ve yılgınlık
yaratabilme, hükümetler içinse ciddi krizlere neden olabilme ihtimalleri söz
konusudur.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in siber uzayı hem Amerikan ekonomisine hem de manevi
değerlerine zarar verebileceği bir yer olarak tanımlaması bu tehdidi örnekler niteliktedir (Mueller
III, 2013: 236).
7
İnternetten alınan bilgi ile fiziksel bir saldırının kombinasyonu olan “melez saldırı” olarak
değerlendirilebilecek bir örnekte, herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilmemiş
radikal bir cihat destekçisi olarak tanımlanan Tsarnaev isimli şahıs 15 Nisan 2013’te Boston
Maratonu’na bir saldırı düzenlemiştir. İnternetten edindiği bilgilerle düdüklü tencereyi bombaya
dönüştürerek saldırısını gerçekleştiren Tsarnaev ve erkek kardeşlerinin saldırıyı gerçekleştirmeden
önce militan İslami web siteleri okuduğuna ve bunlardan etkilendiklerine dair kanıtlar
bulunmuştur (Mueller III, 2013: 236).
6
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Diğer taraftan, devlet-dışı aktörlerce gerçekleştirildiği varsayılan siber
terörizmden farklı olarak karşımıza çıkan siber savaş mevcut hukuk kuralları ile
jus ad bellum ve jus in bello’ya karşı çıkmanın farklı bir boyutunu ortaya
çıkarmaktadır. Gentry ve Eckert (2014) gibi bazı yazarlar, siber savaşı geleneksel
savaşlardan farklı kavramlarla tanımlamışlardır. Böylesi bir yaklaşımla siber
savaşların kavramsallaştırmasının savaş anlayışının derinliğini artıracağı
söylenebilir. Kelsey (2008), siber savaşın bazı özgün özelliklerini ve bu özelliklerin
sonuçlarını açıklamaktadır. 1899 ve 1907 Lahey Sözleşmeleri uyarınca devletlerin
savaşan olmayanlara zarar vermesi uluslararası hukukta yasaklanmıştır. İkinci
kısımda da belirtildiği üzere, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile de Uluslararası
İnsancıl Hukuk bu kurallar netleştirilmiştir. Ne var ki, siber savaşta savaşan ve
savaşmayanlar arasında bir ayrım yapılamamaktadır. Siber uzayın küresel ve çift
kullanımlı/amaçlı teknolojilere dayanan yapısı dolayısıyla, savaşan ve
savaşmayan ayrımı olmadan siber saldırılar herkese zarar verebilir. Ayrıca,
kullanıcıların anonim/gizli kalma kabiliyetleri nedeniyle, siber dünyada
düşmanları müttefiklerden ayırt etmek neredeyse olanaksız hale gelmiştir.
Saldırılar, müttefik bir devletin sınırları içerisindeki bir düşman gruptan ya da
bireyden gelebilir. Ayrıca siber savaş, geleneksel bir savaşı yürütmekten çok daha
düşük maliyetlidir. Bu nedenle, aktörlerin saldırı tercihlerini siber savaştan yana
kullanmaları muhtemeldir. Kelsey (2008: 1449), tüm bu özellikleri nedeniyle siber
savaşı “insan hayatı ve kaynaklar kullanımında asgari zararla savaş” olarak
tanımlamaktadır.
Siber uzayın hızla gelişen karakteri, siber saldırıya karşı tam bir savunmayı
imkânsız hale getirmektedir. Siber saldırı, savunmadan çok daha düşük
maliyetlidir. Bunun yanında anonimlik özelliği eylemi gerçekleştirenlerin
yakalanma riskini oldukça düşürdüğünden siber saldırıyı/savaşı saldırganlar
açısından daha cazip kılmaktadır. Sonuç olarak siber uzay, asimetrik bir savaş
yaratmakta, bu da saldırganlar açısından elverişli görülmektedir. Bu nedenle
Gartzke (2013: 44-45), ABD’nin veya diğer büyük güçlerin tehlike altında
olduğunu, çünkü birçok küçük ulusun veya devlet dışı aktörün siber alanın
asimetrik özelliğinden faydalanma eğiliminde olduğunu ve siber savaşın
uluslararası toplum için gerçek ve sürekli bir tehdit haline geldiğini ileri
sürmektedir. Lynn’in (2010: 99) örneğinde belirttiği gibi, “bilgisayar
programcıları, sömürmeye açık bir zayıflık bulurlarsa, ABD’nin küresel lojistik
ağını tehdit edebilir, operasyon planlarını çalabilir, istihbarat yeteneklerini kör
edebilir veya hedeflerini vurma yeteneğini engelleyebilirler”. Buna karşılık, Walt
siber tehdidin siber uzayın karmaşıklığı ve belirsizliğinin bir sonucu olarak
abartıldığını öne sürmektedir. Sıradan bir bireyin bilgisayar bilimlerini bilmeden
siber tehditleri gerçekten anlayamayacağına ve siber saldırıdan ne kadar bilginin
184
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çalındığının da açık olmadığına dikkat çeken Walt (2010), siber tehditlerin iddia
edildiği kadar büyük bir tehlike olmadığını savunmaktadır.
Diğer taraftan siber tehditlerin boyutunu vurgulamak adına siber savaş ile
Pearl Harbor saldırısı arasında benzetme yapılmaktadır (Naim, 2017: 88). Hem
öngörülememeleri hem de çabuk gerçekleşmeleri nedeniyle ikisi de önlenmesi
kolay olmayan saldırı özelliği taşımaktadır. Öngörülemezlik açısından Pearl
Harbor saldırısı her ne kadar siber savaşa benzese de bir siber saldırı çok daha hızlı
gerçekleşebilecektir. Diğer taraftan, siber saldırıda Pearl Harbor’a kıyasla can
kaybının çok daha az olacağı varsayılabilir. Bu nedenle, elektronik Pearl
Harbor’un geleneksel saldırılardan farklı yeni özellikleri ve sonuçları olacaktır.
Böyle bir saldırıyla telefon sistemleri çökebilir, ulaşım durabilir, banka işlemleri
yapılamaz hale gelebilir ve bunun sonucunda toplum ve yönetim normal
fonksiyonlarını yerine getirme kabiliyetini yitirebilir (Eriksson ve Giacomello,
2006: 226). Dolayısıyla belirli siyasi, toplumsal ve/veya ekonomik emellere
ulaşmak için yapılan bu tür bir saldırı devletlerin egemenliğine meydan okumak
ve iç işlerine müdahale olarak yorumlanabilir. Siber uzayın karakteristik
özelliklerinin beraberinde getirdiği tehditleri bir ulusal güvenlik meselesi olarak
görmek mümkündür. Sonuç olarak bu yeni tehdit, devlet egemenliği ve iç işlerine
müdahale etmeme 8 normlarına karşı yeni bir tartışma alanı (contestation area)
ortaya çıkarmaktadır (Lantis ve Bloomberg, 2018: 161).
Ayrıca devletler, siber ve geleneksel taktikleri ve silahları birleştiren melez
savaş (hybrid war) stratejilerini (Gürcistan savaşında yaşandığı gibi) kullanabilirler.
Gartzke’ye (2013: 57) göre, bu sadece geleneksel anlamdaki güç unsurlarının
kullanılmasından daha etkilidir, çünkü melez savaş ile şehirleri bombalamak gibi
fiziksel yıkıma neden olan saldırılarla kısa vadeli bir etki bırakmanın ötesinde
uzun süreli ya da kalıcı bir etki yaratılabilmektedir. Güvenlik çalışmalarında yeni
kavramlar üretilse bile, “siber tehditler hızla gelişmekte ve dolayısıyla, eksiksiz bir
siber tehdit listesi oluşturmak imkânsızlaşmaktadır” (Tikk, 2010: 110).
Yine de büyük güçler arasında bir siber savaş, aralarındaki karşılıklı
bağımlılık nedeniyle yüksek olasılıklı olarak nitelendirilmemektedir (Brenner,
2013: 18). Öte yandan, iktidar boşluğundan dolayı çatışmaların yaşanmakta
olduğu bölgelerde siber savaşlar veya saldırılar görülebilir ve/veya terör örgütleri
bu bölgelerde siber alanda daha aktif olabilirler. Bu nedenle, siber alanı kapsayan
BM Antlaşması (1945) Madde 2, Paragraf 7’ye göre, “İşbu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş
Milletlere herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği
gibi üyeleri de bu türden konuları işbu Antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz;
ancak, bu ilke VII. Bölümde öngörülmüş olan zorlayıcı önlemlerin uygulanmasını hiçbir biçimde
engellemez”.

8

185

Onur GÖKÇER & Pınar GÖZEN ERCAN

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 172-203.

uluslararası bir düzenlemeye gerek duyulmaktadır. Siber alanı kapsayacak,
bağlayıcı nitelikte bir düzenleme yapılması bu makalenin açıklamaya çalıştığı
temel soruyu ortaya koymaktadır: jus ad bellum ve jus in bello normlarını siber
uzayda meşru kaynaklar olarak görmek nasıl mümkün olabilir?
20. yüzyılda, siber suç, siber terörizm ve siber savaş olgusu yoktu. Buna bağlı
olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’nın yeterince güncel olmadığını ve
21. yüzyıldaki yeni savaşların kendine has özelliklerini pek çok nedenden ötürü
kapsamadığını söylemek mümkündür. En önemlisi, 1945 tarihli BM Antlaşması,
siber savaş kavramını ve taktiklerini göz önünde bulundurmamaktadır, “çünkü
içerdiği ‘güç kullanımı’ dili, siber savaş taktikleri için değil, kinetik silah kullanan
saldırgan devletler için tasarlanmıştır” (Kim, 2011: 327). Haataja’nın (2019, 80)
da ifade ettiği gibi mevcut hukuk anlayışını yansıtan BM Antlaşması (spesifik
olarak Madde 2 Paragraf 4) 9 devletlerin egemenliğinin merkezde olduğu ve
fiziksel şiddetin devletlere ve uluslararası düzene tehdit oluşturduğunu varsayan
bir ontoloji üzerine kuruludur. BM Antlaşması’nın bütününe bakıldığında,
özellikle VII. Bölüm’de Madde 41 ve Madde 42’de ifade edilen yetkiler
çerçevesinde, güç kullanımı ile esas kastedilenin askeri güç kullanımı olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, siber savaşlar konusundaki bir diğer sorunsalı da
devlet dışı bir aktörün bir devlete siber saldırı yapması oluşturmaktadır. BM
Antlaşması ve savaş hukukunu düzenleyen antlaşmalarda (1899 ve 1907 Lahey
Sözleşmeleri ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri gibi) devletlerin birbirlerine
saldırmalarının ya da savaş açmalarının odakta olduğu görülmektedir.
Haataja’nın (2019, 84) da dikkat çektiği üzere, “Madde 2 Paragraf 4 çerçevesinde
hasara ya da zarara sebebiyet veren belirli bir tür devletlerarası şiddet içeren askeri
güç kullanımı yasaklanmıştır”. Bu tek yönlü bakış açısına ve günün
gerekliliklerinin farklı olmasına rağmen hukuki eksiklikleri gidermek adına siber
alanda devletlerin davranışlarını düzenleyen uluslararası anlaşmalar
bulunmamaktadır.
Özetle, siber alan uluslararası hukuk açısından yeni bir sorunsal
oluşturmaktadır. Siber alanın asimetrik olması ve anonimlik sağlaması ile devlet
egemenliği ve iç işlerine müdahale etmeme normlarıyla çatışması bu alandaki
meşruiyet sorununun özünü oluşturmakta ve mevcut meşruiyet açığını (legitimacy
gap) genişletmektedir. Bu yüzden siber alanın devlet egemenliği ilkesi ve
uluslararası insancıl hukuk prosedürleri ile olan ilişkisi bir karşı çıkma alanı olarak
BM Antlaşması (1945) Madde 2, Paragraf 4’e göre, “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek
herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş
Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da
kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar”.
9
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ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, siber uzaya dair hukuki düzenlemeler
yapılıncaya dek jus ad bellum ve jus in bello’yu meşruiyet açığını kapatmak üzere
kullanılabilecek yönetim prensipleri olarak görmek mümkündür. Bu normların
kullanımdaki anlamlarını evrenselleştirebilmek için, bu tartışma/çatışma
alanlarının ve karşı çıkmanın incelenmesi önemlidir. Bu amaçla, sonraki bölümde
Gürcistan, Estonya ve Stuxnet vakalarına değinilecektir.
4. GÜRCİSTAN, ESTONYA VE STUXNET VAKALARI
Gürcistan ve Estonya vakalarının esas olarak Rusya’nın siber politikalarının
bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Rusya’nın siber alana dair
çalışmaları önem arz etmektedir, çünkü bu alandaki girişimler, devletlerin çabaları
ve karşılıklı iş birlikleriyle siber uzayda temel kuralların uygulanabileceğini
göstermiştir. Ayrıca, siber alanın kendine has özelliklerinin uluslararası hukuk için
bir rekabet alanı yaratabileceğini ve nihayetinde uluslararası normların
güçlendirilmesine hizmet edebileceğini de ortaya koymuştur.
Siber uzay her ne kadar dünyanın her yerindeki devletleri, örgütleri ve
bireyleri etkilese de Rusya’nın ayırt edici özelliği, istikrarsız ve çatışma içeren
bölgelere yakınlığından kaynaklanmaktadır. Belirtildiği gibi, istikrarsız bölgelerde
siber terörizm daha yaygın olma eğilimindedir. Siber uzayın ve Rusya’nın kendine
has özelliklerinin bir sonucu olarak, Rusya “Bilgi Güvenliği Doktrini”ni
oluşturmak zorunda kalmıştır. Doktrinin bilgi güvenliği olarak adlandırılması,
Rusya’nın siber savaşı “bilgi savaşı” olarak değerlendirmesinden
kaynaklanmaktadır (Choucri ve Goldsmith, 2012: 73). Bu söylem (ya da
kavramsallaştırma), Rusya’nın tarihsel ve kültürel arka planını yansıtması
nedeniyle önemlidir. Bu kavramsallaştırmanın Rus hükümetinin internette
gizlenmiş olan bilgilerin siber alandaki tüm tehditlerden daha önemli olduğu
algısından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Choucri ve Goldsmith’e
(2012: 73) göre, Rusya, bilgi savaşını “bir devletin, başka bir devletin politik,
ekonomik ve sosyal düzenine zarar verme eylemi” olarak görmektedir. Rusya’nın
siber uzayı ve siber savaş kavramını neden bu kadar önemsediğini gösteren ilk olay
Çeçen savaşı olmuştur. Reveron’un (2012: 176) belirttiği gibi, 1994 ve 1996 yılları
arasında gerçekleşen Birinci Çeçen Savaşı’ndaki Rus deneyimi—özellikle
Çeçenler’in askerî harekât ve istihbarat işlemlerini yürütmek için bilgisayar ve
iletişim teknolojilerini kullanması—Rus ulusal güvenlik camiasını bu yeni
teknolojik tehlikelere karşı uyarmasının yanı sıra Rusya’nın bu yeni teknolojileri
kullanma kabiliyetindeki zayıflığını (ve de isteğini) ortaya çıkarmıştır. Bu deneyim
sonucunda Rusya kapsamlı bir siber politika oluşturmak için çalışmalara
başlamıştır (Reveron, 2012: 176).
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Rusya, Çeçen Savaşı’nda siber terörü, Ukrayna, Estonya ve Gürcistan’da ise
siber savaşları tecrübe etmiş, WikiLeaks olayında ise (kapalı kapı diplomasisini ve
bu toplantıların karar ve detaylarını siber araçlar aracılığıyla kamuoyuna sızdıran)
siber casusluğa tanık olmuştur. Ayrıca, Rusya, “Arap Baharı” ile siber uzayın ne
kadar güçlü bir araç olduğunu ve ne denli bir etkiye sahip olabileceğini
deneyimlemiştir. Bu da siber uzayı bu deneyimler neticesinde ulusal sınırları olan
bir alan olarak tanımlayan Rusya’yı, ulusal bir güvenlik sorunu olarak
nitelendirdiği siber uzay stratejisini oluşturmaya itmiştir (Ebert ve Maurer, 2013:
1066; Giles, 2012b: 2). “Rus siber uzayına müdahale etmeme, internet egemenliği
[internet sovereignty] ve bilgi alanını [information space] kontrol etme”, Rusya’nın
siber uzayı güvence altına alma konusunda başlıca hedeflerini oluşturmaktadır
(Giles, 2012b: 2).
Savunma politikalarına uygun olarak, Rusya siber uzayda saldırı gücünü de
artırmaya çalışmaktadır. Rusya’da, siber terörle ilgili sorunları ele almak için
oluşturulan birkaç ekibin yanı sıra, bir de hacker okulu bulunmaktadır. Bu
nedenle, Rusya’nın savaşlarda siber araçları kullanmayı düşündüğü iddia
edilebilir. Clapper’in (2016: 3) belirttiği gibi, Rusya’nın kamuoyu incelemesi
arttığında ve hatta bu alandaki eylemleri ortaya çıkarılsa bile siber alanda kritik
altyapı sistemlerini hedef alma ve casusluk operasyonları yürütme konusundaki
istekliliğinin bir sonucu olarak kendine daha güvenli bir duruş sergilediği
görülmektedir.
Nitekim Dünya, Estonya ve Gürcistan’daki savaşlarda Rusya’nın siber
araçları kullandığına tanık olmuştur. Rusya ne bu olayların sorumluluğunu üstüne
almış, ne de açık ve net olarak konuyla ilişkisini yalanlamıştır. Bazıları, Rusya’nın
bu siber saldırıların arkasında olduğunu iddia ederken, Deibert (2011: 4) ise o
dönemde bu bağlantıyı kanıtlamanın imkânsız olduğuna dikkat çekmektedir. Bu
örnekte olduğu gibi, herhangi bir devletin siber uzayı kendine has özelliklerinin
bir sonucu olan zayıf yönlerinden faydalanmak ve güç elde etmek için kullanma
ihtimali her zaman bulunmaktadır.
Rusya’nın siber ortamı kontrol altında tutarak güvence altına almak istemesi
(Giles, 2012a: 65) ve Estonya ile Gürcistan’a yönelik eylemlerin Rusya tarafından
gerçekleştirildiği iddiası, genel olarak uluslararası insancıl hukukun normlarına ve
jus ad bellum ile jus in bello’ya bir karşı çıkma olarak değerlendirilebilir. Özetle,
Estonya ve Gürcistan savaşları, bu normların anlamlarının, kapsamının ve
meşruiyetinin siber uzayda güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu
nedenle, Estonya ve Gürcistan vakalarını incelemek, Rusya’nın uluslararası savaş
norm ve yasalarına karşı çıkmasını daha iyi anlamak için önem taşımaktadır.
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Estonya Soğuk Savaş bittikten sonra bağımsızlığını kazanmış ve yüzünü
Avrupa’ya çeviren ilk eski Sovyet Bloğu devleti olmuştur. 1995 yılında Avrupa
Birliği (AB) üyeliğine başvuran Estonya, 2004 yılından beridir AB ve Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) üyesidir. Rusya için stratejik önemi
olan Estonya’nın bu hamleleri Rusya’yı rahatsız etmiştir. Özellikle İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Rusya, Avrupa’yı güvenilmez bir aktör olarak görmüş ve
şüpheyle yaklaşmıştır. İki dünya savaşında da kendisine karşı tüm saldırıların
başta Almanya olmak üzere Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle Rusya, Estonya
ve Gürcistan’ın bağımsızlığından sonra milli güvenliği için bu iki ülkeyle
Ukrayna’nın bulunduğu alanı içeren bir tampon bölge oluşturma eğiliminde
olmuştur (Haas, 2009: 4). Mearsheimer’a (2016: 28) göre Estonya yüzünü
Avrupa’ya çevirdiğinde, Rusya bunu bir tehdit olarak değerlendirmiş ve Estonya
örneğinin diğer eski Sovyet bloğu devletlerini de teşvik edebileceğinden
endişelenmiştir.
Estonya-Rusya çatışmasındaki tetikleyici neden, Nisan 2007’de Estonya’nın
(Rusya’nın Estonyalıları nasıl kurtardığını irdeleyen bir bağımsızlık sembolü
olarak nitelendirilen) Bronz Asker Heykeli’ni sökmesi olmuştur. Bunu takiben,
Rusya’nın Estonya internet ağları (network) üzerindeki siber saldırılara başladığı
iddia edilmiştir. Böylesi bir siber stratejinin Rusya için avantajlı olduğu
söylenebilir, çünkü Estonya’da Wi-Fi internet ağları ülkenin hemen hemen
tamamını kapsamakta, kamu hizmetleri online olarak sunulmakta ve nüfusun
%86’sı bankacılık işlemlerini online olarak yapmakta olduğu için Estonya’nın
internete oldukça ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkündür (Kozlowski, 2014:
238). Bu nedenle Delerue’nin (2017: 5) belirttiği gibi, Estonya, Rusya’nın siber
saldırısını silahlı saldırı olarak değerlendirmiş ve NATO Antlaşması’nın 5.
Maddesi’nin uygulanmasını talep etmiştir. Ancak, Rusya suçlamaları reddetmiş,
NATO da Estonya’nın çağrılarını kabul etmemiştir.
Adı geçen dönemde ülkeler arasında gerçekleşen bu siber saldırılar savaş
olarak nitelendirilmemiştir. Yine de bu siber saldırıları ve politikaları, uluslararası
hukuka karşı çıkma olarak anlamlandırmak mümkündür. Bu karşı çıkma,
Rusya’nın (sınırlara sahip) siber uzay anlayışından ve siber alanda öngördüğü
egemenlik kuralından kaynaklanmaktadır. Siber uzayın anonimlik sağlaması ve
asimetrik olması Rusya’nın kendi siber politikasını oluşturmasında belirleyici
unsurlar olmuştur. Bunun yanı sıra, savaştan sonra Estonya internet güvenliğini
hızla artırmıştır. Robinson’un da (2017: 134) belirttiği gibi, “2007’de Estonya’ya
yapılan ve kısa bir süre boyunca ülkenin büyük kısmında internet kesintisine
neden olan siber saldırılar, tüm dünya açısından bir uyandırma servisi işlevi
görmüştür”. Dünyanın daha önce şahit olmadığı bir melez savaş örneği olan
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Gürcistan olayında ise siber uzayın getirdiği tehditler daha gözle görülür hale
gelmiştir.
Gürcistan, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra
bağımsızlığını kazanmış ve Güney Osetya Gürcistan’ın egemenliği altındaki bir
bölge olarak kabul edilmiştir. 7 Ağustos 2008’de, Güney Osetya’da bazı Rusya
destekli ayrılıkçıların başlattığı hareketi bastırmaya karar veren Gürcistan askeri
saldırı başlatmış, Rusya’nın ertesi gün karşılık vermesiyle de savaş başlamıştır. Bu
savaş yaklaşık bir hafta içinde sona ermiş olmakla beraber siber saldırılar 27
Ağustos 2008 tarihine kadar devam etmiştir. Tikk’in (2010: 71) belirttiği gibi,
“Gürcistan’a yönelik siber saldırılar, Estonya olayındakine benzer şekilde,
öncelikle kamuya açık web sitelerinin tahrif edilmesini ve çok sayıda kamu ve özel
(finansal ve medya) hedeflere yönelik DDoS [Distributed Denial of Service]
saldırılarını içermektedir”. Swaine’ye (2008) göre, “bilgisayar korsanları,
Gürcistan internet sitelerine yönelik olarak, bir siteye aynı anda binlerce ziyaretçi
yönlendirmeleri ve bu yoğunluğun da siteleri çevrimdışı hale getirmesi için DDoS
saldırılarını kullanmışlardır”. Resmî açıklamalarında “Gürcistan Hükümeti, siber
saldırıların, Gürcistan’ın eyaleti olarak kabul edilen Güney Osetya’da iki devletin
arasında sürmekte olan ihtilafın bir parçası olarak Rusya’nın yaptığı eylemlerden
kaynaklandığını belirtmiştir” (Swaine, 2008). Rusya ise siber saldırılara dair
suçlamaları reddetmekle beraber askeri kuvvetleriyle Güney Osetya ve Gürcistan
topraklarına girmiştir (Clarke ve Knake, 2012: 21).
Estonya vakasının tanık olunan ilk siber savaş olduğu iddia edilebilir fakat
geleneksel savaşlar gibi şiddet içermediği düşünüldüğü için siber savaş olarak
kabul görmemiştir. Fakat Rusya-Gürcistan Savaşı’nda, Rusya’nın geleneksel
savaş taktiklerinin yanında siber savaş taktiklerini de kullanması Gürcistan
vakasının siber savaş olarak nitelendirilmesi için yeterli olmuştur. Rusya’nın
geliştirmekte olduğu siber politikaların ve itham edildiği siber saldırıların bir
sonucu olarak NATO, siber saldırıları NATO Antlaşması’nın 5. Maddesi’ni
tetikleyecek silahlı bir saldırı olarak kabul edilmesi konusunu değerlendirmeye
başlamıştır. 2014 yılında “NATO’nun Geliştirilmiş Siber Savunma Politikası”nda
(the Enhanced NATO policy on Cyber Defence) belirtildiği üzere “ilk defa siber
savunma, NATO Antlaşması’nın 5. Maddesi’ndeki kolektif savunma şemsiyesi
altına alınmıştır” (Robinson, 2017: 137). Galler’deki Kuzey Atlantik Konseyi
Toplantısı’nın sonucu olan Galler Zirvesi Bildirgesi siber tehdit ve saldırıların
“daha yaygın, karmaşık ve potansiyel olarak zararlı olmaya devam” edeceği
görüşünden yola çıkarak “Gelişmiş Siber Savunma Politikası”nı onaylamıştır.
Geleneksel bir saldırının boyutlarında zarara neden olabileceği ifade edilen siber
saldırılara istinaden “NATO’nun temel siber savunma sorumluluğunun kendi
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ağlarını savunmak olduğunu[n] ve Müttefiklerin de ulusal ağların korunmasına
yönelik uygun yeteneklerin geliştirilmesi konusunda sorumluluğu olduğunu”nun
vurgulandığı belgede “uluslararası insancıl hukuk ve BM Antlaşması da dahil
olmak üzere uluslararası hukukun siber alana uygulanabilirliği” kabul edilmiştir.
Ayrıca “Siber savunmanın NATO’nun toplu savunma görevinin bir parçası
olduğunu”nun kabul edildiği bu belgede 5. Madde’nin siber saldırı durumlarında
uygulanmasının her durum için Kuzey Atlantik Konseyi tarafından ilgili duruma
göre (case-by-case) ele alınacağı da ifade edilmektedir (NATO, 2014). Bu
bildirgenin en önemli sonuçlarından biri siber saldırıların silahlı saldırı tanımı
altına alınabilme ihtimali olmuştur. Bu nedenle siber uzay, NATO için
uluslararası insancıl hukukun konusu haline gelmiştir. Robinson’un (2017: 137)
belirttiği gibi, “Galler’deki bu bildirge ile uluslararası insancıl hukuk ve BM
Antlaşması da dahil olmak üzere uluslararası hukukun siber uzayı kapsayacağı
kabul edilmiştir”.
Rusya’nın politikaları ve siber uzay anlayışı uluslararası hukuk çerçevesinde
siber savaş teriminin kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Daha önce ifade edildiği
üzere, Rusya’nın Estonya’ya yönelik eylemleri siber savaş olarak kabul
edilmemiştir (Waterman, 2007). Bu durum, jus ad bellum ve jus in bello’nun siber
alandaki meşruiyetinin o dönemde zayıf olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
Özetle, uluslararası toplum (meşruiyet boşluğunun bir sonucu olarak) bu iki
normun siber uzayda etkili olacağını değerlendirmemiştir. Ancak, Rusya’nın
Gürcistan’a yönelik eylemleri bu düşünce tarzını değiştirmiştir. Rusya’nın
uluslararası hukuktaki meşruiyet boşluğundan ve siber uzayın kendine has
özelliklerinden faydalanmasının bir sonucu olarak jus ad bellum ve jus in bello’nun
kapsamı yeni savaşları da dahil edecek biçimde değerlendirilmeye başlanmış ve
NATO, uluslararası insancıl hukuk ve BM Antlaşması dahil, uluslararası
hukukun siber alana uygulanabilirliğini kabul etmiştir. Sonuç olarak, Rusya’nın
devletlerin egemenliği normuna karşı çıkması—siber uzayın özelliklerinden
faydalanarak Estonya ve Gürcistan’ın iç işlerine müdahale etmesi yani egemenlik
alanını ihlal etmesi—en azından NATO için jus ad bellum ve jus in bello’yu siber
alanda meşru normlar haline getirmiştir. Bu konudaki karşı çıkma ve bu normların
siber alandaki anlam ve önemi Stuxnet olayında daha da belirgin hale gelmiştir.
Uluslararası toplumun neden siber alanda uluslararası prosedürlere ihtiyaç
duyduğunun önemli bir örneğini oluşturan Stuxnet vakası, Estonya ve Gürcistan’a
yönelik saldırılardan daha karmaşık, can kaybı olmamasına rağmen fiziksel
hasara sebebiyet vermiş ve oldukça gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı bir örnek
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, İran’ın Natanz nükleer tesisine
düzenlenen saldırıyı irdelemek önemlidir. 2005 yılında Uluslararası Atom Enerjisi
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Ajansı’nın aldığı karara göre, “İran’ın ihlal ve kusurları NPT’den [Nükleer
Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşma] doğan yükümlülüklerine
aykırılık teşkil etmektedir”. İran, Natanz’daki nükleer santrali silah geliştirmek
için değil, yalnızca sivil araçların altyapısını iyileştirmek için kurulduğunu iddia
etmiş olsa da stratejik ve tarihsel nedenlerden dolayı İran’ın bu girişiminin İsrail’i
rahatsız etmiş olabileceği varsayımı mantıklı görünmektedir. Washington Post’ta
yayınlanan bir habere göre “Stuxnet ilk olarak George W. Bush yönetimi sırasında
geliştirilmişti ve asıl amacı, nükleer santraldeki başarısızlıkların neden
gerçekleşmiş olabileceği konusunda, İranlı bilim adamları arasında kafa karışıklığı
yaratıp, kademeli olarak İran’ın nükleer kabiliyetine zarar vermekti” (Nakashima
ve Warrick, 2012). Neticede 2010 yılında Natanz’daki uranyum zenginleştirme
tesisinin santrifüj sistemlerine yerleştirilen Stuxnet virüsü, İran’ın nükleer
programını 18-24 aylığına durdurmuştur. Bu virüs, santrifüjlerin gereğinden fazla
çalışarak tesise zarar vermesine yol açmıştır. Virüs “güvenlik sistemlerini
kapatmış, böylece operatörlerin her şeyin yolunda olduğunu düşünmelerini
sağlamıştır”, görevini tamamladığında ise kendisini yok etmiştir. Ayrıca, “belirli
bir konfigürasyon bulamazsa, virüs nispeten zararsız kalmaktadır” (Fildes, 2010),
bu nedenle, o güne dek görülen en gelişmiş bilgisayar virüsü olduğu söylenebilir.
İran saldırı sonucunda can kaybı olmadığını ancak ekonomik kayıp ve farklı
sıkıntıların yaşandığını belirtmiştir. Stuxnet’te yaşanan ikincil/tali zararlar
(collateral damage) ise geleneksel savaşlara kıyasla daha az olmuştur. Ne var ki,
sebep olduğu toplam zararın %60’lık bölümü İran’ı etkileyen Stuxnet virüsü, İran
dışında Hindistan, Endonezya, Çin, Azerbaycan, Güney Kore, Malezya, ABD,
İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Finlandiya ve Almanya’daki yaklaşık 60.000
bilgisayarı da etkilemiştir (Farwell ve Rohozinski, 2011: 34). Ayrıca, Stuxnet
virüsünün diğer ülkelerdeki bilgisayarlara nasıl yayıldığı konusu da açıklığa
kavuşturulamamıştır (Farwell ve Rohozinski, 2011: 34). Brenner’e (2013: 17)
göre, “Stuxnet, Microsoft işletim sistemlerinde önceden bilinmeyen en az dört ayrı
güvenlik açığını kullanan oldukça sofistike, çok adımlı bir saldırıydı”. Bir birey ya
da örgütün kendi başına geliştirmesine imkân tanımayacak derecede gelişmiş
teknolojisine ve gerektiği yatırıma istinaden ABD ve İsrail’in Stuxnet’in arkasında
olduğunu iddia edilmiştir (Nakashima ve Warrick, 2012). Fakat saldırıyı
gerçekleştirenler anonim kalmayı başarmışlar ve bu saldırıyla İran’a, nükleer
emellerinden ve her ne kadar barışçıl niyetli olduğu iddia edilse de uranyum
zenginleştirme tutkusundan vazgeçmesi için bir mesaj vermişlerdir (Farwell ve
Rohozinski, 2011: 31). Sonuç olarak, İran’ın uluslararası ilişkilerindeki yalnızlığı,
siber uzayın özellikleri ve uluslararası hukukta siber uzaya dair tanımlamaların ve
kısıtlayıcı/tanımlayıcı
kuralların
eksikliği,
temel
olarak
Stuxnet’in
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gerçekleşebilmesinin
oluşturmaktadır.

ve

yaptırımsız

kalmasının

arkasındaki

nedenleri

Temel uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, bir
ülkenin nükleer tesislerini bombalamak bir uluslararası hukuk ihlali olarak ve
saldırı suçu olarak nitelendirilebilir. Fakat, yapılageliş itibariyle Stuxnet’i bir savaş
açma eylemi ya da saldırı suçu olarak düşünmek mümkün müdür? Yukarıda
belirtildiği gibi BM Antlaşması ve geçmiş Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul
kararları spesifik olarak siber saldırıları savaş nedeni olarak ele almamanın yanı
sıra bir saldırı eylemi 10 olarak da tanımlamamaktadır. Normal şartlarda saldırı
fiilinin gerçekleşmesi saldırıya uğrayan devletin BM Antlaşması’nın 51. Maddesi
ışığında meşru savunma hakkını kullanmasına imkân verecektir. Geleneksel
yaklaşımlara göre böyle bir saldırıyı BM Antlaşması’nın 51. Maddesi ya da
Madde 2(4) altında ele almak mümkün olmasa da değişen koşullar sonucunda
geleneksel yaklaşımlara karşı çıkıldığını söylemek mümkündür. Jus ad bellum ve
jus in bello’nun siber alanda kullanımı, bu karşı çıkmaların bir sonucu olarak
gerçekleşebilecektir.
Uluslararası Hukukun temel süjesi olarak kabul edilen devletler, BM
Antlaşması çerçevesinde birbirlerinin iç işlerine karışması ve birbirlerine karşı güç
kullanması yasaklanmış egemen eşitler olarak görülmektedir. Böylesi bir yaklaşım
da devletleri “statik ve doğası itibariyle hudutlarıyla kendilerini tanımlayan
(bölgesel) varlıklar olarak gördüğü için, sadece belirli şiddet türlerinin devlete ve
uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu” kabul edilmektedir (Haataja,
2019: 80). Örneğin, Estonya’ya yapılan saldırının o zamanlar siber savaş olarak
algılanmaması araştırmacıların siber saldırıların/savaşların klasik anlamda şiddet
içermediğini düşünmelerinden kaynaklanmıştır (Gartzke, 2013: 41-73). Daha
sonra tecrübe edilen Gürcistan ve Stuxnet vakaları ise siber savaşın devletlere ve
uluslararası topluma verebileceği potansiyel zararın ve meşruiyet boşluğunun
kanıtlarını oluşturmuştur. Haataja’nın (2019: 79) da ifade ettiği gibi, uluslararası
hukuk somut etkileri olan siber saldırıları yönetebilir durumda olmasına rağmen
maddi zarar doğurmayan saldırılar söz konusu olduğunda sınırlı bir kapasiteye
sahiptir.
5. MEŞRUİYET
POLİTİKALAR

BOŞLUĞUNUN

SORGULANMASI

VE

YENİ

Gelişmekte olan siber teknoloji ve savaş teknolojileri düşünüldüğünde
uluslararası hukuka ve normlara karşı çıkmaların artması olağan görünmektedir.
10

Bkz., BM Genel Kurulu’nun 3314 Sayılı Kararı.
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Diğer taraftan, bu karşı çıkmaların meşruiyet boşluğunun kapatılmasına yardımcı
olması da söz konusudur. Nitekim Estonya, Gürcistan ve Stuxnet vakaları
sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ve NATO gibi örgütlerin bu anlamda
geliştirmeye başladıkları yeni politikalar yaygın etki sağlayabilecek niteliktedir.
Bunların önemli bir örneğini Gürcistan ve Estonya vakaları sonrasında NATO
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence inisiyatifle Michael Schmitt
editörlüğünde Uluslararası Hukuk uzmanlarınca hazırlanmış, ilk versiyonu
2013’te ikinci versiyonu ise 2017’de yayımlanan Tallinn El Kitabı (tam adıyla
Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare) oluşturmaktadır
(CCDCOE, 2019). Siber operasyonlara dair kuralları belirlemeye ve siber
saldırıların yasak olup olmadığına ve yasaksa ne zamanlarda yasak olduğuna dair
bir çalışma olan El Kitabı, kuralları tanımlarken jus ad bellum ve jus in bello
normlarını temel almaktadır (Schmitt, 2017: 3). 11
Resmi bir belge olmayan ve herhangi bir kurum ya da kuruluşun görüşlerini
temsil etmediği ifade edilen (Schmitt, 2017: 2) Tallinn El Kitabı’nın mevcut
hukuki açığı kapatmaya yönelik önemli bir yumuşak hukuk girişimi olduğunu
söylemek mümkündür. Diğer taraftan, BM çatısı altında konunun
değerlendirmeleri ciddi önem arz etmektedir. BM Genel Sekreteri’nin 2010’daki
Uluslararası Güvenlik Bağlamında Bilgi ve Telekomünikasyon Alanındaki
Gelişmelere İlişkin Raporu’nda belirtilen görüş şöyledir: “mevcut uluslararası
hukukun siber alana uygulanabilirliği hakkında ciddi tartışmalar mevcuttur […]
ve görüşümüz, hem kuvvet kullanımı hem de silahlı çatışma hukuku konusundaki
mevcut uluslararası hukuk ilkelerinin, siber uzaydaki çatışmaları tanımlamak ve
analiz etmek bağlamında kullanımının uygun olduğu yönündedir” (BMGK,
2010). Özellikle Stuxnet’ten sonra BM raporları, siber alanda barışı korumada BM
Antlaşması’nın, uluslararası insancıl hukukun ve normların öneminden
bahsetmektedir. Sonuç olarak, 2013 yılında gerçekleşen, “Uluslararası Güvenlik
Bağlamında Bilgi ve Telekomünikasyon Alanındaki Gelişmelere İlişkin Hükümet
Uzmanları Grubu BM Raporu”nun 16. ve 19. paragraflarında belirtildiği üzere:
Devletlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanımıyla
ilgili mevcut uluslararası yasalardan türetilen normların
uygulanması, uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın
sağlanmasında önemli bir kaynaktır. Bu tür normların Devlet
davranışına nasıl uygulanacağına dair ortak anlayışlar
geliştirmek ve devletlerin bu teknolojileri nasıl kullanması
Örneğin, jus ad bellum temelinde (silahlı) saldırıyı meşru müdafaa hakkını doğuran bir siber
operasyon olarak tanımlayan El Kitabı (bkz. Kural 71), jus in bello çerçevesinde ise savunma ya da
saldırı amaçlı, şiddet içeren belirli bir askeri operasyon (bkz. Kural 92) olarak yorumlamaktadır
(Schmitt, 2017: 5).
11
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gerektiği konusu daha fazla çalışmayı gerektirmektedir. BİT’lerin
benzersiz özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, zaman
içinde ek normlar geliştirilebilir (BMGK, 2013).

Bu bağlamda, Uluslararası Hukuk ve özellikle BM Antlaşması, barışı ve
istikrarı korumak ve açık, güvenli, barışçıl ve erişilebilir bir BİT ortamını teşvik
etmek için uygulanabilir bir kaynaktır ve aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için
gereklidir.
Son olarak, 2015 yılındaki “BM Uluslararası Güvenlik Bağlamında Bilgi ve
Telekomünikasyon Alanındaki Gelişmelerle İlgili Hükümet Uzmanları Grubu
Raporu”, siber uzaydaki normların önemine vurgu yapmıştır. Bu raporun 10.
fıkrasında belirtildiği üzere:
Normlar, uluslararası toplumun beklentilerini yansıtmaktadır,
devlet davranışına standartlar getirir ve uluslararası toplumun,
devletlerin faaliyetlerini ve niyetlerini değerlendirmesine olanak
sağlar. Normlar, BİT ortamındaki çatışmayı önlemeye yardımcı
olabilir ve BİT’lerin küresel sosyal ve ekonomik kalkınmayı
artırmaktaki görevini tam anlamıyla yerine getirmesi için bu
araçların barışçıl kullanımına katkıda bulunabilir. (BMGK,
2015).

Bu raporlar, jus ad bellum ve jus in bello’nun meşru araçlar olduğunu ve yeni
savaşlarda kullanılmalarının yeni gelişmelerle güçlenebileceğini göstermektedir.
Buna göre, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün (ICRC) 2018’deki insani
gündeminde bu normların yeni savaşlardaki yerini ve anlamlarını genişletmek için
siber uzay konusu ele alınmıştır. “Siber saldırılar[ı], son zamanlarda ortaya çıkan
sorunlardan bir tanesi” olarak tanımlayan ICRC, hükümetleri ve şirketleri, sanal
dünyadaki çatışmanın insanî sonuçlarıyla ilgilenmeye ve kritik soruları ele almaya
çağırmaktadır (Maurer, 2018). Güvenlik sorunu ile savaş eylemi arasındaki fark
nedir? Orantılılık ilkesi nasıl uygulanır? Siber saldırılarda sivil hedefler ile askeri
hedefler arasında nasıl bir ayrım yapılabilir? Bu soruların cevaplanması ve sivilleri
siber saldırı ve savaşlarda çatışmadan ve zarardan korumak için daha güçlü ve
daha özenle hazırlanmış kuralların geliştirilmesi günümüz uluslararası hukuku
için elzemdir. Başlangıç olarak da Tallinn El Kitabı’nda temelleri atıldığı üzere,
uluslararası insancıl hukukun temel kuralları baz alınarak siber savaşlara ve diğer
yeni teknolojilere uygulanabilir hale getirilmelidir.
6. SONUÇ
Devletlerin siber politikaları ve siber savaş deneyimleri jus ad bellum ve jus in
bello normlarının siber alanda meşru araçlar olarak görülebildiğini—en azından
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NATO, BM ve ICRC nezdinde—kanıtlamıştır. Kısacası, bu iki normun tarihsel
anlamı değişmemiştir. Savaşların insanileştirilmesi ve savaşlarda dahi insancıl
davranılması bu iki normun temelini oluşturmaktadır. Estonya, Gürcistan ve
Stuxnet tecrübeleri bu iki normun siber uzaydaki anlamını ve meşruiyetini
güçlendirmiştir. Bu nedenle, bu makalenin temel iddiası, jus ad bellum ve jus in
bello’nun kullanımdaki anlamlarının incelenen tartışmalar ve karşı çıkmalar
sonucunda siber uzayda da evrensel olarak kabul edilebileceğidir. Geniş ve
kapsamlı bir siber güvenlik tanımı 12 yapılarak siber alanın karakteristik özellikleri
temelinde sadece can kaybına dayalı bir zarar anlayışının geride bırakılması ve
siber güvenliği uluslararası hukukun ele aldığı bir uluslararası güvenlik konusu
olarak tanımlanması önemli ilk adımlar olacaktır. Nye ve Welch, bilgi çağının bir
sonucu olarak yakın gelecekte ulus-devlet yapısının çözülmesini öngörmektedir.
Tıpkı süvariler ve barutun Orta Çağ’da kaleleri yıktığı gibi, şimdi de internetin
ulus-devlet dönemini kapatacağını ileri sürmektedirler. Askerlerin “kahramanca
mücadele ettiği” simetrik (geleneksel) savaşlar kaybolurken küreselleşme ve bilgi
çağı siber tehditleri gittikçe daha gerçek ve sürekli hale getirmektedir (Nye ve
Welch, 2011: 425).
Uluslararası sistemin ve devletlerin dönüşümü her ne ile sınırlı kalırsa kalsın
kavramsal ve uygulamadaki değişim ve dönüşümler ile devlet pratiklerinin ortaya
koyduğu mevcut normlara karşı çıkmalar uluslararası hukukta güncel
düzenlemelerin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, uluslararası
hukukun günün gerekliliklerine karşılık verebilmesi ve devlet ve/veya devlet dışı
aktörlerin meşruiyet boşluğunu suiistimal etmesini engellemek için mevcut
güvenlik anlayışının derinleştirilmesi, saldırı tanımının gözden geçirilmesi ve siber
uzayı kapsayacak kontrol mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.
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ÖZ
Başkanlık sistemi üzerine yapılan erken çalışmalarda, bu tür
bir tasarım siyasi istikrarsızlık ve zayıf demokratik sicil ile
ilişkilendirilirken, özellikle de derin fay hatlarıyla ayrılan
toplumlar başkanlık sistemi inşa etmemeleri yönünde
uyarıldılar.
Dünya
genelindeki
başkanlık
sistemi
uygulamaları, farklı başkanlık sistemi türleri mercek altına
alınmaya başlandıkça, tartışmayı ayrı bir çerçeveye taşıdı.
Tüm renk ve tonlarıyla başkanlık sistemi, Latin Amerika’nın
sürekli denemelerinden açıkça görüldüğü üzere, tek tip bir
dizi siyasi sonucu yadsır. Bu çalışma, bazı adımlar başkanlık
sistemlerini çoğulculaştırırken, diğerlerinin aksi yönde
sonuçları güçlendirmelerini inceler. Latin Amerika başkanlık
sistemlerinin iki adım ileri ve bir adım geri ritmiyle
ilerlemelerinden ders çıkarılabilir. Başkan yardımcılığı
makamının değişen rolü, seçim sistemi reformunun etkisi ve
başkanların seçmen müdahalesiyle görevden alınabilmeleri
gücü yayar ve dağıtırken, başkanların artan yasa koyucu
yetkileri ve esneklik kazanan görev dönemi sınırlamaları
çoğulculaşmayı zedeler.
Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemleri,
Yasamalar, Yürütmeler, Latin Amerika.

Başkanlar,

INTRODUCTION
For countries transitioning to a presidential system, Latin American
experience with presidentialism is particularly instructive and versatile. Shifts in
practices observed on relations between the legislatures and the executives in the
region shed a light on where experimenting with presidentialism may take a
political system. The prevailing trends in the region and how they have
contributed to study of the global record of presidentialism thus merit scrutiny.
The trajectory followed by Latin American political systems and their
relative stabilization from mid-1980s on immensely contributed to the
questioning and revision of the original assumptions on presidentialism. Some of
the early expectations associating presidentialism with rigidity and instability
could be discarded, owing to the performance of presidential systems in Latin
America. The accounts on flexibilization, parliamentarization, stable coexistence
with multiparty systems as well as coalition formation have combined to point at
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a change in the way presidentialism is understood. One of the most salient
characteristics of Latin American presidentialism from the 1980s on has been the
overcoming of grave political crises through institutional mechanisms of
presidential exit such as Congressional action or resignations in response to
street protests and social mobilization (Serrafero, 2018: 404). Democratic
breakdowns no longer serve as explanations for quick turnover of presidents in
the region.
This study begins by summarizing the findings of earlier studies on
presidentialism in political science literature. The ways in which the perception
of fragility and weakness of the democratic record has in time been replaced with
the accounts underlining how presidentialism managed to reinvent itself is
charted. Attention is then turned to how Latin American scholarship has
classified presidential systems in terms of the specific aspects of relations
between legislatures and executives, with taxonomies being explored. In the
following sections, procedures and practices recently introduced in the region are
surveyed. Rising levels of collegiality in the ranks of the executive, reforms of the
electoral system, and recall referenda are examined among the moves that serve
pluralization. Expanding legislative powers of presidents and revisions of
presidential term limits are studied among the factors that rather dent pluralism.
These shifts combine to present a presidential experience that is hardly
reminiscent of how the foundations of presidential system were laid out at the
beginning. It is concluded that, in the land of the caudillos 1, presidentialism was
gradually pluralized, though with the taking of two steps forward and one step
back.
1. THE EVOLVING LITERATURE: FROM PERILS TO VARIANTS
The original accounts on presidentialism fell far from considering it as a
promising design with regards to prospects for political stability and democratic
performance. In his path-breaking take on presidentialism, Linz places an
emphasis on how parliamentarism is more conducive to a stable democratic
political system (1990: 52). It is Linz’s main conclusion that zero-sum
presidential elections, fixed terms for presidents, and dual legitimacy with
uncertainty over whether the legislature or the executive represents the will of the
people are among the perils posed by presidentialism (Linz, 1990: 55-63).
Lijphart similarly points at how “the vast majority of stable democracies have
parliamentary rather than presidential or semi-presidential forms of government”
(2004: 103). In formulating his suggestions for countries with deep cleavages,
Lijphart views parliamentary government as the general guideline for
Caudillos are considered to be political leaders who rely on the support of popular sectors to
abuse institutions, mistreat their political rivals, and try to extend their stay in power (Corrales,
2008: 55).
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constitution writers to safeguard the collegial nature of the cabinet, avoid
presidential elections which are majoritarian in nature, and confront politics of
personality (2004: 99-102). Mainwaring and Shugart concur with Linz and
Lijphart in arguing that presidentialism is poorly represented among long
established democracies (1997: 456). It has also been noted that presidentialism
stages a problematic performance with regards to consolidation of democratic
regimes (Stepan and Skach, 1993).
Mainwaring indeed acknowledges the difficulty associated with
presidentialism, though with the qualification that multi-party systems in
combination with presidentialism are the cause for concern (1993: 220-2). This
difficult coexistence has also been confirmed by Samuels (2007, 719). A warning
has been issued as to how the centrifugal dynamics of multiparty systems can
lead to minority and divided governments (Riggs, 1994: 89-91). Presidential
systems are noted to “function better with electoral rules or sequences that avoid
extreme multipartism” (Mainwaring and Shugart, 1997: 467).
Gradually gaining momentum has been a more optimistic
conceptualization of multipartism under presidentialism as a mechanism of
reigning in the presidents. The success of multiparty presidentialism in Latin
America has been associated with how party system fragmentation functions to
limit the powers of the executive (Pereira and Melo, 2012: 157-61). The
constraints on partisan powers of a President increasingly are perceived as an
effective mechanism of control. The interaction between multipartism and
presidentialism is believed to limit hyperpresidentialism, lead to the introduction
of parliamentary techniques of control, and contribute to the abandonment of an
absolute notion of separation of powers (García Roca, 2016: 86).
Coming in defense of presidentialism are the studies that refuse to evaluate
all presidential systems in a uniform manner and rather opt out for focusing on
the variants of presidentialism. A more diversified enumeration of the sources of
variation has been underway. García Roca’s claim that there are as many
presidentialisms- as well as semipresidentialisms and parliamentarism- as the
number of countries increasingly gained the upper hand (2016: 72). There have
been calls to attend to the wider institutional context in which presidentialism
operates (Elgie, 2005: 118). Shugart and Carey conclude that the more powerful
the presidents, the more problematic the outcomes under presidentialism (1992:
156). The expectation has been that “providing the president with limited
legislative power, encouraging the formation of parties that are reasonably
disciplined in the legislature, and preventing extreme fragmentation of the party
system enhance the viability of presidentialism” (Mainwaring and Shugart, 1997:
469).
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The distinction drawn between presidential and parliamentary systems has
also gradually blurred. Increasing convergence between the two systems was
initially acknowledged in the earlier works of Linz, where it was noted that
“parliamentary systems with tightly disciplined parties and a prime minister who
enjoys an absolute majority of legislative seats will tend to grow quite similar to
presidential regimes” (1990: 62-3). The executive has been expected to relate to
the legislature possibly in transactional or hierarchical forms under
parliamentarism and presidentialism alike (Shugart, 2008: 346-348). Shugart
underlines that a presidential design may evolve into an informal fusion of
powers system where the executive and the legislative branches are bound
together (2008: 356). Transactional presidentialism, on the other hand, is defined
as a variant where political parties form coalitions among themselves to improve
their position in national and regional power structures (Duque Daza, 2014:
118). Tsebelis also accentuates that “presidential systems (with multiple
institutional veto players) present characteristics of policy-making stability
similar to coalition governments in parliamentary systems (with multiple
partisan veto players)” (1995: 322).
Institutional design has decreasingly been treated as the cause for the ills of
presidential systems. Cheibub argues that presidential democracies “are not
institutionally flawed” and “have existed in countries where the environment is
inhospitable for any kind of regime” (2012, 160 and 136). Riggs similarly
highlights that the “fact that virtually all presidentialist regimes except that of the
United States experienced authoritarianism and military coups was attributed to
cultural, environmental or ecological forces rather than any inherent problems in
this constitutional formula” (1994: 72). In another sign of qualification that
reveals a degree of restraint in questioning the democratic credentials of
presidentialism by design, it has been claimed that “the superior record of
parliamentarism is in part an artifact of where it has been implemented”
(Mainwaring and Shugart, 1997: 456).
2. TAXONOMIES OF PRESIDENTIAL
AMERICAN EXPERIENCE

DESIGN:

THE

LATIN

Elgie’s survey on the trajectory followed by presidentialism studies outlines
three different waves, all coinciding with the 1990s (2005: 107). Latin American
experience, on the other hand, enables the identification of new waves of studies
in the 2000s and beyond. In analyzing presidentialism in the region, a variety of
concepts have recently come under the spotlight. Coalitional presidentialism
(Chaisty et al., 2018; Chasquetti, 2008; Colomer and Negretto, 2005;
Marsteintredet et al., 2013; Martínez-Gallardo, 2012; Pereira and Melo, 2012;
Power, 2010), multiparty presidentialism (Pereira and Melo, 2012),
flexibilization of presidentialism (Linares, 2011; Marsteintredet, 2008; Serrafero,
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2014) and parliamentarization of presidential systems have been identified as the
main trends.
The most frequently cited effort at classifying systems with popularly
elected presidents is the one proposed by Shugart and Carey (1992: 156-66). The
authors claim that “criticisms of presidential regimes should not be put forward
as if all presidencies were created equal; rather, these criticisms apply with
greatest force to strong presidents” (Shugart and Carey, 1992: 165). Inspired by
the comparison of presidential systems in Latin America as well as the contrasts
between the North and Latin American designs, a typology of presidential
systems has been proposed by various authors. 2 This study concentrates on some
recent scholarship from Latin America that builds on the early categorizations.
Formal presidential powers have been the principal pillar in distinguishing
between variants of presidentialism. Carpizo, while upholding the widely
endorsed classification on the basis of constitutional norms, also proposes a
typology founded on contextual circumstances which he terms the constitutional
reality (2014: 29). Along similar lines, Basabe-Serrano’s classification diverges
from others due to its emphasis on the conditions prevailing under each
presidency (2017: 7-8).
Table.1: Variants of Presidentialism
Author(s)
Henríquez &
Zovatto (2009)

Type I
Pure

Type II
Predominant

Lanzaro (2010)

Pluralist

Majoritarian

Carpizo (2014)

Hegemonic

Balanced

Weak

Nohlen (2015)

Hyper /
Dominant
Imperial

Reinforced /
Rationalized
Minimal

Pure /
Balanced
Conditioned

Basabe-Serrano
(2017)

Type III
Mitigated /
Tempered

Type IV
With
parliamentary
nuances

Type V
Parliamentarized

Mitigated /
Attenuated
Transitional

Parliamentarized

To the extent that formal powers are concerned, pure presidential systems
have been associated with the US design. This variant is portrayed by the
existence of a balanced relationship and counterweights between branches of
government (Henríquez and Zovatto, 2009: 55-6; Nohlen, 2015: 98).
2

Early attempts at proposing a typology of presidential systems were undertaken by Karl
Loewenstein (1949). Pure presidentialism, attenuated presidentialism, and approximated
parliamentarism were the three categories used to classify the presidential experience in Latin
America (Loewenstein, 1949: 454-5). From the first to the third, the ascendancy of the
executive was restrained, and collegiality was introduced into the ranks of the executive.
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Nonetheless, presidents nominate the ministers freely and ministers are
responsible to the President (Basabe-Serrano, 2017: 4-5; Carpizo, 2014: 11).
The predominant variant of presidentialism is characterized by the
personalization of politics, a distribution of power that favors the executive, and
the lack of organs that can check and balance executive power or their being
devoid of autonomy (Carpizo, 2014: 32; Henríquez and Zovatto, 2009: 55-6;
Nohlen, 2015: 98). Plebiscitarian tendencies are equally discernible (Nohlen,
2015: 98). Amidst the power imbalance, the presidency is pivotal to the
constitutional system (Carpizo, 2014: 32). Presidents hold wide-ranging
legislative competencies of a diverse nature (Carpizo, 2014: 33). Such designs are
still believed to fall far from autocracies, given that they incorporate quite
efficient mechanisms for the protection of individual rights (Carpizo, 2014: 32-3).
In mitigated versions of presidentialism, legislatures are furnished with
wider competencies and legislative powers of presidents face considerable
limitations (Henríquez and Zovatto, 2009: 57). It is rather the legislature that is
pivotal to the constitutional system, as the President lacks the veto power or such
power is subject to an override with a simple majority (Carpizo, 2014: 34). The
ministers exercise executive power collectively with the President, even though
the formers are responsible to the latter (Carpizo, 2014: 11). A degree of
collegiality can thus be observed inside the ranks of the executive.
In the perspective of Reniu, parliamentarization in presidential regimes is
so widespread a trend as to be observable in 12 out of the 18 Latin American
states (2008: 12). Parliamentarized variants of presidentialism incorporate the
features of parliamentarism to varying degrees. Parliamentarization is regarded
as a means of putting a brake on hyperpresidentialism and enabling the
rationalization of presidentialism (García Roca, 2016: 76). Decision-making in
parliamentarized presidential systems rests on negotiation and consensus
(Nohlen, 2015: 99). Individual or collective responsibility of the ministers before
the legislature is the cornerstone (Carpizo, 2014: 11). Another corollary is the
flexibilization of a system known for its rigidity in terms of tenure and separate
mandates. Indicators of parliamentarization include ministers attending
legislative sessions and answering questions, vote of confidence and motions of
censure against the ministers individually or collectively, a coordinating minister
being designated as responsible for the operation of the cabinet, and dissolution
of the legislature by the President (Valadés, 2008: 239-46; Nohlen, 2015: 99;
García Roca, 2016: 74-7). While the rules are restrictive and difficult to carry on
with in practice, constitutions of Ecuador, Peru, Venezuela, and Uruguay allow
for the dissolution of the legislature by the executive (Serrafero, 2018: 415).
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In a more restrictive attempt at borrowing from parliamentarism, some
presidential systems are known to manifest parliamentary nuances. While joint
control of the cabinet by the legislature and the President is established, the
President rather than the legislature ultimately decides whether a minister
continues in office once a motion of censure is initiated (Henríquez and Zovatto,
2009: 58; Reniu, 2008: 12). Pockets of presidential power are wider in
presidentialism with parliamentary nuances than in parliamentarized variants of
presidentialism.
Carpizo’s elaboration on an alternative categorization of presidential
systems discusses the underlying causes of presidential empowerment or
emasculation. Hegemonic presidentialism denotes a predominant political party
chaired by the President and holding legislative majority, coupled with a twoparty system or two rival blocs of political parties (Carpizo, 2014: 48). Political
parties are disciplined, and power is concentrated (Carpizo, 2014: 48). At the
opposite end, weak presidentialism combines an extreme multiparty system
made up of ideologically distant parties with a president lacking legislative
majority support (Carpizo, 2014: 50). Parliamentary checks such as ministerial
responsibility before the legislature are also introduced (Carpizo, 2014: 50-1).
A different attempt at classification is based on an explanation that
integrates institutional factors with contextual ones. The imperial variant of
presidentialism combines strong institutional and partisan powers in a setting of
economic prosperity and high presidential approval ratings (Basabe-Serrano,
2017: 6-7). A resemblance is observed between imperial presidentialism and
hyperpresidentialism (Basabe-Serrano, 2017: 12). In hyperpresidential systems,
even though the constitutional texts impose rigid and at times unrealistic
restrictions on power delegation, de facto delegation becomes rather widespread
and open-ended (Rose-Ackerman et al., 2011: 328). In minimal presidentialism,
presidents hold limited formal powers and legislative representation, in the midst
of economic and social tension accompanied by little popular support (BasabeSerrano, 2017: 7-8). Bargaining, negotiation and building of coalitions with
opposition parties become essential (Basabe-Serrano, 2017: 8).
An earlier effort at classifying Latin American presidentialism involves
Lanzaro drawing a distinction between pluralist and majoritarian variants. The
pluralist variant fosters a presidential system based on compromise, as whoever
wins the presidency shares the victory in a de facto or de jure manner with
others, stimulating the effectiveness of checks and balances (Lanzaro, 2010: 210). Even though a pattern of cooperation, negotiation and inter-party
agreements is laid out, these ends are delivered through case-by-case settlements
rather than an encompassing pact or a dense network of responsibility (Lanzaro,
2010: 6). Majoritarian presidentialism, on the other hand, signifies a system in
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which whoever wins the elections governs in a more or less exclusive manner,
possibly with the formation of formal coalitions (Lanzaro, 2010: 10).
3. PLURALIZING PRESIDENTIALISM
Some of the excesses of Latin American presidentialism have been
mitigated by ridding it of some of its majoritarian characteristics. Horizontal
checks and accountability inside the executive have been reinforced through vice
presidents elected increasingly on the same ballot with presidents and the
formation of coalitions bringing together members of different political parties in
allocating ministerial portfolios or during legislative votes. Presidential and
legislative electoral systems have both been reformed. While run-off elections are
considered to offer a majoritarian formula, moderation of candidates as well as
bargains between political parties they tend to induce also serve the pluralization
of the political landscape. This influence is coupled by the introduction of a
diverse range of variants of proportional representation (PR) system in legislative
elections. Additionally, recall referenda point at a new dimension of peaceful
and early presidential exits as a consequence of popular vote. At the moment,
there seems to be surprisingly little connection between the recently burgeoning
studies on vice presidents and the few studies on collegiality. Equally in need of
further analysis is how recall referenda can figure in the flexibilization of
presidentialism.
Collegiality and Pluralizing the Ranks of the Executive
A major contribution on the part of studies on Latin American
presidentialism relates to the efforts at measuring presidents’ powers over their
cabinets or administrations. Araújo, Silva, and Vieira (2016) propose an index
on whether the constitutions of the region create a hierarchical or vertical
governmental decision-making process (Araújo et al., 2016: 15). Powers
exercised in the removal of ministers, their selection and eligibility, the
requirement of countersignature, and the power to censor and dissolve the
parliament are pivotal to the endeavor (Araújo et al., 2016: 11). Binary variables
denote that the value of 1 is assigned when ministers can be freely appointed by
the President, the President can unilaterally remove the ministers, eligibility
criteria do not go beyond age and nationality, requirement for ministerial
countersignature is nonexistent, or ministers have no power to initiate legislation
(Araújo et al., 2016: 9). The key finding is that a significant level of variation
characterizes presidential powers over cabinets across Latin America (Araújo et
al., 2016: 1).
A lately flourishing debate on vice presidency indeed has major
implications on the study of collegiality inside the executive. If a clear pattern of
hierarchy characterizes relations between the president and the vice president,
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with the former holding exclusive sway over the appointment of the latter,
collegiality is forsaken. Yet, a striking recent trend in Latin America is that a
large number of presidents feel compelled to pick running mates from outside
their own parties based on the exigencies of coalition building. The existence of
vice presidents who are the principal opponents of the government they are a
member of has also been pointed at (Bidegain, 2017: 181).
Based on the scrutiny of vice presidents who served between 1985 and 2012
in 17 Latin American countries, observing a balanced distribution or the
enlargement of political-partisan support is believed to surface as the strongest
criterion in the selection of vice presidents (Mieres and Pampín, 2015: 113).
Leading a political grouping confers vice presidents a cushion that sustains them
in power, with the caveat that such leadership can also be constructed from the
vice presidency (Sribman, 2011: 121). Support from actors wielding power,
pressure groups or a particular sector is equally treated as a source of autonomy
for vice presidents (Sribman, 2011: 121).
Brazil is identified as an extreme case in the sense that all of its eight vicepresidents elected “since the return of democracy have had a background in a
party different from that of the president” (Marsteintredet and Uggla, 2019: 16).
It has been argued that “presidencies with such ‘external’ vice-presidents are
almost three times as likely to suffer interruptions such as coups and
impeachments than are those which have a designated successor with the same
partisan background as the president” (Marsteintredet and Uggla, 2019: 2). A
survey of recent impeachment processes resulting in the President’s removal or
congressional dismissals of popularly elected presidents demonstrates that all
occurred in circumstances in which the vice president was the member of a
different party or a politically independent figure (Marsteintredet and Uggla,
2019: 20).
The four formulas that were historically at work in choosing vice presidents
have been independent elections, election on the same ballot as the president,
election of the presidential candidate with the second highest vote, and the
president personally picking the vice president (Marsteintredet, 2019: 122).
Electing the president and the vice president on the same ballot has become the
norm in the region, which promises to boost loyalty in relations between the two
actors (Marsteintredet, 2019: 122; Marsteintredet and Uggla, 2019: 12). Except
for in Venezuela where they are named by the president, vicepresidents are today
elected on a joint ticket with presidents (Mieres and Pampín, 2015: 103).
There is considerable variation in the role played by vice presidents in
Latin America. Some constitutions maintain silence on the responsibilities to be
assigned to the vice president whereas others refer to ad hoc assignments by
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presidents or explicitly enumerate responsibilities other than replacing the
President (Bidegain, 2017: 172). Another cause for variation is that while in
some constitutions vice presidents are tasked with coordinating legislativeexecutive relations, in others - with purely executive vice presidents - there is no
association between the vice president and the legislature (Bidegain, 2017: 173).
In fact, in the integrated broker model, the vice president is a member of the
legislature who can vote under a defined set of circumstances or at all times
(Bidegain, 2017: 173).
Pluralizing the Party System: Electoral System Reform
It has been accentuated that “institutions of parliamentarism empower
political parties to an extent that is not generally found under presidentialism”,
as they “control delegation from voters to representatives, as well as from
representatives to the chief executive” (Strøm, 2000: 274). To the contrary,
presidentialism is assumed to weaken political parties (Carey, 2009: 174). The
dampening effect of presidentialism on the number of relevant political parties
and the presidentialization of political parties combine to confine the influence of
parties over political processes. Regarding the former effect, Hicken and Stoll
raise a qualification through the finding that “legislative elections reduce
legislative fragmentation when there are few presidential candidates but increase
legislative fragmentation when there are many presidential candidates” (2011:
857). The latter effect, on the other hand, promotes personalization of politics
and transforms political parties into structures rallying around presidential
candidates (Samuels, 2002: 475). It is assumed that “centralized parties that are
cohesive, disciplined, without factions and with a leadership that is independent
from the organization (for extra-political or statutory resources) will be more
suitable to increasing levels of presidentialization” (Passarelli, 2015: 2).
Yet, electoral reforms have already begun altering party systems in Latin
America. Democratization and the rise of new political parties brought along the
adoption of more inclusive electoral norms which have the tendency to pluralize
party competition and increase fragmentation in party systems (Negretto, 2018:
145 and 135). In an ever-expanding number of countries, formulas requiring
absolute majorities or a lower percentage of the vote- usually fixed at 40 percent
or above- along with the specification of a minimal margin between the first and
the second ranking candidates have become the norm in presidential elections
(Zovatto, 2017). These requirements under the run-off formula are believed to
have “bolstered the winner’s legitimacy and enticed candidates toward the
political center”, with the corollary of ideological moderation (McClintock,
2018).
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While the PR system is entrenched in the region, recent reforms have seen
the introduction of personalized voting, denoting alternatives such as open party
lists, flexible closed party lists instead of bloc lists or mixed voting for candidates
and closed party lists simultaneously (Negretto, 2018: 137). These steps weaken
the leadership’s disciplinary powers over the party, with the presidents having to
negotiate their agendas even inside their own parties (Negretto, 2018: 146).
Growing resort in the region to the holding of synchronic legislative and
presidential elections seems likely to boost the potential for concurrent majorities
and serve the presidents. Nonetheless, the net effect of all these shifts is a greater
need for coalition building. The resultant multipartism, in a more or less
polarized or extreme form (García Roca, 2016: 85), has made it imperative for
presidents to engage in bargaining with rival political parties. Minority presidents
and divided governments have become the norm across Latin America since
1978, with a reduction in the partisan powers of presidents (Negretto, 2018: 145).
Early studies on presidentialism acknowledged presidents’ efforts at allocating
“cabinet seats to parties other than their own in order to attract the support of
these parties or, after elections, to reward them for such support” (Mainwaring
and Shugart, 1997: 454). Later studies on Latin American trajectory produced
the most detailed accounts on coalitional presidentialism.
The management of coalitions has been regarded as “a crucial factor in the
explanation of presidential success in implementing his or her agenda in Latin
America” (Melo, 2009: 39). Presidents in the region can frequently be found
building formal or informal legislative coalitions and using material or
administrative resources to buy the support of legislators (Negretto, 2018: 147).
The nominal size of the presidential cabinet in the Congress operationalized as
“the percentage of Chamber seats held by the ministerially represented parties”
and cabinet coalescence indicated by “the degree of proportionality between the
pro-presidential parties’ share of seats within the government’s floor voting
coalition in the Chamber and their share of ministerial portfolios” (Pereira et al.,
2005: 186) were presented as the main predictors.
Classified as exaggerated presidentialisms in the early 1990s, Chile or
Brazil stand out as the prime cases with an open list PR, large number of
effective parties, and coalition governments (Melo, 2009: 31). Strong
constitutional powers for the presidents are believed to have compensated the
weak party leadership in both cases (Melo, 2009: 32). Through the lure of such
powers, presidents managed to assemble cross-party coalitions. Pereira et al.
indeed draw a resemblance between Brazilian coalitional presidentialism and the
efforts of prime ministers in the multiparty parliamentary systems of Europe
(2005: 186).
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Political outsiderness has been identified as another major cause of
minority presidentialism. While it is argued that in “presidential democracies
that have more institutionalized party systems, the election of political outsiders
is the exception” (Mainwaring and Shugart, 1997: 456), it has been easier for
candidates lacking ties to established political parties to perform well in Latin
American elections. Yet, outsider presidents’ skills and experience in building
coalitions have been questioned (Clark et al., 2013: 817). The tendency of
outsider presidents to distance themselves from the political class and the
personalization of politics associated with this choice have been analyzed as
principal predicaments (Carreras, 2013: 99; Ellis and Samuels, 2009: 531-2).
Bringing the People Back In: The Recall Referenda
At the beginning of 2010s, increasing frequency in the use of direct
democracy mechanisms was witnessed (Altman, 2010: 10). Qualifying the large
part of referenda as cases of plebiscites called by the president and the legislature,
Altman also underlined that the popular initiative was endorsed by the prevailing
majority of Latin American constitutions while being binding only in few
countries (2010: 18-20). Direct democracy mechanisms coming from above then
formed 85 percent of cases (Altman, 2010: 21), denoting also that referenda were
utilized mostly to promote decisions rather than to control them. Cases of
limited, balanced, and amplified direct democracy coexist in Latin America,
with the role of citizens and the range of mechanisms used expanding from the
first to the third variant (Welp, 2016: 147-148).
Emblematic of a new wave of studies on Latin American presidentialism is
the focus on recall referenda. Whether the practice can be seen as a means of
flexibilizing presidential systems merits some scrutiny. The recall referendum, it
is argued, was introduced from the end of 1980s on to overcome the crisis of
representation manifested by popular discontent and apathy, with a view to
opening new institutional spaces for participation and popular control over
public policy processes (Eberhardt, 2017: 107-8). This vertical and social
accountability mechanism has been regulated in such a manner as to ensure that,
through the consent of a number of electors usually set somewhere between 10 to
35 percent of electoral rolls, a public official might be forced to leave office
(Eberhardt, 2017: 108-9).
An optimistic look into recall referendum underlines that this instrument
makes it possible to resolve some conflictive situations through more direct
institutionalized ways and from the bottom up, avoiding a crisis of governability
(Serrafero and Eberhardt, 2017: 517). It is listed among the constitutionally
defined means of presidential succession, along with death, resignation,
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impeachment, declaration of physical/mental/moral inability
abandonment of office (Serrafero and Eberhardt, 2017: 522).

and

the

Serrafero and Eberhardt indeed insist on the inclusion of the recall in
debates on presidential interruptions or falls, even though the number of
countries incorporating it into their constitutions remains very low (2017: 524).
Recall referenda at a national scale are allowed in Panama, Ecuador, Venezuela
and Bolivia, with the latter three also enabling such a vote to be scheduled
against the President (Eberhardt, 2017: 110). The instrument has so far been put
into practice only against Venezuelan and Bolivian presidents. The very
presidents who initiated the reforms allowing for the practice were targeted by
them, only to survive in both cases.
The jury still seems to be out on the record of recall referenda. The risk
associated with the process is that electoral calculations or pursuit of vengeance
through early elections can figure, whereas presidents may be searching for
plebiscitary support by obtaining popular confirmation for their mandate
(Eberhardt, 2017: 114). There is the reservation that the preference in favor of the
practice by the three countries that then displayed hyperpresidential
characteristics points at a tendency in certain democracies to become less
representative and more plebiscitarian (Serrafero and Eberhardt, 2017: 527).
Generalizations are still difficult to make. Causing significant variation are
factors such as the period of time into a president’s term during which a recall
referendum can be called for, the number of signatures required to schedule the
vote, absolute and relative number of votes that have to be collected for removal,
the deadline involved, the turnout requirement for validating the vote, the timing
of entry into force of the results, how the president is to be replaced, and how
many times the practice can be resorted to during a particular mandate
(Eberhardt, 2017: 118-9).
4.
REELECTABLE
PLURALIZATION?

CO-LEGISLATORS:

REGRESS

IN

Two other trends that have assumed the center stage in studies of Latin
American presidentialism are the expansion of the legislative toolbox of
presidents and the revision of presidential term limits. Although both seem to
cause a regress in the pluralization of presidential systems, they fall short of
invalidating the impact of the first set of factors enumerated in the previous
section. The former factor to be discussed below can be considered a balancing
act, ensuring that pluralization does not transform the political system into an
extremely polarized one. Widely defined presidential powers enable the
presidents to counter the lack of support from the ranks of the legislature. The
gradual relaxation of term limits also displays the potential for weakening the
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pluralizing tendencies. In discussing how caudillismo persists in Latin America,
Corrales points at presidents returning to power and the ones who change the
rules to remove term limits (2008, 56). The record is a mixed one, with recent
cases of less permissive treatment of reelectability being observed too.
Expanding Legislative Powers of Presidents
Presidential legislative and nonlegislative powers have mainly been
measured through an ordinal scale ranging from 0 to 4, along with the use of
binary variables coded on the existence or nonexistence of powers (Araújo et al.,
2016: 11; Metcalf, 2000: 664). Following Shugart and Carey (1992)’s efforts at
measurement, various attempts were made to attain more precision such as those
by Metcalf (2000), United Nations Development Program (PNUD) (2005: 92),
Fortin (2013) or Doyle and Elgie (2015). Inspired by these studies, Latin
American scholars elaborated on separate indexes of legislative and executive
powers of presidents.
In Latin American context, countries were ranked with regards to
presidential powers for legislating as can be observed in the PNUD (2005) and
the García Montero (2008) indexes. In line with the García Montero index,
whether the President can initiate legislation in all areas or a designated number
of them such as proposing international treaties and the annual budget as well as
whether the legislature can undertake the modification of these bills make a
difference (2008, 20). In countries which have symmetrical bicameral legislatures
with identical powers for both chambers, the executive is believed to have a
lesser level of participation in legislative output (García Montero, 2008: 47).
Along with agenda-setting powers associated with the ordering of the bills that
appear before the legislature, decree powers also occupy a central place in the
indexes. Unilateral action and delegation theories are instructive in making sense
of decree powers, with the former viewing “executive orders or decrees as
instruments that the executive uses to bypass adversarial or noncooperative
legislative bodies” and the latter claiming that decrees also satisfy the preferences
of legislators as they “have ample opportunity to overturn (via their own
considerable lawmaking powers) any undesirable presidential policies initiated
by executive orders” (Pereira et al., 2005: 180-1).
As far as the studies on powers placed at the disposal of the presidents are
concerned, positive and proactive powers (such as the initiation of legislation,
declarations of urgency for bills, preparation of national budget, calls for
extraordinary sessions, decree power) are accompanied by negative and reactive
ones (encompassing veto in its total or partial form) (García Montero, 2008: 15;
Duque Daza, 2014: 81; Negretto, 2018: 142). Additions that can be made to the
list of negative and reactive powers are the presidential power to apply to the
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Constitutional Court or the Supreme Court for abstract review and to call a
referendum.
On the matter of how presidents bolster their legislative activism, partisan
powers inside the legislature are instructive. Based on the study of 30 Latin
American presidents in power in the period 1993-2010, a main finding has been
that the combination of an institutional design favorable to the executive and the
division of Congress into differentiated ideological blocs favor presidential
control of the legislative agenda (Santos et al., 2014: 512). Legislative cartels are
particularly conducive to easing the penetration of presidential influence into
legislative activity, with the participation of one or few actors at the time of
establishing the order of sessions (García Montero, 2008: 23). Based on the
Chilean experience, it is assumed that “cartelized coordination exists between
the executive and government legislators to pass modifications proposed by the
executive” (Toro-Maureira and Hurtado, 2016: 2).
Legislatures are considered to be in a general state of decline, as they “have
become more reactive than proactive” (Pereira et al., 2005: 194). This changing
complexion of presidential powers and the expansion of legislative powers of
presidents have been well documented in Latin America. The index developed
by the PNUD calculates the Latin American average score for presidential
legislative powers to be 0, 38, which is significantly above the US score of 0, 15
(PNUD 2005, 93). Yet, in various studies, the conclusion reached is that this
power distribution does not necessarily culminate in the monopolization of
power by Latin American presidency. Negretto, for instance, negates the rise of
hyperpresidentialism with a reference to the presence of two counteracting
tendencies: existence of rules that reduce the probability that the President holds
congressional majorities and enhancement of the capacity of the Congress to
supervise executive powers (2018: 132).
Legislatures seem to have various ways through which they can flex their
muscles. Parliamentary control instruments such as the ratification of
presidential appointments or acts, budgetary or public debt related controls, and
impeachment can be listed (García Roca, 2016: 72). In discussing the fall of
governments through democratic means too, a major trend associated with
presidential ruptures across Latin America is greater activism of the congresses
in the region (Serrafero and Eberhardt, 2017: 523). Regarding the powers of
Latin American legislatures, it has been demonstrated that “Although the region
lags behind ‘Western’ powers in terms of the legislature’s ability to control
resources and exert oversight functions – including investigating and questioning
the executive – it surpasses other world regions on these dimensions” (Wilson
and Woldense, 2019: 8). Cheibub, Elkins, and Ginsburg refer to “a
contemporary pattern of Latin American constitutionalism that combines a
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strong legislature with a president possessing strong lawmaking powers” (2011,
12).
A Mixed Record: Redefining Presidential Term Limits
The debate on reelectability and term limits has a strong bearing on the
extent of flexibilization of presidential mandates and presents a major bone of
contention across all presidential systems. The topic gains all the more relevance
in a region where 46% of the presidents had to exit from power two years into
their term or earlier (Blondel, 2015: 132). Latin America has once been regarded
as a region with a deep tradition of banning presidential reelection in order to
safeguard alternation in power and evade personalism (Sánchez and García
Montero, 2016: 110). The majority of countries engaging in reform transitioned
from reelection with an interval between presidential terms to immediate
reelection (Treminio, 2014: 69). In the large part of the reforms, a relaxation of
the norms on reelection took place, with rising degrees of permissiveness
(Negretto, 2018: 137-8).
Term limits were altogether removed in Venezuela in 2009 and in
Nicaragua in 2014. In Honduras, the reform attempt by President Zelaya
provided an excuse for his toppling (Sánchez and García Montero, 2016: 112).
The bending of rules on relectability without any formal amendments have also
been undertaken. Fujimori in Peru and Correa in Ecuador effectively served for
three terms in spite of the two-term limit, given the recognition that their first
election materialized under a different constitutional framework and could be
disregarded (Sánchez and García Montero, 2016: 113). A similar interpretation
by judges enabled Morales in Bolivia to compete for a fourth term in October
2019, even though he previously was defeated in a referendum on the issue.
Failed attempts such as in Panama in 1998 and Venezuela in 2007 or
introduction of bans on reelectability point out the mixed legacy. Countries
displaying vacillation were Colombia and Ecuador, with a continual search in
response to political exigencies. In Colombia, the shift to reelection which was
then followed by an effort at making the practice more permissive ultimately
culminated in a ban on reelectability. 3 In a major power battle involving the
incumbents trying to shut their antecessor out of power in both Colombia and

3

Owing to a constitutional reform under the Uribe presidency, a consecutive reelection was
allowed for. In 2010, as Uribe’s final term in office was nearing an end, an effort at organizing a
referendum based on a citizen initiative was made. The Constitutional Court opposed the
initiative. In the 2015 ‘Reform of Equilibrium of Powers’, it was ascertained that a citizen who
served once in the presidency under this designation could not be reelected (Sánchez and
García Montero, 2016: 114).
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Ecuador, Santos blocked Uribe’s return while Moreno deprived Correa of the
possibility of reelection by eliminating the indefinite reelection rule in 2018.
5. CONCLUSION
While early accounts enumerated a number of perils and design flaws
associated with the presidential system, through an up-close look, differences
between presidentialism and parliamentarism have been increasingly
downplayed and the existence of variants of presidentialism gradually noted.
Building on the earlier work, recent studies on Latin America offered new
variants of presidentialism based on the comparison of presidential systems in
the region and contrasts between the North and the Latin American designs.
Since the return to multiparty competitive politics in mid-1980s, there have
been significant changes in political practices across Latin America. Constant
experimentation with presidentialism in the region has so far had major
implications on the research agenda. Various trends coinciding to remould Latin
American presidentialism have indeed been explored. From collegiality to the
changing role of vice presidents or the introduction of recall referenda, the Latin
American trajectory invites further research. Efforts at measuring presidential
powers need to take into account this diversification of practices.
On balance, it can be argued that Latin American presidentialism has
pluralized over the years. Greater collegiality in the ranks of the executive,
resulting primarily from the growing significance of vice presidency and the
compelling need for coalitions, functions as a major check on presidential
powers. The use of more personalized and flexible forms of the PR in legislative
elections and the introduction of run-off elections as well as a reduced threshold
in electing presidents have combined to cause an increase in fragmentation of
party systems. The resultant need for coalition building on the legislative floor or
during the formation of the executive has become another hallmark of Latin
American presidentialism. Recent incorporation of the practice of recall
referendum gave the voters the power to change the composition of the
executive. These shifts jointly serve to pluralize presidentialism and decentralize
power through installing institutional checks and balances.
Yet, as far as these recent moves in remodeling Latin American
presidentialism are concerned, counteracting tendencies can be observed. The
pluralization of Latin American presidentialism has been operating under certain
limitations. Presidents have increasingly become co-legislators with the
incremental expansion of their legislative toolbox. The revision of presidential
term limits towards the more permissive has at the same time allowed them to
personalize power in a manner reminiscent of caudillismo. Latin American
221

Ebru İLTER AKARÇAY

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 204-227

presidentialism at large can thus be depicted as taking two steps forward but one
step back in pluralizing its ranks.
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Türkiye’deki üniversitelerde Uluslararası İlişkiler/Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çalışan kadın
akademisyen sayıları, kariyerin ilk basamaklarında nispeten
yüksek olmasına karşın, özellikle profesörlük aşamasına
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kadın akademisyenlerin çalışma ortamlarıyla ve kariyer
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algılamaları
toplumsal
cinsiyet
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Uluslararası İlişkiler bölümlerinde öğretim elemanı olarak
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kadın
akademisyenlerin
çalışma
ortamlarını
nasıl
etkilemektedir?
Kadınlar
akademinin
merdivenlerini
tırmanmaya çalışırken görünen/görünmeyen hangi engellerle
karşılaşmaktadır ve bu engellerle nasıl mücadele etmektedir?
Türkiye’nin üç büyük şehri ve Anadolu’daki üniversiteler
arasında kadınların akademide çalışma koşulları açısından
hangi farklar mevcuttur? Cam tavanlar, fildişi bodrumlar ve
annelik duvarları onları ne kadar ve nasıl etkilemektedir? Bu
çalışmada tüm bu sorulara yanıt aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kadın Akademisyenler, Toplumsal
Cinsiyet, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler, Feminizm.
ABSTRACT
The number of female academics who are in the first steps of
their academic career in the departments of International
Relations/Political Science and International Relations in
Turkish universities are relatively high, but there is a
considerable gender inequality with regard to getting the title
of professorship. This article analyses female academics’
perceptions of working environments and career opportunities
in these departments from the perspective of gender. The
article is based on 58 semi-structured interviews held with
female academics in 22 different cities from seven regions in
Turkey. How do patriarchal codes, discourses and practices
affect the working environment of those academics? What kind
of visible and invisible obstacles do female scholars face and
how do they deal with them? What kind of differences are there
between the universities in the three biggest Turkish cities and
in others in terms of working environment? How do glass
ceilings, ivory basements and maternal walls affect female
academics? This study aims to answer these questions.
Keywords: Female Academics, Gender, International
Relations, Political Science and International Relations,
Feminism.

229

Birgül DEMİRTAŞ & Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 228-259

GİRİŞ
“Uluslararası İlişkiler” (Uİ) disiplini küresel siyasetin ve dış politikanın
aktörlerini, eylemlerini ve dinamiklerini anlamak, açıklamak; savaşları
engellemek ve kalıcı barışa ulaşabilmek gayesiyle Birinci Dünya Savaşı sonrasında
ortaya çıkmıştır. Temel amacı “küresel”i anlamak olan bir disipline emek veren,
çoğu en az bir yabancı dile hakim ve hiç azımsanmayacak bir kısmı dünyanın
farklı üniversitelerinde eğitim görmüş akademisyenlerin büyük çoğunluğunun,
evrensel normları ve değerleri diğer akademik disiplinlerin çoğundan daha iyi
bildiğini ve uyguladığını varsaymak mümkündür. Küresel normlar deyince akla
ilk gelen haklar arasında insan hakları gelmektedir. Bununla bağlantılı olarak da
kadın hakları, evrensel insan hakları bağlamında hem dünyada hem de Türkiye’de
giderek daha fazla gündeme gelmektedir.
Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler disiplini açısından önemli bir soru şu
şekilde ifade edilebilir: “dünyayı” anlama çabası; küreseldeki gelişmeleri,
normları ve değerleri takip etme amacı ve en az bir yabancı dile hakim olmak;
akademik çalışma koşullarına ve bireyler arası etkileşime yansıyor mu ya da ne
ölçüde yansıyor? Uİ’de feminist teorinin öncülerinden Ann Tickner’ın 1992’de
ortaya attığı, “Neden benim alanımda bu kadar az kadın var?” (Tickner, 1992: ix)
sorusu ve Uİ disiplini kadın tecrübelerini ve yaşamlarını ne kadar yansıtıyor
meselesi, ciddiyetini hala korumaktadır. Türkiye örneğine baktığımızda araştırma
görevlisi olarak kariyerlerine başladıklarında büyük ölçüde eşit olan kadın-erkek
oranları, nasıl olup da profesörlük seviyesinde kadınlar aleyhine eşitsizliğe
dönüşmektedir?
YÖK, 1984’ten itibaren tüm bölümler için toplam kadın-erkek akademisyen
oranlarını açıklamaktadır. Buna göre 1984’te kadın araştırma görevlilerinin oranı
%30 iken, bu oran 2000’de %38’e, 2018’de ise %50,4’e çıkmıştır. Profesör
oranlarında ise, 1984’te kadın oranı sadece %16 iken, 2000’de rakam %24’e,
2018’de ise %31’e çıkmıştır (YÖK, 2019a). YÖK’ün açıkladığı 2018-2019
akademik yılı istatistiklerine göre araştırma görevlisi sayılarında kadınların oranı
%50,6 iken, doktor öğretim üyeliğinde bu oran %43’e, doçentlikte %39’a
profesörlükte ise %31,5’a düşmektedir (YÖK, 2019b).
2019 yılı dikkate alındığında Türkiye’deki Uİ ile Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler (SBUİ) bölümlerinde çalışan kadın araştırma görevlisi oranı
%38, doktor öğretim üyesi oranı %41, doçent oranı %40, profesör oranı ise
%28’dir. 1 Burada dikkat çeken iki nokta bulunmaktadır. İlk olarak, ilgili
Belirtilen veriler, bu çalışma kapsamında ilgili bölümlerin web sayfalarından elde edilen rakamlar
temel alınarak hesaplanmıştır.
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bölümlerde çalışan kadın öğretim elemanlarının oranı, doçentlik hariç, her bir
akademik derece için genel Türkiye ortalamasının altındadır. İkinci olarak ise,
ilgili bölümler dikkate alındığında profesörlük aşamasına gelindiğinde kadın
oranlarının ciddi bir şekilde düşmesidir. Küreselle bu kadar bağlantılı bir alanda
özellikle profesörlüğe yükselme aşamasında kadın oranlarının nasıl radikal bir
şekilde düştüğünü anlamaya ve açıklamaya ihtiyaç vardır.
Bu makale, Türkiye’de Uİ ve SBUİ bölümlerinde çalışmakta olan kadın
akademisyenlerin deneyimlerine odaklanmakta ve aşağıdaki araştırma sorularını
yanıtlamaya çalışmaktadır:
1) Türkiye’de kadın Uİ/SBUİ akademisyenlerinin kimlik, toplumsal
cinsiyet, istihdam, atama/yükseltme süreçleri çalışma koşulları ve
kariyerlerinde ilerleme bağlamında deneyimleri nelerdir? Eşitlik/adalet
konusundaki tecrübeleri nasıldır? Yapısal ve toplumsal faktörler kadınların
kariyerini nasıl etkilemektedir?
2) Akademik çalışmalarda ve toplantılarda kullanılan dil ile araştırma
konusu seçimi konusundaki algılamaları nasıldır?
3) Akademi-medya etkileşimi konusunda kadınlar ne düşünmektedir?
4) Toplumsal cinsiyet bağlamında eşitliğe ulaşabilmek için önerileri nelerdir?
5) Türkiye’de Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin deneyimlerini Uİ
feminist teorisi bağlamında nasıl kavramsallaştırabiliriz?
Bu bağlamda, çalışma Türkiye’nin 7 bölgesinden, 22 kentten 58 kadın
öğretim elemanıyla yapılan mülakatlara dayanmaktadır. Çalışma kapsamında, 1
öğretim görevlisi (doktora öğrencisi), 1 doktor öğretim görevlisi, 26 doktor öğretim
üyesi, 17 doçent ve 13 profesör unvanına sahip kadın akademisyen ile yarı
yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatların bir kısmı yüz yüze, bir kısmı
telefonla, bir kısmı ise yazılı olarak yapılmıştır. Mülakata katılan kadınların 25’i
vakıf üniversitesinde, 33’ü ise devlet üniversitesinde görev yapmaktadır.
Makalede katmanlı örnekleme sistemi kullanılmış ve Türkiye’deki toplam
543 kadın Uİ ve SBUİ bölüm çalışanının en az %10’una ulaşılması hedeflenmiştir.
Bunun için her kentte bulunan üniversitelerdeki kadınların %10’una ulaşılmaya
çalışılmıştır. Toplam 58 kadına ulaşılarak, mülakata katılan kadın bağlamında
%11’e ulaşılsa da bazı kentlerde bu orana erişmek mümkün olamamıştır. 2

Çalışma kapsamında daha fazla sayıda kadına e-postayla, telefonla ya da yüz yüze mülakat
yapılması için ulaşılmaya çalışılmış, ancak ısrarlı çabalara rağmen erişilebilen kadın sayısı 58
olmuştur.
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Tablo.1: Bölgelere Göre Uİ ve SBUİ Bölümlerinde Kadın Akademisyenler ve
Mülakat Yapılan Akademisyenlerle İlgili İstatistiki Bilgi
Bölge

Kadın
akademisyen
sayısı

Türkiye’deki
yüzdelik oran

Mülakat yapılan
Mülakatlar
kadın akademisyen içinde
sayısı
yüzdelik oran

İç Anadolu

149

27%

20

35%

Ege

63

12%

9

16%

Akdeniz

36

7%

3

5%

Marmara

240

44%

17

30%

Doğu Anadolu

16

3%

3

5%

G. Doğu Anadolu

11

2%

2

4%

Karadeniz

28

5%

3

5%

Toplam

543

Tablo 1’de de belirtildiği üzere İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışan
kadınların %10’una ya da daha fazlasına ulaşılabilmiştir. Bu bölgelerden
ulaşabildiğimiz akademisyen oranları, Türkiye’deki bölgesel dağılıma uygun ya
da onun üzerindedir. Örnek vermek gerekirse, İç Anadolu bölgesinden kadın
akademisyen sayısının %10’u olan 15 kişiye, Ege bölgesinde 7 kişiye ulaşılmaya
çalışılmıştır. Belirtilen bölgeler için, daha fazla kadın akademisyene
ulaşılabilmiştir. Ancak, yazarların tüm çabalarına rağmen Marmara ve Akdeniz
bölgelerinden görev yapan kadınların %10’undan daha azına ulaşılabilmiştir. 3 Bu
bağlamda, çalışmanın tüm Türkiye’yi temsil ettiğini iddia etmek mümkün
değildir, ancak bu çalışma Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümleri bazında şu ana kadarki en kapsamlı çalışma olma niteliğini
taşımaktadır ve Türkiye genelinde kadın akademisyenlerin tecrübeleriyle ilgili de
fikir verebileceği muhakkaktır.
Yöntemle ilgili bir not da çalışmanın temelde niteliksel bir çalışma
olduğudur. Her ne kadar makale bazı istatistiki verileri ortaya koyuyor olsa da asıl
amaç kadın akademisyenlerin kendilerini, üniversitelerini ve bölümlerini nasıl
algıladıklarını analiz etmektir. Tamamen niceliksel bir çalışma yapmanın, kadın
akademisyen tecrübelerini yeterince yansıtamayacağı düşünüldüğünden niteliksel
İletişim kurmaya çalıştığımız kadınların neden mülakata katılmak istemediklerini tam olarak
tespit etmek mümkün değildir. Az bir kısmı yanıtlayacağını söylemiş, ama geri dönüş yapmamış,
bir kısmı ise hiç yanıt vermemiştir. Mülakatların yapıldığı dönemin kısmen OHAL dönemine denk
gelmesinin etkili unsurlardan biri olduğu düşünülebilir.
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bir çalışma yapılması tercih edilmiştir. Akademideki muhtemel güç
mekanizmalarını, cinsiyetçi hiyerarşik yapılanmaları ve atama/yükseltmedeki
görünen/görünmeyen engelleri ortaya koyabilmek için kadınların kendi
deneyimlerinin analiz edilmesi önemlidir. 4
Makalede öncelikli olarak, dünyada Uİ ve Siyaset Bilimi alanında çalışan
kadınların deneyimleri ve yaşadıkları sorunlar mercek altına alınacaktır. Ardından
Türkiye’de kadın akademisyenlerle ilgili literatürde hangi çalışmaların yapıldığı
analiz edilecektir. Daha sonra, Türkiye’deki ilgili bölümlerde görev yapan
araştırma görevlilerinden profesörlere kadar kadın çalışanlar ve yöneticilerle ilgili
hazırlanan istatistiki veriler paylaşılacaktır. Bir sonraki bölümde 58 kadınla
yapılan mülakatların bulguları kavramsallaştırıp analiz edilecektir. Sonuç
bölümünde çalışmanın temel argümanları ortaya konacaktır.
1. KAVRAMSAL
BODRUMLAR

ÇERÇEVE:

CAM

TAVANLAR

VE

FİLDİŞİ

Çalışma hayatında kadınların yaşadıkları engelleri ifade etmek için en sık
kullanılan kavramlardan biri “cam tavan” kavramıdır. Bu terim, bazı kaynaklarda
“cam tavan sendromu” olarak da ifade edilmektedir. Cam tavan kavramının
sözlük anlamı hiyerarşik bir yapı içinde kadınların ya da azınlıkların üst düzey
pozisyonlara ulaşmasını engelleyen görünmez engeldir (Merriam-Webster).
“Cam” kavramı şeffaflığa işaret ederken, tavan kavramı üstteki sınırı
anlatmaktadır (Gupta, 2018: 83). Cam tavan kavramı, ister kamu kurumlarında
ister özel sektörde isterse sivil toplum kuruluşunda çalışsın, toplumun belli bir
kesiminin üst düzey pozisyonlara ulaşmalarının önündeki görünmez engelleri
ifade etmektedir. Burada ayrımcılık nedeni farklı kriterlere bağlı olabilir.
Toplumsal cinsiyet, etnik köken, dini inanç, yaş gibi farklı nedenler belli grup
insanların çalışma hayatında ayrımcılık yaşamasına yol açabilir. İnsanlar
istedikleri kadar iyi eğitimli, yetenekli, bilgili ve tecrübeli olsunlar; sadece
cinsiyetleri, milliyetleri, sosyal sınıfları, dini inançları ya da yaşları nedeniyle belli
kademelere erişemeyebilirler.
Burada önemli bir nokta, söz konusu engelin tek bir birey için değil, o grubun
tümü için geçerli olmasıdır. Örneğin, toplumsal cinsiyet ya da bir azınlık gruba
mensubiyet nedeniyle yönetici olamamak, tek bir birey için değil, o grubun tüm
üyeleri için geçerlidir. Bu bağlamda, cam tavan sendromu, grup düzeyinde ele

Uİ disiplinindeki feminist akademisyenlerin niceliksel yöntemlere neden mesafeli yaklaştıklarıyla
ilgili önemli bir çalışma için bkz. J. Ann Tickner, “Feminism Meets International Relations: Some
Methodological Issues”, Brooke A. Ackerly, Maria Stern, Jacqui True (der.), Feminist Methodologies
for International Relations, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, s. 19-41.
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alınması gereken bir kavramdır. Bu makalede, çalışmanın konusu bağlamında
toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılığa odaklanılacaktır.
Siyasette, iş dünyasında, üniversiteler dahil eğitim kurumlarında en üst
düzey idari görevlerde çoğunlukla erkekler koltuk sahibidir. Cam tavan
kavramsallaştırması, kadınların neden en üst düzey yönetim pozisyonlarına
tırmanamadıklarını ve ne tür engellerle karşılaştıklarını tartışmaktadır. Engeller
vardır, ancak görünür değildir. Kadınların yönetici pozisyonlara yükselmesini
engelleyen yazılı kurallar yoktur. O zaman gerçekten en tepedeki koltuklarda
kadınların çok nadir oturabilmesinin nedenleri nelerdir? Kadınlar ne kadar
eğitimli, ne kadar vasıflı olurlarsa olsunlar neden çoğu zaman ancak belli bir
düzeye kadar yöneticilik pozisyonlarına sahip olabilmektedir? En tepedeki
koltuklar neden çoğunlukla erkeklerin tekelindedir?
Literatür, bu konuya farklı düzeylerde yaklaşmaktadır. İlk olarak, kadınların
toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan kendi kendilerine koydukları
engellerden bahsedilebilir (Örücü vd., 2007: 119-120). Aile içinde hem çocuk hem
de yaşlı bakımı konusunda başlıca sorumluluk sahibi olan hem de yemek ve ev işi
gibi ev içi sorumluluklarının çoğunu tek başlarına üstlenen kadınlar, iş hayatında
yükselmekten bilinçli olarak uzak durabilmektedir. Çalışma hayatında ancak belli
bir konumda kalır ve fazla yükselmezlerse aile hayatlarını “huzur” içinde
sürdürebileceklerine inanmaktadır (Örücü vd., 2007: 119). İkincisi, kadınların
hiyerarşik iş yaşamında yükselmesini engelleyen cinsiyetçi iş ortamından
bahsedilebilir. Üst düzey pozisyonlara erkeklerin oturmasının kabul edildiği ve
yöneticiliğin erillikle özdeşleştirildiği iş yaşamında, kadının yükselebilmesi çok
zor, hatta bazen imkansız olabilmektedir. En üst pozisyonlarda kadınların
bulunması istenmez. Bunun için gerekçeler üretilir. Kadınların daha duygusal
oldukları, asıl görevlerinin evde olduğu, üst düzey pozisyonlarda erkekler kadar
başarılı olamayacakları iddia edilir. Hatta kadınların yönetici yapılmayarak
yıpranmalarının önüne geçildiği bile savunulur. 5
Makalenin kavramsal çerçevesini oluşturan ikinci kavram da fildişi
bodrumlardır. Akademisyenliği fildişi kuleyle özdeşleştiren genel inanışın aksine
bu görüşe göre üniversitedeki alt düzeyde çalışan akademik ve akademik olmayan
personelin çoğu, kendilerini adeta bulundukları konuma hapsetmekte ve
bulundukları konumun üstüne çıkmaya çalışmamaktadır. Adeta görünmez
olmaya çalışmakta ve konuşmaktan bile çekinebilmektedir (Eveline, Booth, 2004:
243-255). Dolayısıyla, insanların potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri en
“ideal” kurumlardan biri olarak görülen akademik yapılar, tam tersine kişileri
pasifleştirebilmekte ve onları bulundukları statüye hapsedebilmektedir. Bu durum,
5

Bu noktaya dikkatimizi çeken hakeme teşekkür ederiz.
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erkeklerden ziyade kadın akademisyenleri daha fazla etkilemektedir. Bazı kadın
akademisyenler, kişisel ya da yapısal meseleler nedeniyle yükselmeyi arzu
etmemektedir.
Kavramsal çerçevede cam tavan ve fildişi bodrum kavramları açıklandıktan
sonra bir sonraki bölümde küreseldeki kadın akademisyen deneyimleri
incelenecektir.
2. KÜRESELDE KADIN DENEYİMLERİ: SİYASET BİLİMİ VE Uİ
BÖLÜMLERİ ÖRNEĞİ
Dünyada Uluslararası İlişkiler alanında ve kardeş disiplinlerde çalışan
kadınlarla ilgili farklı ülkelerde nitel ve nicel çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
özellikle Batı dünyasında odaklanmaktadır. ABD’den Avustralya’ya,
Britanya’dan İskandinav ülkelerine kadar farklı ülkelerde yapılmış alan
araştırmaları mevcuttur. Bazı ülkelerde ilgili disiplindeki kadın akademisyenler bir
araya gelerek sorunlarını konuşmuşlar ve daha sonra ortaya çıkan bulguları
yayınlamışlardır. Çalışmanın bu bölümünde dünyada kadın akademisyenler
üzerine yapılan çalışmaların temel bulguları analiz edilecek, özellikle Uİ alanında
yapılan çalışmalara odaklanılacaktır. Bu bölümde analiz edilecek bulgular, daha
sonra mevcut çalışmanın odaklandığı Türkiye’deki kadın akademisyenlerin
durumlarıyla ilgili ulaşılan sonuçlarla karşılaştırma sağlaması açısından
önemlidir.
Dünyada Uluslararası İlişkiler ve kardeş disiplin olarak Siyaset Bilimi
alanında çalışan kadınlarla ilgili yapılan alan araştırmaları bazı ortak sorunları
ortaya koymaktadır. İnsani gelişmişlik endeksinde en üst sıralarda yer alan
ülkelerde bile kadın akademisyenler ayrımcılık ve eşitsizlik ile karşı karşıya
kalmaktadır. Yüzde yüz eşitliğin sağlandığı ülke henüz mevcut olmasa da,
üniversitelerde hem niceliksel hem de niteliksel olarak kadın-erkek eşitliğinin
sağlanması konusunda ciddi adımlar atarak önemli mesafeler kat etmiş olan ilham
verici örnekler mevcuttur.
Dünyada kadın akademisyenlerin karşılaştıkları başlıca sorunlar nelerdir?
Öncelikli olarak sayısal eşitsizlik söz konusudur. Akademinin ilk basamaklarında
Batılı ülkelerde kadın ve erkek sayıları eşit ya da eşite yakınken, akademik
ünvanlar yükseldikçe erkek sayısı artmakta, kadın sayısı azalmaktadır. İkinci
olarak, yükselme sürecinde eşitsiz koşullar vardır. Kadınlar doktoralarını daha geç
bitirebilmekte, daha geç kadro (tenure) alabilmekte, hatta bazen alamamaktadır.
Üçüncü olarak, kadınların akademik hareketlilik konusunda sorunları vardır.
Aileleriyle ve çocuklarıyla ilgili sorumluluklar nedeniyle daha az konferansa
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gidebilmekte, araştırma izni (sabbatical) için fırsat bulabilmeleri erkeklere göre çok
daha zor olmaktadır.
Dördüncü olarak, erkekler kendi aralarında dayanışma ağları (boys’ networks)
kurarak birbirleriyle daha fazla iletişim kurmakta ve birbirlerinin kariyerde
yükselmelerini desteklemektedir. Bu da onların daha fazla akademik toplantılara
gitmelerine, daha fazla yayın yapabilmelerine ve daha fazla atıf alabilmelerine
imkan sağlamaktadır. Aynı zamanda, eril dayanışma ağları, abi-kardeş ilişkilerine
yol açarak, erkeklerin akademide daha hızlı yükselmelerine ve hatta bazen üst
düzey yöneticilik konumlarına ulaşmalarına imkan tanımaktadır. Ancak erkekler
için avantaj olan bu ağlar, kadın meslektaşları açısından dezavantaja dönüşmekte
ve kadınların cam tavan engellerine takılmalarına yol açmaktadır. Kadınların
benzer dayanışma ağlarını neden kuramadıkları meselesi önemli bir araştırma
sorusudur ve ayrı bir çalışma yapılmasını haketmektedir. Mevcut çalışmanın
sınırları nedeniyle, bu soru ele alınmamıştır. Bazen de akademi, kadınlar için
fildişi bodruma dönüşmekte, bulundukları statüden bir üste çıkamadıkları bir yapı
olarak varlığını sürdürebilmektedir. Bunun nedeni bazen kadınların kendi
tercihleri, bazen de yapısal engeller olmaktadır.
Farklı ülkelerden yukarıda belirtilen konularla ilgili örnekler vermek
mümkündür. Sayısal eşitsizlik meselesinden başlamak gerekirse literatürde ele
alınan hiçbir ülkede kadın-erkek akademisyen sayıları eşit değildir. Özellikle
ünvanlar ilerledikçe Uİ alanı erkek disiplin görüntüsü vermektedir. Ann Tickner,
Gender in International Relations adlı kitabında uluslararası politikanın en üst düzey
pozisyonlarında kadınların olmadığını vurgulamaktadır. Devlet insanlarının, üst
düzey bürokratların, büyükelçilerin, üst rütbeli askerlerin büyük çoğunluğu
dünyanın pek çok ülkesinde erkektir. Uluslararası siyasetin karar alma
mekanizmasını temsil eden en tepe noktalarda kadınların sayısı çok azdır. Bu
nedenle Tickner’a göre uluslararası politika erkeklerin dünyasıdır (Tickner, 1992:
1-2). Buna benzer şekilde Uİ ve de Siyaset Bilimi alanınında üst düzey akademik
ünvanlar ve yönetici pozisyonlar çoğunlukla erkeklere aittir. Nasıl uluslararası
politika erkek dünyasıysa, Uluslararası İlişkiler disiplininin tepe noktaları da
büyük ölçüde erkekleri barındırmaktadır.
İlk olarak, niceliksel eşitsizliği ele alabiliriz. ABD’de Siyaset Bilimi
profesörlerinin yüzde 17’si, Uİ profesörlerinin yüzde 14’ü kadındır (Maliniak vd.,
2008: 122). Avustralya’da Siyaset Bilimi alanında kadın çalışan oranı yaklaşık
yüzde 29’dur (Cowden vd, 2012: 11). Britanya’da yine Siyaset Bilimi alanında
profesörlerin sadece yüzde 15’i kadındır (Allen ve Savigny, 2016: 4). Cinsiyet
eşitliği konusunda diğer pek çok ülkeden ileride olan İskandinav ülkelerinde de her
ne kadar akademinin ilk aşamalarında kadın sayıları nispeten yüksek olsa da
unvan ilerledikçe erkek hegemonyası artmaktadır. Kadın bilim insanı oranı
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İsveç’te yüzde 39, Norveç’te yüzde 37, Danimarka’da ise yüzde 30’dur. Ancak
kadın profesör sayılarına baktığımızda İsveç ve Norveç’te oran yüzde 23’e,
Danimarka’da ise yüzde 16’ya düşmektedir (Nielsen, 2017: 296).
İkinci temel sorun, erkeklerin kadınlardan daha hızlı kariyer merdivenlerini
tırmanmasıdır. Bazı ülkelerde Uİ alanında yapılan çalışmalar kadınların
doktoralarını erkeklerden daha geç tarihte aldıklarını ve erkeklerin kadro alma
yüzdesinin daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Britanya örneğinde
kadınların doktora derecesi alması, erkeklerle kıyaslandığında ortalamada 5 yıl
daha uzun sürmektedir. Kadro almada da erkekler daha avantajlı konumdadır.
Erkeklerde kadro alma oranı yüzde 62, kadınlarda yüzde 53’tür (Maliniak vd.,
2008: 124-125). 6 Eşitsizlik yayın aşamasında da devam etmektedir. Erkekler iki
kat daha fazla yayın yapmaktadır. Üstelik alanın en prestijli üç dergisi olan
International Studies Quarterly, International Organization ve World Politics’te kadın
makalelerinin oranının yüzde 20’de kalması yayın aşamasındaki sorunları gözler
önüne sermektedir (Breuning, Bredehoft, Walton, 2005: 447-461).
Üçüncü sorun akademik çalışmanın önemli gerekliliklerinden biri olan
hareketlilikle ilgilidir. Erkekler akademik hareketlilik konusunda kadınlardan
daha aktiftir. Akademik toplantılara katılma ve araştırma izni (sabbatical)
kullanma olanakları kadınlardan daha fazladır. Kadınlar çocuk ve anne-baba
bakımı başta olmak üzere evle ilgili pek çok sorumluluğun önemli bir kısmını
üstlenmek zorunda kaldıkları için akademik kariyerin gerektirdiği seyahat
özgürlüğüne erkekler kadar sahip olamamaktadır.
Dördüncü mesele, erkeklerin kendi aralarında kurdukları dayanışma
ağlarının erkeklerin lehine, kadınların aleyhine işlemesidir. Erkeklerin kendi
aralarında iletişim ağları kurarak farklı sosyal ortamlarda bir araya gelmeleri ve
mesleki konularda dayanışma göstermeleri akademik yükselmelerine katkı
sağlamaktadır. Kadınlar arasında dayanışma ağları erkekler arasında olduğu
kadar kuvvetli değildir.
Beşinci mesele, erkeklerin ağırlıklı olarak çalıştığı yüksek politika (high
politics) konularına atfedilen önemin, kadınların daha fazla oranda çalıştığı alçak
politika (low politics) konularına verilmemesi ve dolayısıyla “büyük hoca”, “iyi
siyaset bilimci” ya da “iyi Uİ’ci” kategorisine kadınlardan ziyade erkeklerin dahil
edilmesidir.

ABD’de farklı disiplinlerdeki kadın ve erkek akademisyenlerin kadro konusunda yaşadıkları
eşitsizliklere dair bkz. Katherine Weisshaar, “Publish and Perish? An Assessment of Gender Gaps
in Promotion to Tenure in Academia”, Social Forces, Cilt 96, No 2, Aralık 2017, s. 529-560.
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Kadınların akademik yaşamda tecrübe ettikleri bu sorunlarla başa
çıkabilmek için dünyada neler yapılmaktadır? Bu konuda farklı ülkelerde farklı
üniversitelerde çeşitli önlemler alınmakta ve kadınların önündeki görünen ya da
görünmeyen engeller kaldırılmaya çalışılmaktadır. Eşitlik yolunda uygulanan
politikaları üç temel başlıkta incelemek mümkündür. İlki bireysel düzeyde, ikincisi
örgütsel düzeyde, üçüncüsü ise toplumsal düzeydedir. Bireysel düzeyde neler
yapıldığına baktığımızda kadın akademisyenlerin kendilerini geliştirmelerinin
teşvik edilmesi, danışmanlık (mentorluk) sağlanması, dayanışma ağı programları
hazırlanmasından bahsedilebilir. Çocuklar için üniversite kampüsü içerisinde kreş
imkanı tanınması anne olan akademisyenler için önemli bir kolaylık
sağlamaktadır. Benzer şekilde konferanslarda da çocuklu akademisyenler için
çocuk bakımı imkanlarının sağlanması önemlidir (Nielsen, 2017: 298-300).
İkinci olarak, örgüt düzeyinde yapılabilecek olanlardan bahsedilebilir.
Üniversitelerin kadın ve erkek akademisyenlere eşit fırsatlar sağlamak için
yapması gereken şeyler bulunmaktadır. İşe alma ve yükseltme süreçlerinde
eşitliğin sağlanması için şeffaf istihdam politikalarının oluşturulmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır. Erkeklerin kurduğu ve süreçlerin pek çoğunu yine büyük
ölçüde erkeklerin yürüttüğü üniversitelerin eşitliği sağlaması için kurumsal
değerlerini gözden geçirmelerinin gerekliliğinin altı çizilmektedir (Nielsen, 2017:
298-300). İskandinav ülkeleri bu düzeydeki önlemler konusunda oldukça öndedir.
Norveç, İsveç ve Danimarka’da toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planları
bulunmaktadır. Bu ülkelerde üniversitelerin cinsiyet eşitliği konusundaki
uygulamalarıyla ilgili geribildirim vermeleri yasal zorunluluktur (Nielsen, 2017:
303). Yine İskandinav ülkelerinde kadın akademisyenler burslarla teşvik edilmekte
ve kadınların bilimsel desteklere ve burslara başvuruları da öncelikli olarak
değerlendirilmektedir (preferential treatment) (Nielsen, 2017: 303).
Üçüncü olarak, toplumsal düzeyde kültürel engellerle mücadele edilmesi
önemlidir. İlgili toplumdaki cinsiyetçi normlar ve kadın-erkek eşitsizliğinin
toplumda normalleştirilmiş olması eşitliğin önündeki diğer engellerdir (Allen ve
Savigny, 2016: 6). Akademide cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için toplumdaki
cinsiyetçi kültürel engellerin farkına varılması ve bunların ortadan kaldırılması
için mücadele edilmesi gerekmektedir.
Özetle, akademide toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği meselesi, tüm
dünyada önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Refah düzeyi en yüksek,
insani kalkınma indekslerinde en üst sıralarda olan ülkelerde bile özellikle
unvanlar yükseldikçe kadınların oranı azalmaktadır. Sayısal eşitsizlik sorunu en
önemli sorunlardan biridir. Bununla bağlantılı diğer önemli konular, erkeklerin
daha hızlı yükselmesi, akademik hareketlilik konusunda daha avantajlı
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olabilmeleri ve kendi aralarında kadınları dışlayan ağlar kurmalarıdır. Sonuç
olarak, farklı düzeylerdeki (küçük ya da büyük) eşitsizlikler toplamda büyük bir
eşitsizliğe yol açmaktadır. 7
Eşitsizliğin nasıl yaşandığıyla ilgili Britanya’daki bir araştırmada bir
akademisyenin şu ifadesi dikkate değerdir: Üniversitelerde ayrımcılık “çoğunlukla
incedir (subtle) – ve kanıtlanması zordur. Saldırganlık ve reddetmeden ziyade
çoğunlukla ihmal ve dışlamayı (örneğin bilgiden ve danışmadan) içermektedir”
(Allen ve Savigny, 2016: 17). Tüm bunların sonucu olarak akademi kadınlar için
“soğuk bir ortam” (chilly climate) olabilmektedir. Literatürde kullanılan “soğuk
ortam” tabiri kadınların iş yerinde istenmedikleri algısını oluşturan tutumlara
işaret etmektedir. Kadınların erkek meslektaşları tarafından ihmal edilmeleri,
kendilerine farklı davranılması, hatta tacize uğramaları “soğuk ortam”ı oluşturan
nedenler olarak ifade edilmektedir (Morris, 2004: 1). Dünyada üniversitelerdeki
toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar kadın akademisyenlerin
soğuk ortam algılamasını vurgulamaktadır. Bir sonraki bölümde Türkiye’de şu
ana kadar kadın akademisyenlerle ilgili yapılan çalışmalar incelenecektir.
3. TÜRKİYE’DE KADIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER AKADEMİSYENİ
OLMAK
Türkiye’de kadın akademisyenlerin durumuyla ilgili yapılan genel
çalışmaların yanı sıra Uİ alanındaki kadın akademisyenlerle ilgili çalışmalar da
mevcuttur. Türkiye’de kadın bilim insanlarının yaşadıkları sorunların önemli bir
kısmı dünyanın diğer ülkelerindeki kadın akademisyenlerin sorunlarına benzerdir.
Benzer sorunların, Türkiye’de daha ağır bir şekilde yaşandığını söylemek
mümkündür. Buna ilaveten, Türkiye’deki cinsiyetçi yapısal unsurların etkisiyle
Türkiye’ye özgü sorunlar da mevcuttur.
Genel çalışmalar, akademiye girişte kadın-erkek sayısı eşit olmasına rağmen
erkeklerin hızlı yükseldiğine, kadınların ise aynı hızda yükselemediğine dikkat
çekmektedir. Ayrıca yöneticilik kadrolarının erkekler tarafından doldurulması
yine ciddi bir problemdir. Batılı ülkelerden farklı olarak bazen akademinin giriş
aşamalarında bile cinsiyetçi söylem ve pratikler tecrübe edilebilmektedir. Örneğin,
sadece medeni durumundan dolayı akademiye giremeyen kadınlar vardır. Bir
örnek vermek gerekirse Karakuş’un çalışmasında yer verdiği bir kadın görüşmeci
“ben araştırma görevliliği sınavına başvurduğumda beni evlisin diye
almadılar...sen evlisin asistan olamazsın dediler...” (Karakuş, 2016: 540)

Allen ve Savigny, makalelerinde şu ifadeyi kullanmaktadır: “the cumulative effect of small
inequalities and the subtlety of everyday discrimination.” Allen and Heather Savigny,
“Experiencing Gender in UK Political Science...”, s. 17.
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Türkiye’de süregelen bir başka sorun ise eşlerin her ikisinin de akademisyen
olduğu çiftlerde erkeğin kadına muamele tarzıdır. Aynı mesleğe sahip oldukları
halde akademisyen erkeklerin, akademisyen eşlerine “ev hanımı” muamelesi
yaptıkları mülakatlarda dile getirilmektedir. Yine Karakuş’un çalışmasına aynı
görüşmeci şunu belirtmiştir: “...eşin de akademisyen olduğu halde eşin senden
beklentileri bir ev hanımıymışsın gibi oluyor” (Karakuş, 2016: 540).
Dolayısıyla, Türkiye’de toplumsal cinsiyetle ilgili hayatın her alanında
yaşanan sorunlar üniversitelerde de net bir şekilde yansımasını bulmaktadır.
Sonuçta akademik ortam kadınlar için “iki işverenli, iki mesaili, dört vardiyalı (ev,
iş, eş, çocuk) bir mesleğe dönüşmektedir (Seyman, 2010). Bunun sonucunda
üniversiteler erkek alanı haline gelmektedir. Kadınlar “yürüyebildiği hızda
ilerleyen bir akademik yaşam”a sahip olmakta, aynı zamanda “kadınların
hayatlarındaki erkeklerin kaygılarını giderme beklentisi” (Karakuş, 2016: 545)
kadınların akademide yükselmesinin önünde önemli bir engel olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sonuç olarak, Batı’da yaşanan sorunların yanında Türkiye’de kadın
akademisyenler farklı sorunlarla da karşılaşmaktadır.
Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerle ilgili olarak Merve
Özdemirkıran ve Selcen Öner’in yaptıkları iki çalışma mevcuttur. Her iki çalışma
da Marmara Bölgesi’ndeki bazı illerde kadın akademisyenlerle mülakatlar
yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için yapılan mülakatlarda; söylemde,
mekanda, yükselme koşullarında ve konu dağılımında cinsiyetçi yaklaşımlar en
göze çarpan alanlar olmuştur. Kadın akademisyenlerin de olduğu bir ortama
girdiğinde “günaydın beyler” diyen erkek akademisyenler olduğu vurgulanmıştır.
Bu ifade, cinsiyetçi söylemin en basit örneklerinden biridir. Mekanların eril olması
vurgulanan başka bir sorundur. Merdiven basamakları arasındaki mesafenin fazla
olması, keza merdiven tırabzanlarının şeffaf olarak tasarlanması vurgulanan
sorunlar arasındadır. Yönetici konumlara çoğunlukla erkek akademisyenlerin
gelmesi de kadın Uİ’ciler tarafından vurgulanmıştır. Benzer şekilde toplantılarda
da erkeklerin baskın olması ve akademik toplantıları yönetiyor olmalarının altı
çizilmiştir (Özdemirkıran ve Öner, 2017: 97-112).
Bunlara ilaveten, toplumsal cinsiyet kodlarının akademideki bir başka
yansıması, çalışılan konuların dağılımıyla ilgilidir. Kadın akademisyenlerin
önemli bir kısmının düşük politika ve alternatif politika konularında çalışıyor
olmaları, bazı erkek akademisyenler tarafından küçümsenebilmektedir. Örneğin
çevre ve iklim değişikliği üzerine çalışan bir kadın akademisyene bir erkek
akademisyen şu tepkiyi verebilmektedir: “Evladım daha şöyle elle tutulur bir şey
üzerine odaklansaydın” (Öner ve Özdemirkıran, 2017: 372).
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Ya da tam tersi olduğunda kadınlar yüksek politika konularını çalıştığında
ya da bu konuda ders anlattığında bu durum da farklı tepkilere yol açabilmektedir.
Örneğin bir kadın akademisyen şunu ifade etmiştir: Derste uluslararası güvenlik
ve silahlar anlatırken öğrenciler, “bu anlattıklarınız size yakışmıyor”, demiştir ve
“Siz böyle silahlardan falan bahsedince bize bir gülme geliyor” diyebilen
öğrenciler olmuştur (Öner ve Özdemirkıran, 2017: 376). Bu örnekler, öğrencilerin
zihinsel yapısında da konuların kadın Uİ akademisyenlerine uygun ve erkek Uİ
akademisyenlerine uygun konular olarak nasıl ayrıştıklarını göstermesi açısından
önemlidir.
Özetle, Türkiye’de özellikle Uluslararası İlişkiler alanında toplumsal
cinsiyetle ilgili yapılan çalışmalar, kadın akademisyenlerin çalıştığı konularla ilgili
önyargılı yaklaşımlara ve üniversitelerdeki fiziksel mekanların erilliğine vurgu
yapmaktadır.
Kadın Akademisyenler
Anlamak

Tecrübelerini Anlatıyor: “Fildişi Bodrum”ları

Uİ/SBUİ Alanında Kadın Akademisyen Olmak: Atama, Yükselme ve Ötesi
Yarı-yapılandırılmış mülakat sorularında kadınlara öncelikle kimlik
algılamalarıyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Çalışma kapsamında kadın öğretim
elemanlarına “iş-aile-ben üçgeninde siz neredesiniz?” sorusu sorulmuştur. 25
kadın (%43) “En sondayım” demiş ya da “Ben yokum” yanıtını vermiştir.
Dolayısıyla, kadınların yarıya yakını, kendi hayatlarında ailelerinden ve işlerinden
sonra yer almaktadır. 10 kadın (%17) ise “önce ben geliyorum” yanıtını vermiştir.
2 kadın (%3) ise işin ve kendilerinin iç içe geçtiğini, birlikte ön sırada yer aldıklarını
belirtmiştir.
Kendini son sırada hissettiğini belirten bir akademisyen aşağıdaki ifadesi
dikkat çekicidir:
“Cehennemin dibindeyim… Ne kadar önceliklisiniz diye
sormuşsunuz, sıfır. Evin amelesi, işin amelesi, her şeyde son
sıradayım. Böyle hissediyorum. Zaten kazandığım parayı da
kendim için hiç harcayamıyorum.” (Görüşmeci No 49)

Bunun yanında, kadınların büyük bir çoğunluğu çalıştıkları üniversitelerde
cinsiyetçi söylem ve davranışlarla karşılaştıklarının altını çizmiştir. Mülakat
yapılan 58 kadından 28’i, yani %48’i akademik çalışma yaşamında hem cinsiyetçi
bir dille hem de cinsiyetçi davranışla karşılaştığını vurgulamıştır. Bu durumu
belirten akademisyenlerin önemli bir kısmı eril dil ve erkeklerin kadınlara karşı
cinsiyetçi davranışları nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade ederken, birkaç
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görüşmeci, kadın öğretim üyelerinin de zaman zaman kadın meslektaşlarına
cinsiyetçi davranabildiğini tecrübelerine dayanarak ifade etmiştir. Bunun yanında
9 kadın (%15,5) işyerinde cinsiyetçi dile maruz kaldığını, 14 kişi ise (%24)
cinsiyetçi davranışa maruz kaldığının altını çizmiştir. Tüm bu istatistiki verileri
topladığımızda 58 kadın akademisyenden 51’i cinsiyetçi dille ya da cinsiyetçi
davranışla ya da her ikisiyle birden karşılaştığını belirtmektedir. Bu rakam
örneklemin %88’ini (Seksen Sekiz) oluşturmaktadır. Buna göre, araştırmanın
sonuçları kadın akademisyenlerin büyük çoğunluğunun cinsiyetçi söylem ve
eylemlerden dolayı farklı boyutlarda mağduriyetler yaşadığını ortaya
koymaktadır. Hiçbir cinsiyetçi tutuma maruz kalmayan kadınların azınlıkta
oldukları anlaşılmaktadır.
Çalışmada analize dahil edilen bir başka konu üniversitenin erkek alanı
olarak algılanmasının nedenleridir. Kadınların bir kısmı bunda toplumun ataerkil
olmasının büyük payı olduğunu ifade etmektedir (Görüşmeci No 39). Bir kısmı
siyasetçilerin “kadınlar ve erkekler eşit değildir” söylemlerinin etkili olduğunun
altını çizmektedir. Bir kısmı ise erkek akademisyenler arası dayanışma ağlarına
vurgu yapmaktadır.
Bir kadın akademisyen eşitsizliğin, kriterleri belirleyen kurullardan
başladığını belirtmiştir. Bu kurulların çoğunlukla erkeklerden oluşmasının
kuralların onlara göre belirlenmesi anlamına geldiğini vurgulamıştır.
Bunun yanında, bazı kadın akademisyenler, lisansüstü öğrenci ve asistan
seçimlerinde jürilerin açık bir şekilde cinsiyetçi davrandığını belirtmiştir. Bu
durum, Batı dünyasıyla farklılık teşkil etmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere,
Batı ülkelerinde de Siyaset Bilimi/Uluslararası İlişkiler disiplininde farklı
şekillerde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı mevcuttur, ama literatürdeki çalışmalarda
yükseklisans ve asistan seçiminde ayrımcılık yapıldığına dair bir bulguya
rastlanmamıştır. Bu durum, Türkiye’de bazı üniversitelerde daha en baştan
akademiye giriş aşamasında ayrımcılığın olduğunu ortaya koymaktadır.
Mülakatlarımızdan verilecek alıntılar bu konuya açıklık getirecektir:
“Akademik yükselme kriterleri cinsiyetçidir. Lisansüstü öğrenci,
araştırma görevlisi alım tercihlerini bile etkileyen bir durumdur.”
(Görüşmeci No. 5)
“Erkek akademisyenler zaman zaman şu nedeni ileri sürüyorlar:
‘Çalışma koşulları kadınlarla çok zor mesela gece aklıma bir iş, bir
konu vs. geldiğinde ben erkek asistanı arayabilirim evli dahi olsa, ama
aynısını hele hele evli ise bir kadın akademisyene yapamam.’ Ben de
onlara hep aynı cevabı veriyorum: ‘Bunun kadın-erkek olmakla
alakası yok ki, gerçekten ertesi günü bekleyemeyecek kadar
önemli bir şey ise kadın da erkek gibi aranabilir. Ama sizinki
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keyfi, sırf eziyet olsun veya ego tatmini gibi bir gerekçe ise bunun
yine kadını erkeği yok insan olmakla alakalı…. o saatte
aramayınca bizim disiplinde yok olacak hiçbir konu olamaz’
diyorum.” (Görüşmeci No. 21. İtalikler makale yazarlarına
aittir.)
“Bölüm başkanı: ‘elimde olsa kadın asistan almam, çocuk
hastalanıyor, izin alıyor, çok fazla izin alıyorsunuz, işleri ekiyor.’
dedi. ‘Bunun kadın erkekle ilgisi yok erkek için de olur. Erkek de
baba, kadın ve erkeğin sorumluluğu, kimin esnekse işi o gider
bakar. Sağlık koşulları farklı. Bunu kadına indirmek mantıklı
değil’ dedim. ‘Başka nedenlerden dolayı erkekler de işe
gelmeyebilir. Etikle ve iş ahlakıyla ilgili bir mesele’ demiştim.”
(Görüşmeci No 46)
“..Genç bir kadın arkadaşımızı asistan olarak aldık; ama bölüm
başkanı ısrarla vurguladı: “Kadın olduğu için almadım, buralı
olduğu için alıyoruz. Diğerleri batıdan geliyordu! Aslında
kadınlarla çalışmayı tercih etmem.” (Görüşmeci No 32. İtalikler
makale yazarlarına aittir.)
“Çok başarılı doktora öğrencisi sırf kadın olduğu için işe
alınmadı. ‘Bu alan erkek alanı’ dendi. Çok çalışkandı ama
olamadı.” (Görüşmeci No 39)
“Erkekler atamalarda kendi hemcinslerine öncelik tanıyor.”
(Görüşmeci No 48)

Burada dikkati çeken nokta, dünyada üniversitelerle ilgili çalışmalarda
vurgulanan tüm ayrımcılık unsurlarının Türkiye’deki üniversitelerde de mevcut
olması; bunun yanında, Batılı kadın akademisyenlerin karşılaşmadığı bazı ayrımcı
söylem ve pratiklere ise Türkiye’deki kadın akademisyenlerin maruz kalmasıdır.
Örneğin, kadro alma sorunları, yeterince atıf alamama, akademik araştırma izni
kullanamama gibi sorunlar Batılı ve Türk kadın akademisyenler için ortak iken;
lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlisi seçiminde ayrımcılık, ayrıca atama
süreciyle ilgili cinsiyetçi tutumlar Türk kadın akademisyenler tarafından
vurgulanmaktadır.
Ayrıca, mülakatlarda yükselme aşamasında da ciddi sorunlar yaşandığı
vurgulanmıştır:
“Kriterler adil-objektif olarak görülüyor. Tüm devletlerin eşit
olduğunu söyleyen realizm gibi. Ama hayatın akışı eşit
olmayınca kadınlar zor durumda kalıyor. Yaşlı bakımı, annebaba bakımıyla da kadınlar daha fazla ilgileniyor. Yükselme
kriterleri bunları dikkate almıyor.” (Görüşmeci No 31)
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“Yıllarca doçentlik kadromu alamadım. Dekan yardımcısı ile bu
konuyu konuşmaya gittiğimde bana babamın rektörü arayıp iyi bir
kız olduğumu söylemesinin işe yarayabileceğini söyledi. Ben de ona
babama 20 yıldır benim baktığımı, yaşımın 45 olduğunu ve 15
yaşında velisine ihtiyacı olan bir kız çocuğu olmadığımı
söyledim. O da bana rektörün başka türlü benim namuslu,
vatanını seven birisi olduğumu bilemeyeceğini söyledi ve fikrinde
ısrar etti. Babam hakkında hiçbir bilgisi olmayan bu dekan
yardımcısı o sadece erkek olduğu için sözünün benimkinden
daha geçerli olduğunu düşünüyordu. Kendimi büyük bir
patriarkal pazarlığın nesnesi gibi hissettim.” (Görüşmeci No 38.
İtalikler yazarlara aittir.)

Mülakata katılan bazı kadın öğretim elemanları, atama/yükseltme
kriterlerinin eşit olmasının ilk bakışta anlaşılır gözüktüğünü, ancak toplumsal ve
akademik yaşamda kadınların koşulları eşit olmadığı için bu durumun sorun teşkil
ettiğini belirtti. Farklı kriterler ya da pozitif ayrımcılık konusu, tartışılması gereken
konular olarak bazı görüşmeciler tarafından vurgulandı.
Mülakatlarda da işaret edildiği üzere bazı durumlarda akademiye girişte
başlayan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, yükselme aşamalarında da devam
edebilmektedir. Bu durum, bazı kadın akademisyenlerin fildişi bodruma kapalı
kalmalarına yol açabilmekte ve inisiyatif almalarını zorlaştırabilmektedir.
Ayrıca, çalışma yaşamında da somut cinsiyetçi örneklere vurgu yapılmıştır.
Bu bağlamda, aşağıdaki alıntılar önem taşımaktadır.
“... Üniversitesi’nde bir hocanın asistanı hamile kaldı.... Hoca
işler aksayacak diye kızdı. Sanki kadın suç işlemiş gibi. İkinci
defa hamile kaldı. (Asistan) çok iyi başetti herşeyle. Ama hoca
neredeyse kadını işinden edecekti. Erkeğe aynısını yapar mı?”
(Görüşmeci No 20)
“Çocuklar hastalanıyordu. Bazen okula gidemiyordum. Aslında
mesai zorunluluğu yoktu. Bölüm başkanı “Benim eşim de
üniversite mezunu, evde oturuyor. Siz de evde oturun” dedi. Beni işten
çıkardı. Ben işten çıkartılınca hiçkimse arkamda durmadı
bölümde.” (Görüşmeci No 40. İtalikler yazarlara aittir.)
“Dekan yardımcısı bir gün asistanlarla toplantıda. “Kurumsal
bağları güçlendirmek için biraraya gelelim. Bayan
asistanlarımız pasta börek yapsın, biraraya gelelim” dedi.
Getirmedim asla.” (Görüşmeci No 46)

Bir kadın akademisyen, kadınların akademide sayısı artmaya başladıkça
durumun daha da zorlaştığını, çünkü erkeklerin cinsiyetçi tutumlarının daha da
arttığını belirtti.
244

AP

Birgül DEMİRTAŞ & Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ

“Kadınların sayısı artınca erkekler tehdit hissetti. Komplekse
girdiler. Rekabet arttı.” (Görüşmeci No 40)

Bu arada, öğrencilerin de kadın ve erkek hocalara ya da asistanlara farklı
davrandığı vurgulanmıştır. Öğrencilerin akademik danışmanlık işlemleri sırasında
ya da sınav gözetmenliklerinde erkek asistana sesini yükseltmezken kadın asistana
seslerini yükseltebildikleri ifade edilmiştir. (Görüşmeci No. 46)
Öte yandan, bazı kadın akademisyenlerin de kadın meslektaşlarına karşı
ayrımcılık yaptığını belirten öğretim elemanları olmuştur. Her ne kadar bu konu,
nadiren gündeme getirilmiş olsa da verilen somut örnekler bu konu üzerinde de
düşünülmeye ve araştırılmaya değer olduğunu ortaya koymaktadır. Hiyerarşik
olarak daha üst unvana sahip kadın öğretim elemanlarının işe yeni başlamaya
hazırlanan kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerini bazı kadın görüşmeciler
vurgulamıştır:
“...nadiren de olsa kadın hocalar bile aleyhinize olabiliyor.
‘hamile olduğunu bilseydim, seni almazdım’ diyen kadın hocam
vardı mesela, araştırma görevliliği sınavı sonrası.” (Görüşmeci
No 43)
“...akademik yükselmenin objektif kriterleri olmasına rağmen,
evlenmek üzere olduğumda, ‘koca dizinin dibinde
akademisyenlik yapılmaz’ diyerek yine başka bir kadın
akademisyen başından beri inşasında bulunduğum bir projenin
dışında kalmamı sağlamıştı.” (Görüşmeci No. 38)

Kadınların
önemli
bir
kısmının
algıladığı
cinsiyetçi
çalışma/atama/yükselme koşulları realist anlayışın bir uzantısı olarak
değerlendirilebilir. Bir yanda güçlü aktörler ve onların mutlak egemenlik alanı ile
öte yandan zayıf aktörler ve onların hep zayıf tutulması gerekliliğini vurgulayan
realist teorinin temel varsayımları; bazı erkek akademisyenler tarafından kadın
meslektaşlarına karşı yaşama geçirilmektedir. Makyavel’in Art of War kitabında
belirttiği kadınların askeri kamplara alınmaması gerekliliğine benzer bir yaklaşım,
akademik ortamda da gözlenebilmektedir. 8
Ayrıca, iş yaşamındaki cinsiyetçi iklimin yanında aile yaşamında da iş
bölümünün eşit olmaması, özellikle evli akademisyenler tarafından
vurgulanmıştır.
“Ataerkil ortam etkiliyor. Eşim sabah arabayı alıp [işyerine]
giderdi. Ben günde 8 dolmuşa biniyordum. Sabah evden işe
gitmek için 2 dolmuş. Öğlen çocuklarımı görmek için eve
8

Makyavel’den aktaran Tickner, Gender in IR, s. 39.
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gidiyordum. Sonra okula dönüyordum. Akşam yine 2 dolmuş.
Aç ve uykusuz yaşadım. Ama mutlu bir kadındım. Çocuklarımı
seviyordum. 12 sene boyunca ailem ve çocuklarım öncelikli
oldu.” (Görüşmeci No. 40)

Yukarıda alıntı yapılan görüşmecinin eşi de akademisyendir. Kadın
akademisyen eşinden 19 sene sonra profesör olmuştur.
Başka bir akademisyen kendisi de akademisyen olan eşiyle aralarında
yaşanan diyalogu şu şekilde aktarmıştır:
“[Eşim] ‘ben senin gibi zihnimi yüz tane şeyle dağıtamam’
[diyor]. ‘Ben ya bu işi yapacağım, ya da ötekini yapacağım. Bu
ikisini aynı anda düşünemem. Ben konferansa bildiri
hazırlarken, alışveriş listesinde neyin eksik olduğuna dikkat
edemem’ diyen bir adamla beraber yaşıyorsam benim gibi
yaşamıyor challenge’larını demek ki. Çocukla oynadığı iki saati
çok büyük bir iş yapmış olarak kendi kabul ediyor. Ben çocukla
oynadığım iki saatin içinde, hem yemek yapıp hem ortalık
temizleyebiliyorum. Böyle bir yeteneği yok eşimin.” (Görüşmeci
No 49)

Başka bir akademisyen de evdeki durumu şu şekilde anlatmaktadır:
“Sosyal yaşamdan, arkadaş çevremle mesai dışı gidip birşeyler
içmekten çoktan vazgeçtim. Bazı sevdiğim konferans ve
toplantılara bile gidemiyorum, haftasonu veya akşam. Eşim alıp
başını yabancı dil kursuna gidiyor iki akşam, ancak benim
gitmem sorun oluyor, çocuklar beni bekliyor, yatmak için. Bu
sene ... başkanıyım, toplantılarım var diyorum işlerimi ofiste
yapıyorum.” (Görüşmeci No 57)

Bazı kadın akademisyenler de atama/yükseltme kuralları her ne kadar şeffaf
gibi gözükse de aslında keyfiyetin olabildiğini belirtmektedir. Buradaki keyfiyetin
ille de cinsiyetçiliği yansıtmadığı, ama kişiye göre muamelenin olduğu
vurgulanmaktadır. Aşağıdaki alıntılar bu durumu açıklamaktadır:
“Üniversitemde atama kuralları net, ulaşılabilir, şeffaf ancak
değişik
yönetim
dönemlerinde
atamalarda
kuraldışı
uygulamaların yapılmış olduğunu gayet iyi biliyorum.”
(Görüşmeci No. 42)
“[Akademik yükselme] cinsiyetçi değil, ama adil de değil. ‘Adam
kayırma’ var. Üniversite aile şirketi gibi.” (Görüşmeci No. 45)

Ayrıca, yaşanan sorunlar kadın öğretim elemanlarının ruhsal durumunu da
doğrudan etkileyebilmektedir:
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“Ben kendimi çok ağır bir yükü kaldırmaya çalışan ama bu arada
sürekli bacakları titreyen amele gibi hissediyorum.” (Görüşmeci
No: 45)

Bu arada, kadın akademisyenlerin şikayet ettikleri konulardan biri de erkek
meslektaşlarının farklı şekillerde özel hayatlarına müdahale etmeye çalışmaları,
kendi fikirlerini beyan etmeleridir. Bekar erkek akademisyen havalı (cool) imajına
sahipken bekar kadın akademisyenlerin bu durumlarının ti’ye alınması bazı
mülakatlarda ifade edilmiştir. Buna ilaveten, evli ve çocuklu kadınların
atama/yükseltme süreçlerinde dezavantajlı konumda olabildikleri bazı
mülakatlarda ifade edilmiştir. Çocuğu olan akademisyenlerin çocuklarına nasıl
bakacakları bile erkek akademisyenler tarafından mesele edilebilmektedir. Başka
bir deyişle, erkek akademisyenlerin bir kısmı, kadın hocaların özel hayatına farklı
şekillerde müdahale etmeye çalışabilmektedir. Aşağıdaki alıntı bu bağlamda
oldukça çarpıcıdır:
“Bebek bekliyoruz ve ben yasal izin süresinin hemen sonunda işe
döneceğim. Çocuğa benim bakmam gerektiği yönünde eşimden
ya da ikimizin de ailelerinden bir talep gelmedi. Bu konuda
profesyonel destek almayı düşünüyoruz. Ama okuldaki bazı
erkek hocalar bu konuyu bizden daha çok kendilerine mesele
ettiler. ‘El kadar çocuğu nasıl başkasına bırakacaksın, ben senin
yerinde olsam ücretsiz izin alırım’ söylemleriyle karşılaştım.
Aslında ben de dünyaya gelecek çocuğum için kendi
muhakememe göre bir fedakarlık yapıyorum. Kendi geleceğim,
onun ve ailemizin geleceği için hem annenin hem de babanın
aktif olarak çalışması gerektiğini düşünüyorum. Aslında
yaptığım acımasızlık değil, kendimce en iyisi olduğunu
düşündüğüm şekilde hayatıma devam etmek.” (Görüşmeci No.
52)

Kadınların eş ve çocuklarını haftanın birkaç günü bırakıp başka bir şehirde
ders vermeleri de erkek akademisyenlerin sorgusuna yol açabilmektedir:
“...çalıştığım Fakülte’ye [X] kentinden gelen tek kadın
akademisyen benim. Haftanın iki günü evimden uzakta ders
verdiğim mekanda olduğum için yokluğumda evde işlerin
aksamaması için yemek, çocuğun dersleri, okulu, vb. her türlü
planı hazırlamam ve adeta uzaktan kumanda ile yönetmek
durumunda kalıyorum. Oysa erkek meslektaşlarım benim kadar
yorgun, uykusuz ve endişeli bir ruh hali taşımadan yolculuklarını
yaparak görevlerini tamamlayabiliyorlar. Onlar evlerini ve
evlatlarını bırakıp taşraya ders vermeye geldiğinde erkeklikleri
sorgulanmıyor. Oysa kadın olarak evini ve evladını bırakıp
gelmek ‘kadınlığını’ sorgulatabiliyor. Bu açıdan duygusal
fedakarlık, yani tüm bu önyargı ve düşünce biçimleri ile
mücadele etme sürecindeki yıpranma payı da fedakarlığa
eklenmeli.” (Görüşmeci No. 56)

247

Birgül DEMİRTAŞ & Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 228-259

Özetlemek gerekirse, örneklem grubu içindeki akademisyenlerin bir kısmı;
atama, yükseltme, lisansüstü öğrenci ve araştırma görevlisi seçim süreçlerinde
cinsiyet ayrımcılığı yapıldığının altını çizmektedir. Bu konularla ilgili verilen
somut örnekler bulunmaktadır. Ayrıca, kadınların medeni durumlarının farklı
şekillerde mesele edilmesi ve ayrıca çocuğu olan kadın akademisyenlerin
kararlarına karışılmaya çalışılması dikkat çekicidir. Bir sonraki bölüm, kadınların
yöneticilik pozisyonlarıyla ilgili görüşlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Kadınlar ve Yönetim: Görünen ve Görünmeyen Engeller
Yöneticilik pozisyonları mercek altına alındığında temel meselenin nicel ve
nitel eşitsizlik olduğu anlaşılmaktadır. Kadın rektör, kadın dekan, kadın bölüm
başkanlarının sayılarının çok azınlıkta kalması eşitsizliğin önemli bir göstergesidir.
Yönetim kademelerinde üste çıkıldıkça kadın oranları azalmaktadır.
Bazı durumlarda, yönetici seçimlerinde doğrudan ayrımcılık söz konusudur.
Kadın akademisyenler bu durumla ilgili somut örnekler vermişlerdir. Örneğin bir
kadın akademisyen, yönetici kadrosu (dekanlık) için seçim yapıldığını, kendisi
fakültedeki öğretim elemanlarından daha fazla oy aldığı halde erkek adayın o
pozisyona getirildiğini belirtmiştir (Görüşmeci No 9). Fakültelerinde yaşanan
böylesine bir haksızlığa tanık olan kadın öğretim elemanlarının, fildişi bodrum
sendromunu yaşamaları gayet muhtemeldir. Kadınların idari görev almasının
önüne yapısal engellerin çıkartılması, kadın öğretim elemanlarının yönetici olma
hevesini törpülemektedir.
Mülakatta kadın akademisyenlere yönetici kademelerindeki eşitsizliğin
nedenleri sorulmuştur. Kadınlar kendileriyle, kurumlarıyla ve toplumla ilgili
nedenleri ön plana çıkarmıştır.
İlk olarak, kadınların, hem çocuk hem de büyüklerin bakımıyla erkeklerden
daha fazla ilgilenmek durumunda kalması, yöneticilik sorumluluğunu
üstlenmelerini zorlaştırmaktadır. Bir yandan evdeki sorumluluklar, bir yandan iş
hayatında yayınlar ve dersleriyle ilgilenen kadınların bir kısmı, idari görevlere
ayıracak zaman bulamamaktadır. Dolayısıyla yönetici kadınların sayısının az
olmasında
bir
neden
kadınların,
toplumsal
cinsiyet
rollerinden
kaynaklanmaktadır. Kadınlar kendileri bu görevleri tercih etmeyebilmektedir. Bu
noktada, cam tavan kendiliğinden devreye girmekte ve kadınlar kendileri için
toplumsal kodların da etkisiyle engeller yaratabilmektedir.
İkinci neden, ataerkil toplum yapısının akademiye doğrudan yansımasından
kaynaklanmaktadır. Bu pozisyonlar “anahtar makamlar” (Görüşmeci No 26)
olarak görüldüğü için erkekler çoğu durumda bu makamları kadınlarla paylaşmak
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istememektedir. Erkek akademisyenler arasındaki “abi-kardeş” söylemi ve
dayanışma ağları, yöneticilik “makamları”nın erkeklerin birbirleriyle iş birliği
içinde tekellerine aldıkları koltuklar olmasına yol açabilmektedir. Eril bir şekilde
oluşan kurumsal kültür, sorgulanmadan onlarca yıl boyunca aynı şekilde devam
ettirilebilmektedir.
Burada önemli bir nokta da eşitlik kavramının seçici bir şekilde
tanımlanması ve uygulanmasıdır. Örneğin “gece dersleri” söz konusu olduğunda
eşitlik vurgusu yapan ve kadınlara da erkekler kadar ders yükü veren erkek
yöneticiler, söz konusu olan “yönetici koltukları” olunca eşitlik kavramını
unutmaktadır ve bu koltukları sadece hemcinsleriyle paylaşmak istemektedir.
(Görüşmeci No 19). Bu durum, Aziz Nesin’in bazen yaşadığı bazen yaşamadığı
varsayılan Yaşar’ın hayatındaki mücadeleyi anlattığı “Yaşar Ne Yaşar Ne
Yaşamaz” hikayesine benzetilebilir. Mülakatlarda bazı kadın akademisyenlerin
vurguladığı nokta; yoğun emek gerektiren ve kimilerince “angarya” olarak
nitelendirilen danışmanlık, Bologna süreci düzenlemeleri, akşam dersleri vs. söz
konusu olduğunda “eşitlik” kavramının vurgulanması ve kendilerinden eşit ya da
daha fazla katkı istenmesi, ancak mesele yöneticilik görevlerine yükselme
olduğunda eşitlik kavramının unutulması ve bu koltukların çoğu zaman erkekler
tarafından kendi tekellerine alınmasıdır. Özetle, sadece çıkarlar öyle gerektirdiği
zaman eşitlik, diğer tüm zamanlarda eşitsizlik durumu akademide geçerli temel düstur
olabilmektedir.
Burada önemli bir nokta da, önemli kararlar alınırken gayriresmi dayanışma
ağlarının işlemesi meselesidir. Yönetim pozisyonlarındaki kadın sayıları önemli
olmakla birlikte kendi başına çok fazla bir anlam ifade etmemektedir. Esas mesele,
yönetim
zihniyetidir.
Kadınların
yönetici
pozisyonlarda
olduğu
bölümlerde/üniversitelerde bile esas kararların farklı yöntemlerle erkekler
tarafından alınması konusu bazı mülakatlarda gündeme gelmiştir. Böylece,
kadınların aşması gereken cam tavanlar daha da kalınlaştırılmaktadır. Örneğin,
üniversitesinde birden fazla farklı idari göreve sahip olan bir kadın akademisyen
şunu ifade etmiştir:
“Yönetimde boşluk varsa oraya getiriliyoruz. O çerçeve içinde
maskülen davranışlar söz konusu olduğunda uyumlu bir bayan
akademisyen olmanız bekleniyor. Asıl önemli olan yönetimde
kadınların sayısı değil, yönetim anlayışı. Yönetimde çoğulculuğa
ve demokratik anlayışa sahip değiliz. Bayan yönetici de olsanız
karar verici değilsiniz. Arka planda teknik işlerle uğraşıyorsunuz,
ama siz karar vermiyorsunuz.” (Görüşmeci No. 11)
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Ayrıca, bazı görüşmeciler kadınların duygusal olduğu önyargısının
yöneticilik konumlarına getirilmemelerinde etkili olduğunu ifade etmiştir. “Kadın
zaten eş, zaten anne bir de yönetici olursa, bu sorumluluğu da üstlenirse başarılı
olamaz” önyargısının da yaygın olmasının bu durumda etkili olduğu
vurgulanmıştır. Burada “annelik duvarı” kavramı vurgulanmalıdır. Annelik
duvarı, hamile olan ya da anne olan kadınların küçümsenmesi, anne olmanın
dezavantaj olarak görülmesi, anne olan kadın akademisyenlerin erkekler kadar
yetkin olamayacakları önyargısını belirtmektedir (Williams, 2004: 16-20). Bir
erkek akademisyenin baba olması üniversitede mesele olmazken, kadının anneliği
farklı şekillerde mesele edilmektedir. Bu nedenle akademide yöneticiliğin erkek
alanı olarak görüldüğünü belirtmiştir (Görüşmeci No 46).
Öte yandan, idari görev alsa bile cinsiyetçi tutum yüzünden bu görevi kısa
bir zaman içinde bırakmak zorunda kalan kadın akademisyenler de
bulunmaktadır. Bu durum, cam tavanı aşmış kadınların bile aşağı düşmeyeceğinin
garanti edilemeyeceğini göstermesi açısından önemlidir. Tüm mesele, cam tavanı
sadece bir kez aşmak değil, sürekli olarak aşabilmektir. Bu bağlamda, bir
akademisyenin aşağıda belirttiği tecrübesi çarpıcıdır:
“Üniversitede daha yoğun olmakla birlikte bölümümüzde de
ataerkil söylem mevcuttur. Ben de bundan etkilenmekteyim.
Örneğin, geçmişte bölüm başkanı olarak atandım. Fakültedeki
erkek idari personel ve bölümdeki erkek akademisyenlerin ortak
tavrı neticesinde direnç göstermeyerek üç ay gibi kısa bir süre
içinde bu görevden istifa etmeyi tercih ettim. Üniversite, fakülte
ve bölümündeki erkeklerin kadınların verdiği işleri yapmaya ve
bir kadından direktif almaya uygun bir yapıya sahip
olmadıklarını düşünüyorum.” (Görüşmeci No. 48)

Bunun yanında, bir başka mesele, erkeklerin iş dışında da rahatça bir araya
gelip bölüm konularını konuşup kendi aralarında karar verip bir anlamda emrivaki
yapmalarıdır. Mesai saatleri dışındaki toplantılara kadın akademisyenler çoğu
zaman katılamamaktadır. Ancak bölümdeki kadın öğretim elemanlarının
çoğunluğu katılamasa da bu toplantıların yapıldığı, farklı görüşmeciler tarafından
belirtilmiştir. Akşam saatlerinde ya da hafta sonları düzenlenen ve bölümle ilgili
bazı konuların görüşüldüğü, hatta zaman zaman önemli akademik kararların da
alındığı bu toplantılar, kadınların karar alma süreçlerinden dışlandığı araçlara
dönüşmektedir. Bu da kadınların fildişi bodruma hapsedildikleri algısını
güçlendirmektedir. Kadınlar en önemli konularda karar alma mekanizmalarının
dışında kalabilmektedir. Aşağıdaki ilgili alıntılar dikkat çekicidir:
“(Bölümdeki erkek hocalar) Bazen iş sonrası akşam çay kahve
içmek için dışarıda buluşuyorlar. Orada birlikte bölüm
konularını da tartışıyorlar. Orada bölümle ilgili bazı şeyleri
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halletmiş oluyorlar. Ben bu etkinliklere katılamıyorum.”
(Görüşmeci No. 13)
“Erkekler birçok defa enformal yolları da kullanıyorlar.
Kurumun kararları kurumda alınır, dışarıda kahvelerde değil...
Çay içip karar veriyor beyler.” (Görüşmeci No. 20)

Bir görüşmeci de erkeklerin akademik meseleleri halı saha maçlarında ve
kahvehanede bir araya gelerek çözdüklerini ifade etmiştir. (Görüşmeci No. 48).
Bir başka çarpıcı örnek ise hem üniversitenin genelinde hem de üst
yönetimde kadınların da erkeklerle büyük ölçüde eşit temsil edildiği bir
üniversitede çalışan bir kadın öğretim üyesi tarafından ifade edilmiştir. Mülakata
katılan akademisyen, üniversitenin yönetim kademelerindeki erkeklerin, kadın
yöneticileri dahil etmeden, kendi aralarında sanal ortamda ayrı bir grup
oluşturduklarını fark ettiklerini, bunun üzerine kadın yöneticilerin de kendi
aralarında ayrı bir iletişim platformu oluşturduklarını ifade etmiştir (Görüşmeci
No 31). Erkek yöneticilerin, kendileriyle aynı yönetim kademelerini paylaşan
kadın akademisyenlerden farklı bir elektronik iletişim ağı oluşturmalarının
nedeninin ne olduğu sorusu önemlidir.
Mülakatlardan çıkan önemli bir sonuç ise, kadınların önemli bir kısmının
kendilerini karar alma mekanizmalarından dışlanmış hissetmeleri ve bu alanı
ataerkil toplum sisteminin yansıması olarak görmeleridir. Burada iki farklı sorun
alanı bulunmaktadır. İlk olarak, yönetim kademesinde kadınların temsil
edilmedikleri bölümlerde, algılanan temel sorun nicelikle ilgilidir, yani yönetici
statüsünde kadınların yer almamasıdır. İkinci olarak, kadınların yönetim
kademelerinde eşit ya da ciddi oranda temsil edildikleri bölümlerde ise yine de
dayanışma
ağları
sayesinde
erkek
akademisyenlerin
karar
alma
mekanizmalarında hakim konumda olmaları meselesidir.
Bir kadın öğretim elemanının hitap şekilleri arasındaki farklılığa yaptığı
vurgu, yaygın cinsiyet hiyerarşisi bağlamında dikkate değerdir:
“Birbirlerine ‘Hocam’ diye hitap ederken bana ‘... Hanım’
diyebiliyorlar.” (Görüşmeci No 35)
“Bu durum, ‘bilinçaltındaki cinsiyetçiliğin’ yansıması oluyor.”
(Görüşmeci No 46)

Konu ve Mekanlarda Erillik Meselesi
Mülakatlarda disiplinin konuları arasında cinsiyetçi bir ayrım olup olmadığı
da sorulmuştur. Mülakata katılan akademisyenlerin önemli bir kısmı erkek
akademisyenlerin daha çok realizm gibi geleneksel teorileri, kadınların ise ağırlıklı
251

Birgül DEMİRTAŞ & Zuhal YEŞİLYURT GÜNDÜZ

Alternatif Politika, 2020, 12 (1): 228-259

olarak alternatif teorileri benimsediklerini ifade etmiştir. Mülakatlarda dile
getirilen önemli bir nokta, güce dayalı teorilerin özellikle erkek akademisyenler
tarafından daha önemli olarak algılanması, diğer teorilerin ise küçümsenmesi
meselesidir. Konu bağlamında da terörizm ve siyasal şiddet gibi konuların daha
fazla erkek tekelinde olduğu ifade edilmiştir. Kadın akademisyenlerin
çoğunluğunun anaakım konuları ve anaakım teorileri çalışmamaları yayın
yapmalarını zorlaştırmaktadır. Bir görüşmecinin ifadesiyle anaakımda yayın
yapmak için dilinizin “erkek” olması gerekmektedir (Görüşmeci No 54).
Disiplinin konularıyla ilgili yaşanan ayrımcı tutuma bir örnek olarak
mülakata katılan bir akademisyen kadınlara konu bağlamında ayrımcı
yönlendirmeler yapıldığını belirtmiştir:
“Ortadoğu çalışmak isteyen bir kadın akademisyene veya
adayına
‘Saha
araştırmasını
o
coğrafyada
nasıl
yapacaksın?…Acaba yol yakınken Avrupa bölgelerine falan mı
yoğunlaşsan, savaş ile ilgili şeyler yerine barış perspektifi, olayı vs daha
uygun olmaz mı?’ gibi ifadeler kullanıldığını duydum.”
(Görüşmeci No. 21. İtalikler yazarlara aittir.)

Bir başka görüşmeci durumu şu şekilde özetlemiştir:
“Realizmi ve neorealizmi ve neoliberalizmi bir türlü
sevemiyorsun, hep eleştirel ve UAİ’nin insan ve ekoloji
boyutunda kalıyorsun. Duygusal olarak algılanmak kolay.
Erkek gibi olmamanın maliyeti var. Mesela jeopolitikçi
olmamak, önünü açmıyor.” (Görüşmeci No 57)

Belli coğrafyalarla ilgili saha deneyimlerini erkek akademisyenlerle
özdeşleştirmek ise bir başka mülakatta daha ifade edilmiştir:
“Afganistan’da bir seçim gözlemciliği için başvuran sayısının
gerekli sayıdan az olmasına rağmen, (ilgili resmi kurum) ‘Orada
kadınları koruyamayız’ diyerek beni kabul etmemişti. Bir kadını
ekibe dahil etmek yerine erkeklerden oluşan ve eksik sayıda bir
ekiple gitmişlerdi.” (Görüşmeci No 38)

Mülakattaki sorulardan bir diğeri üniversitedeki mekanların eril olup
olmadığıyla ilgili kadınların algılamalarıyla ilgiliydi. Bazı kadınlar fiziki
mekanların ve çalışma koşullarının eril olduğunun altını çizmiştir. Amfilerde
basamakların boyunun erkeklerin fiziki yapısına göre yapılmasının zaman zaman
ufak kazalara yol açtığı ifade edilmiştir. Ayrıca akşam dersi olduğunda
koridorların karanlık olmasının sorun olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca konferans
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merkezlerinde kürsülerin yine eril ölçülere göre yapıldığı belirtilirken, bazı
konferans salonlarında kadın tuvaletlerinin bulunmadığının altı çizilmiştir.
Sonuç olarak, kadın akademisyenlerin çalışacakları konular, erkek
akademisyenler tarafından cinsiyetçi önyargılarla sınırlandırılabilmektedir.
Bunun yanında, fiziksel mekanlar da zaman zaman erkek akademisyenlere göre
tasarlanabilmektedir. Realizmin cinsiyetçi dili, akademiye de farklı şekillerde
yansıyabilmektedir.
Medya ve Cinsiyetçi Hegemonya
Son yıllarda medyada Uİ disipliniyle ilgili tartışma programlarında ağırlıklı
olarak erkek akademisyenlerin yer alması konusu da kadın öğretim elemanlarına
sorulmuştur. Mülakat yapılan kadınların hepsi mevcut durumda medyaya
mesafeli yaklaştıklarını ifade etmiştir. Bir kısmı önceden seçici de olsa medyaya
çıkarken, son zamanlarda çıkmayı tercih etmediklerini ve gelen teklifleri
reddettiklerini belirtmişlerdir. Medyadaki tartışma programlarının düzeyinin
giderek düştüğü, yapılan analizlerin bilimsellikle değil, siyasi pozisyonlarla alakalı
olduğu görüşmecilerin çoğu tarafından vurgulanmıştır. Görüştüğümüz kadınların
çok azı zaman zaman medyaya çıktığını ifade etmiştir.
Kadın akademisyenler medyada kadınların giderek azalmasını şu faktörlere
bağlamışlardır:
1) Medyada yöneticiler çoğunlukla erkektir. Dolayısıyla onlar programa
kimin davet edileceğini belirlerken hemcinslerine ağırlık vermektedir.
2) Erkek öğretim elemanlarının bir kısmı bilmedikleri konularda da rahatça
konuşurken, kadınlar sadece uzmanı oldukları konularda konuşmayı tercih
etmektedir.
“Kadınlar “horoz dövüşleri”ne katılmakta daha isteksizler.”
(Görüşmeci No 54)
“Normal bir insan evladı bitcoin, petrol fiyatları, eğitim, seçim
sistemleri, Rusya-ABD ilişkileri, Brexit vs konularının hepsinde
televizyonda ahkam kesecek kadar bilgili olamaz zaten.
Erkeklerin toplumdan gelen bir özgüvenleri var. Bunu
televizyona da yansıtıyorlar. Kahvede batak oynarken dünyayı
kurtarma zihniyeti televizyona da yansıyor.” (Görüşmeci No 14)

3) “Uzman” denilince erkeklerin daha çok akla geldiğini belirten kadın
görüşmeciler olmuştur:
“En fazla 5-6 erkek arasına serpiştirilmiş 1 kadın görürsünüz
ekranda, ‘akademi ve tartışma ciddi bir iş, ciddi işin gereğini de
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ağır abiler yerine getirilebilir’ diye düşünülüyor olmalı...”
(Görüşmeci No 16. İtalik yazarlara aittir.)
Programları hazırlayanların ‘uzman’ı, ‘bilim’i ve ‘otorite’yi
erkekle özdeşleştirmesinden olabilir. (Görüşmeci No 23)
“Ataerkil yapıyla ilgili. “Bilen adam” anlayışı var. “Kadınlar mı
o kadar ciddi meseleleri anlatacak?” anlayışı var. “O işler öyle
değil, ben size anlatayım” anlayışı var.” (Görüşmeci No 28.
İtalikler yazarlara aittir.)

4) Tartışma programlarının hal-i pür meali kadınları medyadan uzak
tutmaktadır.
“Sabah kahvaltıda çizgi film izliyoruz. Sonra kapatıyoruz ve
açmıyoruz. Medya manipülatif. Bu çok sinir bozucu. Tarafsızlığı
geçtim. Oynamıyorum bu oyunu. Ben bu oyunda yokum.”
(Görüşmeci No 8)

5) Erkeklerin bir kısmı medyayı basamak olarak görüp buradan siyasete veya
yüksek bürokrasiye zıplamak istemektedir. Mülakata katılan kadınların bir
kısmı bu şekilde bir beklentilerinin olmadığını net bir şekilde ifade etmiştir.
6) Erkek akademisyenlerin bu programlar için birbirlerini tavsiye ettikleri
belirtilmiştir. Dayanışma ağlarının medyada boy göstermede de etkili
olduğu vurgulanmıştır. Kadın akademisyenler mevcut konjonktürde
medyada olmamaktan hiç şikayetçi olmadıklarını ifade etmektedir:
“(Bu dönemde) sanırım tercih edilmemek nimet.” (Görüşmeci
No 16)
“Kendimi böyle birşeyin içinde göremiyorum. Ağız dalaşı-saçma
sapan tartışmalar. Akademisyenim, başka bir ajandam yok.”
(Görüşmeci No 31)

7) Medyatik erkek hocalara uyarı yapan kadın akademisyenler de olmuştur:
“Medya adamı pat diye zirveye çıkarır, sonra da pat diye aşağı
atar.” (Görüşmeci No 43)

8) Tüm ifade edilen konulara ilave olarak, bir görüşmeci, medyadaki
tartışma programlarına ağırlıklı olarak erkeklerin çıkmasının toplumdaki
cinsiyet eşitsizliğinin artmasına yol açtığını ifade etmiştir. Başka bir deyişle,
medyanın mevcut politikalarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tekrar
ürettiğinin altı çizilmiştir. (Görüşmeci No 58)
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Öneriler: Eşit Bir Akademiya İçin Hep Birlikte Neler Yapabiliriz?
Kadın akademisyenlere, eşit bir akademiya için önerileri sorulmuştur.
Kadınlar öncelikli olarak akademiyadaki eşitsizliklerin farkında olunmasının ve
bunların sorun olarak tanımlanmasının önemini vurgulamıştır. İkinci olarak,
doğum/annelik/babalık
izinleri
konusundaki
yasal
düzenlemelerin
iyileştirilmesinin öneminin altı çizilmiştir. Üçüncü olarak, anne olan kadınların
ısrarla vurguladıkları konu kreş konusu olmuştur. 16 Ağustos 2013’te Resmi
Gazete’de yayınlanan “Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla
Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik”e göre çalışan
sayısı 100-150 arasında ise emzirme odası kurulmalı, 150’den fazla ise kreş
kurulmalıdır. 9 Ancak bu yasa maddesi çoğu üniversitede uygulanmamaktadır.
Kadınlar çocuklarını bazen maaşlarının büyük kısmını vererek işyerlerinden
kilometrelerce uzaktaki kreşlere bırakmak zorunda kalmaktadır.
Ayrıca, pozitif ayrımcılık ve kota konusunun düşünülmesi gerektiği bazı
kadın akademisyenler tarafından vurgulanmıştır. Kriterlerin eşit olmasının aslında
gerçek hayatta eşitsizliğe yol açtığı belirtilmiştir. Hangi alanlarda pozitif ayrımcılık
olabileceği konusunda da önerilerde bulunulmuştur:
-yayın ve konferans kriterlerinde kadınların durumunun düşünülmesi,
-ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi,
-hafta sonu görevlerinin küçük çocuğu olan kadın akademisyenlere
verilmemesi,
-bölümdeki kadın oranı ne ise bölüm yönetiminde kadın oranının o düzeyde
olması; kadın-erkek yönetici oranlarının, fakülte, enstitü ve üniversite
kademesinde de aynı şekilde ayarlanması,
-ihtiyacı olan kadın akademisyenlere asistan desteği.
Bunların yanında, üniversitedeki tüm kurullarda ve düzenlenen tüm panel,
konferans ve diğer akademik toplantılarda cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesinin,
tüm katılımcıların erkek olduğu “manel” veya “SAP” olarak adlandırılan
toplantılardan uzak durulması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bir görüşmeci konuyla
ilgili kanaatini şu şekilde dile getirmiştir:

Yasa metninin tümüne ulaşmak için bkz. “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla
Emzirme
Odaları
ve Çocuk
Bakım
Yurtlarına
Dair
Yönetmelik”,
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816-8.htm
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“Kadın erkek ilişkilerinin daha eşitlikçi olabilmesi için erkeklerin
de bu konuda adım atmaları ‘sen ben bizim oğlan’ tadında
çalışmalar yapmamaları gerekli.” (Mülakat No 14)

Ayrıca, akademide kadın dayanışmasının geliştirilmesi, örneğin kadın
öğrencilere toplumsal cinsiyet konusunda danışmanlık yapılması ve gerekli
durumlarda kolektif hareket edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ek olarak, her
üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği/kadın çalışmalarıya ilgili bir merkezin
kurulmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Bunların yanında, üniversitede toplumsal
cinsiyet eşitliğiyle ilgili hem kadın hem de erkek akademisyenlerin katılabileceği
eğitim programlarının, atölyelerin ve derslerin düzenlenmesinin gerektiği
belirtilmiştir. Sözkonusu eğitimlere sadece kadınların katılması, sorunların
çözümünde yeterli olmayacaktır. Mutlaka erkeklerin de cinsiyet eşitliği
eğitimlerine katılmaları sağlanmalıdır. 10
4. SONUÇ
Bu çalışmada küreselde kadın akademisyenlerin yaşadığı sorunların
tümünün Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümlerinde de mevcut olduğu tespit edilmiştir. Erkek dayanışma ağları,
erkeklerin daha hızlı yükselmesi, daha fazla yönetici konumlarına gelmesi gibi pek
çok küresel mesele Türkiye’de de mevcuttur. Ancak tüm bu sorunlara ek olarak,
Türkiye’de kadın akademisyenler bazı ilave sorunlar da yaşamaktadır.
Örneğin, Türkiye’de kadın akademisyen istihdamında her aşamada ciddi
ayrımcılık olduğu çıkarılabilecek önemli sonuçlardan biridir. Bazı üniverstelerde
lisansüstü programlara öğrenci seçiminde ve araştırma görevlisi istihdamında açık
bir şekilde kadın adayların aleyhine, erkek adaylarınsa lehine ayrımcılık
yapıldığını bazı akademisyenler belirtmiştir. Yurt dışındaki çalışmalarda bu
konuda ayrımcılık yapıldığına dair literatürde bir veri bulunmamaktadır.
Bunun yanında, kadınların çok önemli bir kısmı görev yaptıkları
üniversitede cinsiyetçi söylem ve davranışlarla karşılaştıklarının altını çizmiştir.
Mülakat yaptığımız 58 kadından 28’i, yani % 48’i akademik çalışma yaşamında
cinsiyetçi dil ve davranışla karşılaştığını ifade etmiştir. Bunların önemli bir kısmı
eril dil ve erkeklerin kadınlara karşı cinsiyetçi davranışları nedeniyle sorunlarla
karşılaştıklarını ifade ederken, birkaç görüşmeci kadınların kadınlara cinsiyetçi
davranabildiğini de tecrübelerine dayanarak belirtmiştir. Bunun yanında 9 kadın
(% 15,5) işyerinde cinsiyetçi dile maruz kaldığını, 14 kişi ise (%24) cinsiyetçi
davranışa maruz kaldığının altını çizmiştir. Tüm bu istatistiki verileri
topladığımızda 58 kadın akademisyenden 51’i cinsiyetçi dil, davranış ya da her
10

Bu noktayı vurgulayan hakeme katkısı için teşekkür ederiz.
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ikisini yaşadığını belirtmektedir. Bu rakam da örneklemin %88’ini
oluşturmaktadır.
Dolayısıyla,
Türkiye’de
ilgili
bölümlerdeki
kadın
akademisyenlerin ciddi bir çoğunluğunun eril dil ve/veya uygulamayla
karşılaştığının altını çizmek gerekmektedir. Bu noktada, söz konusu
ayrımcılıklarla mücadele için hem bireysel hem de kurumsal ve toplumsal
düzeyde önlemler alınması hayati önemdedir.
Ayrıca, mülakatlardan elde edilen veriler, Uluslararası İlişkiler disiplininin
realist kuramının güce, egemenliğe, bencilliğe dayalı varsayımlarının bazı
bölümlerde erkek akademisyenlerin söylem ve eylemlerine “kılavuzluk” ettiğini
göstermektedir. Küreselde büyük devletler, kendilerinden daha düşük seviyede
gördükleri devletlere yönelik nasıl tepeden bakıyor ve onların davranışlarını dikte
ettirmeye çalışıyorsa; benzer bir çaba bazı erkek akademisyenlerde de mevcuttur.
Kadınların çalıştıkları konulara müdahale etme, çalışma alanlarıyla ilgili
cinsiyetçi yorumlar yapma, kadınların medeni durumlarını mesele etme,
kadınların çocuklarını nasıl yetiştireceklerine karışma ve yönetim pozisyonlarında
erkek tekelleri oluşturma meseleleri dikkatleri çekmektedir. Yaşanan tüm bu
sorunlar, cam tavanları daha da kalınlaştırmakta ve kadınların fildişi bodrumdan
çıkmasını zorlaştırmaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çalışan kadın akademisyenlerin önemli bir
kısmı cam tavan ve fildişi bodrum sendromlarını yaşamaktadır.
Mülakata katılan bir akademisyenin aşağıdaki vurgusunun Türkiye’de
akademideki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları bağlamında önemli olduğu
düşünülmektedir:
“[Üniversiteler] Sadece bilim üreterek, öğrenci yetiştirerek değil,
topluma raporlarla, toplumsal projelerle liderlik etmeliler ve
liderliğin en gerekli olduğu alanların başında kadın-çocuk hakları
var. Üniversiteler dönüşmeli ki dönüştürmeli.” (Görüşmeci No
23)

Bu çalışma, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler & Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler disiplinlerinde çalışan kadın akademisyenlerin küreselde yaşanan
sorunların hepsini yaşadığı, bunların yanı sıra özellikle istihdam ve lisansüstü
öğrenci seçimi gibi konularda da ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı sonucuna
ulaşmıştır. Ayrıca, kadın akademisyenlerle yapılan mülakatlardan çıkan sonuç,
Türkiye’de üniversitelerde bazı erkek akademisyenlerin kadın meslektaşlarıyla
iletişimde ve etkileşimde realizmin temel prensiplerini uyguladığını, böylelikle
cam tavan ve fildişi bodrumların varlıklarını devam ettirmelerine yol açtıklarını
ortaya koymaktadır.
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OSMANLI SAVAŞ EKONOMİSİ VE BİR MUHALEFET
PROGRAMI OLARAK TEMSİL-İ MESLEKÎ:
İMPARATORLUĞUN SON YILLARINDA SERMAYEİKTİDAR İLİŞKİLERİ ÜZERİNE NOTLAR
OTTOMAN WAR ECONOMY AND THE
REPRESENTATION OF PROFESSIONS PROGRAM:
NOTES ON THE STATE-CAPITAL RELATIONS IN THE
FINAL YEARS OF THE OTTOMAN EMPIRE
Erol ÜLKER *
ÖZ
Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun
iktisadi ve siyasi koşulları hakkındaki bu yazı, birbiriyle
yakından bağlantılı iki temel meseleye odaklanmaktadır.
Öncelikle İtibar-ı Milli bankasının kuruluş süreci ekseninde
mali-askeri bir ilişkiler ağının 1916 yılı sonlarından itibaren
Osmanlı savaş ekonomisinde hakim konuma yükselişi
incelenmektedir. İkinci olarak, askeri-mali nüfuzun
yükselişiyle birlikte imparatorluğun son yıllarında nasıl bir
siyasal bağlamın ortaya çıktığı tartışılmaktadır. Bu soru,
Cihan Harbi yıllarında formüle edilen ve milli mücadele
sürecinin başlıca ideolojik tartışmalarında önemli bir referans
noktası haline gelen Meslekî Temsil programına atıfla ele
alınmaktadır. Meslekî Temsil, ideolojik boyutları ya da
fikirsel kökenlerinden ziyade, savaşın son yıllarında gelişen
iktidar-muhalefet ilişkileri bağlamında incelenmektedir.
Yazıda vurgulanan temel argüman, Meslekî Temsil’in mevcut
güçler dengesinde muhalif bir tutumu yansıttığıdır. Bu
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program savaş ekonomisini kontrol eden hakim koalisyona
alternatif olarak siyasal rejimin korporatist bir temelde
yeniden şekillenmesini önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Korporatizm, Osmanlı Savaş Ekonomisi,
Meslekî Temsil Programı, İtibar-ı Milli Bankası, İttihat ve
Terakki Cemiyeti.
ABSTRACT
This essay deals with the economic and political conditions of
the Ottoman Empire in the First World War. It concentrates
on two closely related issues. First, it examines how a
financial-military network began to dominate the Ottoman
war economy towards the end of 1916 by looking at the
formation of the National Credit Bank. Second, it discusses
the political context that emerged in the final years of the
empire with the rise of military-financial hegemony. This
question is addressed by reference to the Representation of
Professions program, which was formulated in the Great War
years and which became an important reference for the major
ideological debates of the national struggle period. The
Representation of Professions program is examined in the
context of the power-opposition relations that developed in
the last years of the war rather than its ideological aspects or
intellectual origins. The main argument emphasized in this
essay is that the Representation of Professions reflected an
opposition attitude in the prevailing balance of power. As an
alternative to the dominant coalition controlling the war
economy, it proposed the transformation of the political
regime based on corporatist principles.
Keywords:
Corporatism,
Ottoman
War
Economy,
Representation of Professions Program, National Credit
Bank, Committee of Union and Progress.

GİRİŞ
Costas Lapavitsas (2013) finansallaşma meselesini ele aldığı yakın tarihli
önemli çalışmasında, finansal hegemonyanın temel olarak iki farklı dönemde
ortaya çıktığını gösterir. Bunlardan ilki 1870’lerden başlayarak iki-savaş-arası
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döneme kadar uzanırken ikincisi 1970’li yıllardan günümüze kadar devam eder.
Lapavitsas’a göre bu iki dönemde finansal sektör egemen konumunu farklı
araçlar ve stratejiler ile devam ettirmiştir. Birinci döneme damgasını vuran,
finansal ve endüstriyel sermaye arasında ortaya çıkan ve büyük ölçüde
bunlardan ilki, yani merkez ülkelerdeki büyük bankaların kontrol ettiği bir
birleşme ve tekelleşme sürecidir. Üretim süreçlerindeki gelişmeye paralel olarak
bankalar tarafından endüstriyel sermayeye sağlanan krediler bu bağımlılık
ilişkisinin oluşumunda merkezi bir rol oynamıştır. İkinci dönemdeyse, çokuluslu
şirketler kendi finansal araçlarını geliştirmiş ve kredi ihtiyaçlarını büyük oranda
bankalardan bağımsız olarak piyasalardan karşılayabilir hale gelmiştir. Buna
karşılık büyük bankalar faaliyetlerini hane bazlı bireysel harcama ve yatırımlara
yönlendirmiş, bu eksende ortaya çıkan borçlanma ilişkileri önemli bir finansal el
koyma mekanizması haline gelmiştir.
Finansallaşma sürecinin ekonomik, sosyal ve siyasal boyutları son yıllarda
Türkiye’de sosyal bilimlerin gündeminde olan en önemli konulardan biridir. 1
Özellikle 2008 krizi sonrası hane halkı borçlanması, inşaat sektörünün
dönüşümü, bu gibi dinamiklerin ortaya çıkardığı sınıfsal ve siyasal çelişkiler ve
devletin reorganizasyonunu konu alan pek çok araştırma yayınlanmıştır. Ancak
finansal yükselişin 1870’lerden iki-savaş-arası döneme kadar süren ilk etabı,
Osmanlı-Türkiye bağlamına ilişkin olarak neredeyse tamamen gündem dışı
kalmış bir konudur. Bu pek de şaşırtıcı değil çünkü on dokuzuncu yüzyılın son
çeyreğinde belirgin hale gelen finansal hegemonya büyük oranda merkez
kapitalist ülkelere özgü bir eğilim olarak ele alınmaktadır. Lapavitsas’ın ortaya
koyduğu analitik çerçevenin temel referanslarından biri olan Rudolph Hilferding
(1981), özellikle Almanya ve Avusturya örneklerinden hareketle bu dönemde
dev bankaların sanayi sermayesini nasıl kontrol altına alarak tekeller
oluşturduğunu inceler. Hilferding’in finansal sermaye kavramsallaştırması
sonraki yıllarda birçok Marksist teorisyen tarafından benimsenmiştir. Merkez
ülkelerdeki finansal hegemonyanın uluslararası düzlemde yol açtığı ekonomik
rekabet ve yeniden paylaşım mücadelesi, klasik emperyalizm teorilerinin
odaklandığı en önemli meselelerden biridir (Ülman, 2015: 28-40).
Mali sermaye ve emperyalizm arasında kurulan bu doğrudan ilişki
bağlamında geç Osmanlı İmparatorluğu ve iki-savaş-arası dönemde Türkiye,
finansal yükselişin ilk dönemine ilişkin analiz çerçevesine ancak bir çevre ülke
olarak dahil edilebilir. Emperyalizmin en belirgin özelliklerinden biri olan
sermaye ihracının artışıyla ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında

Bu geniş literatür hakkında başvurulabilecek iki önemli derleme çalışma için bkz. Bedirhanoğlu
vd., 2017; Yalman vd., 2019.
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imparatorluğun Avrupa kapitalizmine bir çevre ekonomisi olarak eklemlenme
süreci ivme kazanmıştır (Ülker, 2019). Bu dönemde Avrupa piyasalarından elde
edilen borçların ve bunlara uygulanan faizlerin geri ödenememesi nedeniyle
1881’de Düyun-u Umumiye İdaresi kurulmuş, böylece Osmanlı ekonomisi
önemli ölçüde Avrupalı güçlerin denetimine geçmiştir. Yüzyılın son çeyreğinden
itibaren artış gösteren doğrudan yabancı sermaye yatırımları haberleşme, ulaşım
ve kentsel hizmetler altyapılarında ciddi bir dönüşüme yol açtıysa da aynı
zamanda borç/faiz geri ödemeleri ve kar payı aktarımlarıyla Osmanlı
İmparatorluğu’ndan merkez kapitalist ülkelere ciddi bir sermaye transferi
gerçekleşmiştir (Pamuk, 1994: 72). 2 Alman, Fransız ve İngiliz şirketleri arasında
Osmanlı yatırım imtiyazları konusunda ortaya çıkan ekonomik rekabet aynı
zamanda büyük güçler arasındaki politik ve diplomatik nüfuz mücadelesinin bir
yansımasıdır. Lenin (1999: 30-31), Buharin (1929: 86) ve özellikle Rosa
Luxemburg’un (2003: 419-425) emperyalizm ve sömürgeciliğe ilişkin
tartışmalarında Osmanlı İmparatorluğu, uluslararası düzlemde cereyan eden
paylaşım mücadelesinin bir öznesi olarak değil bir yarı sömürge olarak
değerlendirilmektedir.
Bu yazıda birbiriyle yakından alakalı iki temel soruya yanıt aranmaktadır.
İlk olarak, mali sermayenin merkez kapitalist ülkeler dışında ne dereceye kadar
ve nasıl hakimiyet kurabildiği sorusu, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına
odaklanarak ele alınmaya çalışılacak. Elbette burada, Osmanlı devletini finans
kapitalin egemen olduğu emperyalist bir güç odağı olarak tanımlamak ve
dönemin
sömürgeci
imparatorluklarıyla
aynı
kavramsal
çerçevede
değerlendirmek amaçlanmıyor. Tam tersine, Osmanlı ekonomisi imparatorluğun
son döneminde başta Almanya olmak üzere merkez kapitalist ülkelere bağımlı
bir ekonomidir. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu’nda Cihan Harbi yıllarına kadar
yabancı sermayeden ayrışmış özerk bir banka sermayesinden, daha da önemlisi
bunun nüfuzu altında gelişen bir endüstriyel sermayeden bahsetmek olası değil.
Osmanlı’da banka sermayesinin yükselişi, savaş yıllarında yabancı sermayenin
etki alanının dışında kalmış milli bir ekonomi oluşturma çabalarıyla paralel
olarak ilerlemekteydi. Milli bir banka etrafında merkezileştirilecek sermaye ile
farklı sektörlerde faaliyet gösterecek anonim şirketler kurulması da
arzulanıyordu. Aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde tartışılacağı gibi ordu yönetim
kademesiyle işbirliği içinde ortaya konulan bu proje, mali-askeri bir ilişkiler
ağının savaş ekonomisine ve buna ilişkin siyasal süreçlere hakim konuma
yükselmesi anlamına gelecekti.

2

Sermaye transferi hakkında spesifik bir tartışma için bkz. Ülker, 2015: 326-329.
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İkinci olarak, askeri-mali nüfuzun yükselişiyle birlikte imparatorluğun son
yıllarında nasıl bir siyasal bağlamın ortaya çıktığı tartışılacak. Bu konu, Cihan
Harbi yıllarında formüle edilen ve milli mücadele sürecinin başlıca ideolojik
tartışmalarında önemli bir referans noktası haline gelen Meslekî Temsil (ya da
Temsil-i Meslekî) programına atıfla ele alınacak. Ancak çalışmanın merkezinde,
Meslekî Temsil’in ideolojik boyutları ya da entelektüel kaynaklarından ziyade bu
korporatist programın ortaya çıkışında rol oynayan ekonomik ve siyasal
konjonktür bulunuyor. Söz konusu bağlam, özellikle savaşın son döneminde
açığa çıkan iktidar ve muhalefet ilişkileri çerçevesinde incelenecek.
Bu yazı aşağıda ilk olarak Temsil-i Meslekî programına, bunun İttihatçı
çevrelerle ve Cihan Harbi sırasında etkili olan güç odaklarıyla ilişkisine dair
genel bir çerçeve sunmayı, bu konulara ilişkin mevcut literatürde öne çıkan belli
başlı tezlerin gözden geçirmeyi amaçlıyor. Daha sonra 1916 yılı sonlarından
itibaren askeri-mali bir iktidar bloğunun Osmanlı savaş ekonomisinin
örgütlenmesinde ve yönetiminde nasıl giderek merkezi bir konuma yükseldiği
incelenecek. Yazının en önemli hedefi ise Meslekî Temsil programının bu
hakime eğilime karşı gelişen muhalefete siyasal ve ideolojik bir içerik
kazandırma amacı taşıdığını tartışmak olacak.
1. MESLEKÎ TEMSİL
Mete Tunçay (1991: 6-9), önemli çalışması Cihat ve Tehcir’in giriş kısmında
Hamit Z. Aliyev isimli Azeri bir Sovyet tarihçisine atıfla İttihatçıların siyasi
görüşlerine ilişkin ilginç bir noktaya dikkat çeker. Aliyev’e göre 1915 yılının
sonlarında Mutediller isimli bir muhalefet grubu ortaya çıkmıştır. Daha önce
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) İstanbul teşkilatını yönettiği öne sürülen
(Kör) Ali İhsan (İloğlu) bu grup içinde önemli roller oynamaktadır. Kör Ali İhsan
ve taraftarları Meslekî Temsil isimli bir program ortaya atarlar ve 1916 yılı
baharında gerçekleşen parti kongresine bu programı takdim ederler. Dış ticaretin
ve bankaların kamulaştırılmasını destekleyen program bir halk hükümetinin
kurulmasını ve yabancı sermaye faaliyetlerinin denetim altına alınması talep
etmektedir. Bu gruba yönelik desteğin artması nedeniyle İTC yönetimi çeşitli
ödünler vermek zorunda kalmış ve Mutediller programının kimi maddeleri
kongrede kabul edilmiştir. Aliyev’e göre “sonradan milli-azatlık [kurtuluş]
harekatı zamanı, Kemal taraftarlarının mühim bir hissesini teşkil eden de mahz
bu Sol İttihatçılar veya ‘azat düşünenler’dir” (Tunçay, 1991: 7).
Burada bahsi geçen Meslekî Temsil programı temel olarak siyasal ve
ekonomik yaşamın belli başlı meslek gruplarını temsil eden korporasyonlar
etrafında yeniden yapılandırılmasını önermekteydi (Tunçay, 2009: 267, 372264
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377). Cihan Harbi sırasında formüle edildiği anlaşılan bu korporatist program
uyarınca yasama organı, biri mesleklerin temsiline diğeri genel oy ilkesine göre
oluşturulacak iki meclise dayanacaktı. Kör Ali İhsan milli mücadele döneminde
programın temel ilkelerini Ankara’da yayınlanan Anadolu’da Yeni Gün
gazetesinde ilan ettiğinde genel oy ilkesine atıf yapmamış, yalnızca mesleklerin
temsil edildiği tek bir meclise işaret etmişti. 3 Ona göre Temsil-i Meslekî programı
bir halk idaresi tesis ederek ahlaki, ekonomik ve politik yozlaşmadan arınmış eşit
bir toplum yaratmayı hedeflemekteydi (Cerrahoğlu, 1973: 398-407). Bu program
Osmanlı devlet geleneğinin temel unsurları olan esnaf loncaları ve tımarların
eşitlikçi ruhunu yansıtmaktaydı. Osmanlı devletinin çöküşü bürokratik bir
mekanizmaya sahip kapıkulu sisteminin egemen olmasıyla başlamıştı; yeni bir
Türkiye'nin kurulması ise ancak halk idaresini esas alan Meslekî Temsil anlayışı
ile mümkün olacaktı.
Selim İlkin ve İlhan Tekeli (2003) konu üzerine önemli çalışmalarında
Temsil-i Meslekî programının İTC’nin İstanbul teşkilatıyla bağlantılarını gösterir.
Bilindiği gibi Kara Kemal İstanbul Heyet-i Merkeziyesi’nin başlıca lideridir
(Sertel ve Yedek, 2015). Örgütün kurucularından olan Talat Bey’le ilişkileri 1908
Devrimi öncesine dayanan Kara Kemal, İkinci Meşruiyet Döneminin
başlarından itibaren esnaf loncalarının örgütlenmesi ve modernizasyonunda
Meslekî Temsil programını formüle eden Kör Ali İhsan ve Memduh Şevket
(Esendal) ile birlikte çalışarak önemli roller oynamıştır (Tekeli ve İlkin, 2003:
357-361). Bu çevre, İTC’nin İstanbul örgütlenmesi ve daha genel olarak
başkentin yerel politikalarındaki otoritesini, giderek modern meslek örgütleri
görünümü alan esnaf ve lonca cemiyetleri üzerindeki nüfuzuna borçludur.
Özellikle hamallar ve kayıkçılar Kara Kemal ve arkadaşlarına gerektiğinde
mobilize edebilecekleri önemli bir kitle desteği sağlamıştır (Tekeli ve İlkin, 2004:
9). İstanbul Heyet-i Merkeziyesi, Cihan Harbinin ilk yıllarında esnaf
cemiyetlerine dayanarak İstanbul’un iaşesini üstlenir ve buradan elden edilen
gelirle bir dizi anonim şirket yanında İktisad-ı Milli isimli bir banka kurar. Bu
esnada söz konusu çevrenin imparatorluğun bütününde uygulanan iaşe ve savaş
ekonomisi politikalarındaki ağırlığı giderek artmaktadır. 4 Kara Kemal, Temmuz
1916’da kurulan ve Dahiliye Nazırı Talat Bey’in başkanlık ettiği Merkez İaşe
Heyeti’nde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu uygulamayla Osmanlı
Programın evrimini özetleyen bir tartışma için bkz. “Meslek-i Temsilcilik Ne Demektir,”
Meslek, no: 1, 15 Aralık 1924, s. 5-6. Mete Tunçay, bu yazının büyük bir kısmını Türkiye’de Sol
Akımlar I isimli çalışmasında yayınlamış ve tartışmıştır (s. 304-305).
4
Cihan Harbi sırasında uygulanan savaş ekonomisi ve iaşe politikaları hakkında Yiğit Akın’ın
(2018), When the War Came Home: The Ottoman’s Great War and the Devastation of an
Empire (Standford: Standford University Press) isimli çalışması son dönemde yayınlanan en
önemli kaynaklardan biridir.
3
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toprakları üç iaşe bölgesine ayrılmış, bunlardan Trakya, Batı Anadolu ve İç
Anadolu’yu kapsayan Birinci İaşe Bölgesi Başkanlığı’na Kara Kemal
getirilmiştir. (Toprak, 1982: 283-284; Tekeli ve İlkin, 2004: 16-17; Eldem, 1993:
39-47).
Meslekî Temsil’in fikirsel ve ideolojik geri planı hakkında daha fazla
araştırmaya ihtiyacımız olduğuna şüphe yok. Ancak yukarıda bahsi geçen tarihçi
Aliyev’in bu programla sol İttihatçılık ve milli mücadele arasında kurduğu
bağlantı,
mütareke
döneminde
ortaya
çıkan
anti-emperyalist
ve
halkçı/korporatist eğilimler düşünüldüğünde oldukça dikkat çekicidir (Tunçay,
2009: 257-345). Nitekim milli mücadele sırasında çizdiği radikal çizgiyle ön
plana çıkan ve Cihan Harbi sırasında bir dönem İttihatçı Tanin gazetesi
başyazarlığını da üstlenmiş olan Muhittin (Birgen), Ekim 1921’de Kazım
Karabekir’e yazdığı mektupta benzeri bir ilişkiye işaret eder. Muhittin Birgen’e
göre, Kuva-yı Milliye hareketi kadrolarını büyük ölçüde İttihat ve Terakki’nin
merkez ve sol unsurlarından devşirmiştir (Tunçay, 2009: 283). Birgen
mektubunda sol unsurlardan hangi çevreleri kastettiğini açıkça belirtmese de
kendisi mütareke döneminde, faaliyetlerini İstanbul’un işgalinden sonra
Ankara’ya taşımış olan Kör Ali İhsan ile yakın ilişki halindedir ve Meslekî
Temsil programını açık bir şekilde savunmaktadır (Arıkan, 2006: 16-17).
Bu yazı açısından daha önemli olan konu ise, mütareke dönemi boyunca
halkçılık tartışmalarında temel referans haline gelmiş olan Meslekî Temsil’in
Cihan Harbi sırasında muhalif bir siyasal program olarak formüle edildiği
iddiasıdır. Yusuf Hikmet Bayur, 1916 yılındaki bütçe görüşmelerinden
başlayarak savaş ekonomisinin idare tarzını hedef alan bir muhalefetin izlerini
sürer; bu inceleme Aliyev’in yukarıda tartışılan yaklaşımını kısmen destekler
niteliktedir (Bayur, 1967: 497-543). Ancak İlkin ve Tekeli (2003: 367), Kör Ali
İhsan’ın kardeşi Asım Süreyya Bey’e atıfla Temsil-i Meslekî programının,
Aliyev’den farklı olarak 1915-1916 döneminde değil, 1917 yılı sonlarında
hazırlanarak İTC Merkez-i Umumisi’ne sunulduğunu öne sürer. İlkin ve
Tekeli’ye göre bu zamanlama oldukça dikkat çekicidir çünkü Ağustos 1917’de
Kara Kemal ve arkadaşları iaşe işlerinin organizasyonunda inisiyatifi tamamen
İTC’nin askeri kanadına kaptırırlar. Bu tarihte kabul edilen bir kararname ile
Harbiye Nezareti’ne bağlı bir İaşe-i Müdüriyet-i Umumisi kurulur ve bu dairenin
yönetimi Enver Paşa’ya yakınlığıyla bilinen İsmail Hakkı Paşa’ya bırakılır. 5 Söz
konusu müdüriyet yalnızca ordunun değil sivillerin de iaşesinin sağlanması
sorumluluğunu üstlenmiştir.
İsmail Hakkı Paşa’nın kariyerindeki gelişmeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ülker,
2018.
5
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Gerçekten Ağustos 1917’de İaşe Umum Müdürlüğü’nün kurulması savaş
ekonomisinin yönetiminde güçler dengesini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Merkez İaşe Heyeti’nin kurulduğu Temmuz 1916’dan bu tarihe kadar İsmail
Hakkı Paşa’nın temsil ettiği ordu hiyerarşisi ile Kara Kemal çevresi arasında bir
denge politikasının gözetildiği anlaşılıyor. Kara Kemal gibi İsmail Hakkı Paşa da
Askeri Levazım Reisi olarak Talat Bey’in yönetimindeki Merkez İaşe Heyeti’nin
bir üyesidir (Toprak, 2013: 139). Bu kurumsal dengenin fiili politikalarda da
karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Örneğin Mayıs 1916’da bir önceki yıla
ait pamuk mahsulünden 2 milyon kıyyenin yine İsmail Hakkı Paşa yönetiminde
Harbiye Nezaretine bağlı olan Askeri Demiryolları ve Limanlar İdaresi
tarafından ve 1,5 milyon kıyyenin Anadolu Milli Mahsulat Şirketi tarafından
Almanya’ya ihraç edilmesine karar verilmiştir. 6 Milli Mahsulat Şirketi, Kara
Kemal çevresi tarafından kurulan şirketlerden biridir. Dolayısıyla bu karar,
pamuk ihracından elde edilecek gelirin askeri kesim ile Kara Kemal grubu
arasında paylaştırılacağı anlamına gelmektedir. Fakat Ağustos 1917’de İaşe
Umum Müdürlüğü’nün kuruluşuyla bu denge politikası bir kenara bırakılır ve
kontrol tamamen ordu kanadına geçer (Tekeli ve İlkin, 2004: 7-20).
Takip eden bölüm, 1917 yılı sonlarında Harbiye Nezareti ve İstanbul
Heyet-i Merkeziyesi arasında açığa çıkan çelişkilerin, iaşe politikalarından ya da
asker-sivil geriliminden daha geniş bir iktidar-muhalefet ilişkisi çerçevesinde ele
alınması gerektiğine işaret edecek. Bu tarihsel bağlamda, ordu üst kademesinin
tüm iaşe işlerinde en yetkili merci haline gelmesi, liberal ve askeri kesimler
arasında oluşan fiili bir ittifakın savaş ekonomisinin kontrolünü ele geçirme
sürecindeki son aşamayı temsil ediyordu. Söz konusu sürecin aktörlerinden biri
askeri kanadın ekonomik çıkarlarını temsil eden İsmail Hakkı Paşa ise, diğeri
liberal ve ticari kesimlerin ekonomik ve siyasal çıkarlarını oldukça tutarlı bir
şekilde savunan Mehmet Cavit Bey’dir.
2. OSMANLI SAVAŞ EKONOMİSİNDE ASKERİ-MALİ BLOK
Liberal ve askeri kesimler arasında ortaya çıkan ve bu yazıya konu olan
ittifak, Mehmet Cavit Bey’in ekonomik görüşleriyle oldukça uyumlu bir içeriğe
sahiptir. 1908 ve 1918 yılları arasında Osmanlı hükümetlerinde altı yılın
üzerinde Maliye Nazırı olarak görev yapan Cavit Bey liberal ekonomik
politikaların tutarlı bir savunucusu ve temsilcidir (İlkin, 1993: 176; Tunaya,
2011: 404-408). Cavit Bey İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde zirai üretimin ve
ticaretin önemini vurgulamış, yabancı sermaye girişinin altyapı yatırımlarının
büyümesi açısından ne kadar önemli olduğuna işaret etmiştir (Eroğlu, 2008: 268Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 4415/331067, Ticaret ve
Ziraat Nezareti – Ticaret Müdüriyet-i Umumiyesi, 18 Recep 1334 / 21 Mayıs 1916
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283). Cavit Bey yakın çalışma arkadaşı Emanuel Karasu’yla birlikte İTC içinde
liberal bir platform oluşturmaktaydı. 7 İlkin ve Tekeli bu çevrenin, İTC içinde dış
ticaretle uğraşan ve Ticaret ve Sanayi Odaları etrafında örgütlenen kesimlerin
temsilciliğini yaparak Heyet-i Umumiye içinde önemli bir etkinlik kazandığını
belirtir (Tekeli ve İlkin, 2003: 359-360).
Seferberlikle birlikte İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kentin iaşe işlerinin
yürütülmesinde önemli roller oynamış, bu amaçla kurulan ve geniş yetkilerle
donatılan komisyonlarda temsil edilmiştir (Toprak, 1982: 268-269). 8 Odanın bu
sırada İstanbul için gerekli olan iaşenin taşınmasında kilit role sahip tren
vagonlarının kontrolünü elinde tuttuğu anlaşılıyor (Tekeli ve İlkin, 2003: 362363). Vagonların kimlere tahsis edileceği konusundaki yetki, savaş ekonomisinin
örgütlenmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir. Fiyatların hızla yükseldiği
koşullar altında, vagon tahsis edilen kesimler tahıl, yiyecek ve diğer ürünlerin
İstanbul’a transferiyle büyük miktarlarda karlar elde etmiştir (Yalman, 1930: 138140). Savaşın başlangıcında yürürlükte olan serbest ticaret koşullarında Ticaret
ve Sanayi Odası vagon ticaretini kontrol ederken, yukarıda bahsedildiği gibi bu
yetki daha sonra Kara Kemal ve arkadaşlarının denetimindeki esnaf odalarına
geçmiştir.
Ancak Sanayi ve Ticaret Odasının İstanbul’un yerel politikalarında geri
plana itilmesi, Cavit Bey ve arkadaşlarının savaş ekonomisi üzerindeki nüfuzunu
tamamıyla ortadan kaldırmaz. Tersine bu grup bir yandan Kara Kemal çevresi
ile İstanbul’un iaşe politikaları konusunda rekabet ederken, diğer yandan da ordu
hiyerarşisiyle geliştirdiği ilişkiler sayesinde ekonomik ve finansal etki gücünü
tüm imparatorluk ölçeğinde artırır. Ocak 1917’da kuruluş süreci tamamlanan
İtibar-ı Milli Bankası mali ve askeri kesimler arasındaki işbirliğinin konumuz
açısından en önemli yansımalarından biridir. 9 Cavit Bey, ileride Osmanlı
İmparatorluğu’nun merkez bankası olması gayesiyle ortaya çıkan bu
müessesenin kurucularından biridir ve ilk genel idare meclisi başkanıdır (Eroğlu,
2008: 76). İtibar-ı Milli Bankası bu aşamada dört milyon liralık bir sermayeye
dayanır. Maliye Nezareti, bankanın 400.000 hissesinden 50.000’ine sahiptir.
Harbiye Nezareti’nin payı ise toplamda 65.000 hissedir; dolayısıyla askeri kanat
İtibar-ı Milli Bankası’nın en büyük hissedarı olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ülker, 2018).

Feroz Ahmad (2008b: 155), Karasu’nun iaşe işlerine aktif bir şekilde katıldığını ve bu yolla
önemli bir servet biriktirdiğini belirtir.
8
Sanayi ve Ticaret Odası’nın iaşe işlerindeki rolüne dair Kara Kemal’in bir raporu için bkz.
Ergin, 1995: 814-815.
9
İtibar-ı Milli Bankası ve ordu arasındaki ilişkileri hakkında daha ayrıntılı bir çalışma için Ülker,
2018’e bakılabilir.
7

268

AP

Erol ÜLKER

İtibarı-ı Milli Bankası’nın askeri kesimin de desteğiyle kurulması, bir
anlamda Cavit Bey’in sermayenin merkezileşmesi ve temerküzü konusundaki
görüşlerinin hayata geçirilmesi anlamına geliyordu. Cavit Bey, Cihan Harbi
sırasında, bu dönemde oldukça popüler hale gelen milli iktisat anlayışının temel
prensiplerini benimser (Toprak, 1982: 90-91). 10 Her ne kadar yabancı sermaye
yatırımlarının yararlarını vurgulamaya devam etmekteyse de, milli sermaye ve
endüstrinin gerekliliğine daha büyük önem vermektedir. Cavit Bey, Osmanlı
İmparatorluğu’nda sermayenin sınırlı miktarda ve dağınık halde bulunduğuna
işaret eder. Bu nedenle imparatorluğun ekonomik gelişimi, sermayenin bankalar
ve anonim şirketler elinde temerküzüyle mümkün olacaktır (Eroğlu, 2008: 275277). Cavit Bey savaş yıllarında bu görüşlerini askeri kesimle ittifak halinde
pratiğe geçirme fırsatı yakalamıştır.
Elbette ordunun ekonomik faaliyetlerini Cihan Harbi dönemiyle ya da
İtibar-ı Milli Bankası’nın kuruluşuyla başlatmak doğru olmaz. Örneğin Seyr-i
Sefain İdaresi savaştan ve seferberlikten daha önce, 1913 yılı başlarında Mahmut
Şevket Paşa yönetimindeki Harbiye Dairesine bağlanmış ve bu yılın sonlarına
doğru, o dönem aynı zamanda Levazım Reisi olarak görev yapan İsmail Hakkı
Paşa’nın yönetimine bırakılmıştır (Abdülehad Nuri, 1926: 94-95; Tutel, 1997:
134-135). Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun Cihan Harbi’ne katılmasıyla
birlikte Harbiye Nezareti’nin ekonomik fonksiyonlarında bir artış gerçekleşmiş,
bu konudaki yetkiler İsmail Hakkı Paşa’nın elinde merkezileşmiştir. Seyr-i Sefain
İdaresi Haziran 1915’te yine İsmail Hakkı’nın yönetiminde olan Askeri
Demiryolları ve Limanlar İdaresi ile birleştirilmiş ve bu teşekkül Osmanlı Seyr-i
Sefain ve Askeri Demiryolları ve Limanlar İdareleri Müdüriyet-i Umumiyesi
ismini almıştır. 1916 yılı sonlarında Hicaz demiryolları idaresinin katılımıyla bu
defa Hicaz ve Askeri Demiryollari ve Limanlar Müdüriyet-i Umumiyesi olarak
adlandırılmış, Mart 1917’de İsmail Hakkı Paşa’nın idaresine verilmiştir. Mevcut
demiryolu ve limanların korunması, yeni ulaşım kanallarının inşası için gerekli
masrafların karşılanabilmesi amacıyla söz konusu müdüriyete ayrıca bazı önemli
maden yataklarının işletme hakları devredilmiş, başta tarım ürünleri ve
hammadde ihracatına ilişkin olmak üzere kimi ticari ayrıcalıklar tanınmıştır
(Ülker, 2018).
Buraya kadar incelenen gelişmelerin zamanlaması oldukça dikkat çekicidir.
Askeri Demiryolları ve Limanlar İdaresi 1916 yılı sonlarında yeniden
yapılandırılmış, bunun başına Mart 1917’de İsmail Hakkı Paşa getirilmiş ve bu
sırada, Ocak 1917’de, İtibar-ı Milli Bankası’nın kuruluş süreci Cavit Bey
öncülüğünde tamamlanmıştır. Tüm bu gelişmelerin birkaç ay içinde birbirini
10

İTC’nin milli iktisat politikaları hakkında ayrıca bkz. Ahmad, 2008a.
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takiben ortaya çıkmasının tesadüfi olmadığını gösteren en önemli veri, Harbiye
Nezareti’ne bağlı birimler arasında İtibar-ı Milli Bankası’ndaki en büyük payın
50.000 hisse ile Askeri Demiryolları ve Limanlar İdaresi’ne ait olmasıdır (Ülker,
2018). Dolayısıyla 1916 sonlarından 1917’nin ilk aylarına kadar geçen kısa süre
içinde askeri ve mali çevreler arasında fiili bir işbirliğinin ortaya çıktığını
söylemek yanlış olmaz. Bu işbirliğini pekiştiren ve aynı süreç içinde ortaya çıkan
bir başka mühim gelişme ise Cavit Bey’in Şubat 1917’de İtibar-ı Milli Bankası
başkanlığını çalışma arkadaşı Hüseyin Cahit Bey’e bırakarak Maliye Nazırı
görevini üstlenmesidir (Eroğlu, 2008: 76-77). 11
Cavit Bey’in Maliye Nazırı olarak göreve başladıktan kısa bir süre sonra
mecliste 1917 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma nasıl bir milli iktisat ve
sermaye birikimi politikası izleneceği konusunda önemli ipuçları verir:
“Bu muharebe bize pek ziyade mucib-i memnuniyet ve iftihar
olacak bir şey gösterdi. Demin muharebe esnasında para
kazananlardan bahsediyorum. Evet bu muharebe esnasında
para kazananların bir kısmı hiç bir himayeye, hiç bir
müzaherete mazhar olmaksızın kazandılar. Bir kısmı
Hükümetin himaye ve müzaheret-i resmiyesiyle doğrudan veya
bilvasıta kazandılar. Fakat her ne olursa olsun hepsi ticaretin
zevkini tattı. Ticaretin zevkini tatmak, onda devam etmek için
en büyük saik, en büyük amildir. Kendilerine yapılan
müzaheret ve himaye – hatta bazılarının iddia ettiği gibi gayr-ı
meşru olduğunu da farzetsek – neticesi olarak teşebbüsat-ı
iktisadiyeye karşı beslenilen rağbetin temin eyliyeceği menfaat
benim nazarımda o kadar büyüktür ki o gayr-ı meşruiyeti bile
izale edebilir.” 12

Yukarıdaki ifade açık bir şekilde hükümet tarafından desteklenen
kesimlerin iaşe politikalarıyla, vagon tahsisinde sağlanan ayrıcalıklarla ve diğer
ekonomi dışı kanallarla elde ettiği büyük kârları, böylece ortaya çıkan savaş
zenginlerini normalleştirmektedir.
Cavit Bey burada Kara Kemal’in yönettiği türde anonim şirketlerden değil,
tüccarlardan ya da hükümetin desteğiyle ticarete atılanlardan bahsetmekte,
bunların edindiği servetin ülkenin genel servetinin artmasına yardımcı olacağını
Cavit Bey’in Maliye Nazırı olarak görevlendirilmesine kadar İtibar-ı Milli Başkanı (Président)
olarak görev yaptığı, bu kuruluş üzerine İtilaf güçleri tarafından mütareke döneminde hazırlanan
bir raporda belirtilmiştir. “Rapport des Contrôleurs Interalliés sur le Crédit National Ottoman,”
s. 5. Public Record Office, Foreign Office Catalogs, 608/226/7, Turkish Request for the
Resumption of Business by Banque de Crédit National Ottoman, 387-405. Bir örneğine Osmanlı
Arşivlerinde de rastladığım bu rapordan “Military, Finance and Economy in the Late Ottoman
Empire: Directorate-General of Hedjaz and Military Railways and Ports, 1914-1919” isimli
yazımda faydalandım.
12
Aktaran Yusuf Hikmet Bayur (1967: 510-511).
11
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vurgulamaktadır. Cavit Bey’in bu girişimlere karşı mesafeli ve eleştirel bir tutum
takındığı bilinmektedir. Ancak kendisinin Maliye Nazırı tayin edilmesinden
Temmuz 1918’e kadar uzanan dönem boyunca İtibar-ı Milli Bankası’yla Hicaz
ve Askeri Demiryolları ve Limanlar Müdüriyet-i Umumiyesi’nin son derece kârlı
bir grup ticari işlemin gerçekleşmesinde işbirliği yaptığının altı çizilmelidir.
Özellikle müttefik ülkelerden kibrit, şeker gibi önemli tüketim malları ithalatı
neticesinde elde edilen gelirler bu iki kuruluş arasında pay edilmiştir (Ülker,
2018). Her ne kadar Askeri Demiryolları ve Limanlar İdaresi’nin ithalat yapma
izni olmasa da, İsmail Hakkı Paşa öncülüğünde gerçekleştirilen bu tip işlemler
İtibar-ı Milli Bankası eliyle sonuçlandırılarak yasal bir zemine oturtulmuştur.
İtibar-ı Milli Bankası yönetimi Nisan 1918’de toplanan hissedarlar kuruluna, elde
edilen gelirlerin bir kısmının maden ve metalürjiden inşaat ve sigorta sektörlerine
uzanan farklı alanlarda faaliyet gösterecek anonim şirketlere aktarılacağını rapor
etmiştir. 13
Bu noktada askeri ve mali kesimler arasındaki fiili işbirliğinin sermaye
birikimi süreçlerinin ötesine geçen ekonomik ve siyasal sonuçları olduğunun altı
çizilmelidir. Yukarıda bahsedilen İaşe Umum Müdürlüğü’nün Ağustos 1917’de
Harbiye Nezareti altında kurulmasıyla Kara Kemal liderliğindeki İTC İstanbul
örgütünün genel olarak savaş ekonominin idaresinden dışlanması, mali ve askeri
çevreler arasında kurulan ittifakın gelişiminde önemli bir aşamadır. Yönetimi
yine İsmail Hakkı Paşa’ya bırakılan bu önemli departman sadece askeri
kesimlerin değil aynı zamanda sivillerin yani tüm nüfusun iaşesi ve beslenmesi
için gerekli olan politikaların saptanması ve yürütülmesinden sorumlu
kılınmıştır. İaşe Umum Müdürlüğü aynı zamanda Maliye Nezareti ve İtibar-ı
Milli Bankası ile yakın ilişki içindedir. İtibarı-ı Milli Bankası Ekim 1917’de İaşe
Umum Müdürlüğüne bir milyon lira tutarında kredi tahsis eder ve bu işlemin
garantörü Cavit Bey’in riyasetindeki Maliye Nezareti’dir. 14
3. İKTİDAR VE MUHALEFET
Daha önce vurgulandığı gibi, Tekeli ve İlkin, Temsil-i Meslekî programının
1917 yılı sonlarına doğru, yani İsmail Hakkı Paşa’nın temsil ettiği askeri kanat,
gücünü esnaf cemiyetlerinden alan ve İTC’nin İstanbul örgütlenmesini kontrol
eden çevreyi iaşe işlerinin yönetiminden dışladığı sıralarda gündeme geldiğini
gösterirler. Bu noktaya kadar tartışılanlar, söz konusu gelişmenin asker ve sivil
kesimler arasında tezahür eden bir ekonomik çıkar çatışmasından daha geniş
boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. 1916 yılı sonlarından 1917 yılı ortalarına
kadar geçen zaman zarfında, mali ve askeri kesimler arasında ortaya çıkan ittifak
13
14

‘Rapport des Contrôleurs Interalliés sur le Crédit National Ottoman’, s. 5-6
A.g.e., s. 7, 15
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giderek savaş ekonomisine ve buna ilişkin siyasal süreçlere hakim konuma
yükselir. İaşe Umum Müdürlüğü’nün kuruluşu kontrolün tamamen, İttihatçı
çevreler ve hükümet dahilinde güçlü bir temsile sahip olan bu koalisyona
geçtiğini göstermektedir.
İktidar ve muhalefet arasındaki mücadelenin iki şekilde tezahür ettiği
anlaşılıyor. Bunlardan ilki, savaş ekonomisini yöneten hakim eğilime karşı
özellikle ekonominin yönetimindeki yolsuzlukları ve sorumsuz politikaları hedef
alan bir muhalefetin ortaya çıkmasıdır. Ahmet Emin Yalman (1930) bu
gelişmeye, Osmanlı İmparatorluğu’nun Cihan Harbi yılları hakkında kaleme
aldığı çalışmasında değinir. Mart 1918’de Meclis-i Ayan’da gerçekleşen
tartışmalara atıfla, yakın dönemde oluşan bir muhalefet bloğunun iaşe tedariki
konusundaki sorumsuz politikaları eleştirdiğini ve Kara Kemal’in ekonomik
sistemini savunanların, sorunların kaynağını bir iaşe bakanlığının eksikliğine
bağladığını ileri sürer (Yalman, 1930: 132-133) ki bu gözlem Bayur, Aliyey, İlkin
ve Tekeli’nin yukarıda tartışılan görüşleriyle tutarlıdır. İkinci olarak, muhalefetin
en azından bir bölümü yalnızca dar anlamıyla iaşe politikalarına odaklanmamış,
tersine Meslekî Temsil çerçevesinde daha genel düzeyde reform politikaları
öneren bir program arayışına girmiştir. Böylece mevcut siyasal rejimin
korporatist bir temelde yeniden şekillenmesi savunulmaktadır. Kör Ali İhsan
sonraki ifadelerinde, İTC’den ayrı olarak yeni bir siyasi parti kurmanın da
gündemde olduğunu belirtir (Tekeli ve İlkin, 2003: 366-367). İTC genel
merkezine sunulan ve olumsuz karşılanan Meslekî Temsil, büyük olasılıkla
kurulması muhtemel yeni partinin programı olarak da tasarlanmıştır.
Dolayısıyla burada söz konusu olan ekonomik bir çıkar çatışmasının
ötesine geçen siyasallaşmış bir paylaşım mücadelesidir. Bilindiği gibi İkinci
Meşrutiyet Dönemi’nin ilk yıllarından itibaren korporatizm ve meslekçilik,
milliyetçi ve İttihatçı çevrelerde liberalizme bir tepki ve eleştiri olarak dikkate
değer bir popülarite kazanmıştır (Toprak, 1980). Ancak Kara Kemal
liderliğindeki İstanbul Heyet-i Merkeziyesi’nin, esnaf örgütlenmesi, anonim
şirketler ve iaşe politikaları etrafında edindiği politik ve ekonomik güç, meslekçi
ilkelerin önemli bir nüfuz ve prestij kazanarak siyasal bir programa doğru
evrimini mümkün hale getirmiş görünüyor. Kör Ali İhsan, Kara Kemal’in hiçbir
zaman Meslekî Temsil ilkelerini benimsemediğini ifade eder (Tekeli ve İlkin,
2003: 367). Yine de bu çevrenin savaş ekonomisinin yönetiminden dışlandığı bir
bağlamda Temsil-i Meslekî programının İttihatçılar üzerinde önemli bir etki
yarattığını söylemek mümkün.
Cihan Harbi’nin son dönemlerinde Tasvir-i Efkâr gazetesi ve özellikle bu
gazetenin başyazarı Yunus Nadi, korporatist fikirlerin önemli sözcülerinden biri
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haline gelmiştir. 15 Yunus Nadi, Tasvir-i Efkâr’daki yazılarında iaşe tedariki,
vagon ticareti ve karaborsa gibi kanallar sayesinde büyük servetler biriktiren
savaş zenginlerini eleştirmekte, küçük ve orta ölçekli girişimcilere ait üretici ve
tüketici kooperatiflerini milli ekonominin omurgası olarak görmektedir. 16
Ağustos 1917’de kaleme aldığı bir yazıda, savaş zenginlerinin ortaya çıkışını
Türklerin ticari sahada etkinlik kazanmasının işareti olarak gören ve Cavit
Bey’in yukarıda özetlenen görüşlerinde ifade bulan eğilimi açık bir şekilde
eleştirir. Yunus Nadi’ye göre bu çevreler tam tersine iktisadın muntazam
gelişimine darbe vurmaktadırlar. 17
Yunus Nadi savaşın son aylarında iktisadi görüş ve eleştirilerini
keskinleştirmektedir. Mayıs 1918’de yazdığı bir makalede savaş zenginleri
hakkında görüşlerini oldukça net ve sert bir şekilde ortaya koyar: “ihtikâr manen
ve vicdanen pek mezmum bir şey olsa da tacir denilen mahlukatın mümkün
olduğu kadar fazla kazanmağa olan meslek-i mecburiyeti de müsellemdir. O
önünde mani bulunmadıkça kazanacaktır ve işte kazanmıştır da. Harp
ticaretinin umumi hayatı daha az müteessir etmesi bahsinde vazife hükümetin
idi, hükümetindir ve hükümetin olacaktır.” 18 Yunus Nadi iktisadın toplumların
ve milletlerin hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak bunun
yalnızca Ticaret Nezareti’nin tasarruflarıyla yönetilemeyeceğini vurgular.
“İktisadın bu gün kadar yarını da muhit büyük ve esaslı bir programını çizerek
onu hal ve mevkie hakim kılmağa ve devletin bütün kuvvetlerini hep bu gayeye
doğru kullanmağa çalışmak da hükümetin vazifesidir. Hükümetin hatta devletin
iktisadi bir mesleği olacaktır. Madem ki bu gün cemiyetin ve her milletin hayatı
iktisadiyata müstenittir.”
Yukarıda özetlenen görüşler, Yunus Nadi’nin soyut bir harp zenginleri ya
da liberalizm eleştirisinin ötesine geçen siyasal bir arayış içinde olduğunu
göstermektedir. Askeri kesimin kontrolündeki vagon ticaretinden de beslenen
ihtikâr, yani vurgunculuk ve spekülasyon, bu bakış açısıyla bireysel yolsuzluklar
Tasvir-i Efkâr gazetesi bu dönemde Osmanlı kamuoyunu Bolşevik Devrimi hakkında
bilgilendiren en önemli yayınlardan biridir (Kocabaşoğlu ve Berge, 2006: 91-133). Gazetenin
Bolşevik Devrimi’ne ilgisi genelde Yunus Nadi’ye atfedilse de, İ. Arda Odabaşı (2011: 26-27) bu
konuda yine Tasvir-i Efkâr’da yazan ve Selanik kökenli sosyalist bir entelektüel olan Rasim
Haşmet Bey’in etkisine de işaret eder.
16
Yunus Nadi’nin milli ekonominin inşası konusunda kooperatiflerin önemini vurgulayan
yaklaşımı hakkında bkz. “Milli İktisadın İlk Esaslı Hatvesi-I,” Tasvir-i Efkâr, 11 Ekim 1916;
“Milli İktisadın İlk Esaslı Hatvesi-II,” Tasvir-i Ekfar, 12 Ekim 1916; “Milli İktisadın İlk Esaslı
Hatvesi-III,” Tasvir-i Efkâr, 16 Ekim 1916. Savaş zenginleri hakkında ayrıca bkz. Mithat Kadri
Vural (2016), Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak ‘Harp Zenginleri’ ve
Buna Yönelik Eleştiriler,” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVI/32: 109-131.
17
Aktaran Yusuf Hikmet Bayur (1967: 540-541). Söz konusu yazı için bkz. Yunus Nadi, “Yeni
Zenginler Meselesi,” Tasvir-i Efkâr, 13 Ağustos 1917, s. 1.
18
Yunus Nadi, “İktisad-i Meslek,” Tasvir-i Efkâr, 18 Mayıs 1918, s. 1.
15
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temelinde değil “tacir denilen mahlukatın” kâr etme ve durmaksızın servet
biriktirme
eğiliminden
kaynaklanan
sistemsel
bir
sorun
olarak
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bunun toplum üzerinde yaratacağı negatif
etkilerle mücadele etmek devletin görevidir. Yunus Nadi devletin tüm kurumları
tarafından benimsenecek ve hükümet tarafından uygulamaya konulacak
bütünlüklü bir ekonomik ve siyasal program çağrısı yapmaktadır.
Yunus Nadi’nin Cihan Harbi sırasında Meslekî Temsil programına yönelik
olarak nasıl bir tutum takındığı yanıtlanması gereken önemli bir sorudur. Ancak
onun milli mücadele yıllarında söz konusu programın taraftarlarından olduğu
bilinmektedir. Yunus Nadi gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki
faaliyetlerinde ve gerekse yine Ankara’da kendisinin yayınladığı Anadolu’da
Yeni Gün gazetesinde Meslekî Temsil ilkelerini vurgulayan bir siyasal tutum
sergilemiştir. Üstelik Kör Ali İhsan’ın kaleme aldığı Temsil-i Meslekî programı
ilk kez Ekim 1920’de bu gazetede yayınlanır (Tunçay, 2009: 307; Cerrahoğlu,
1973: 398-407). Cihan Harbi sonrasında Kör Ali İhsan ve İstanbul Heyet-i
Merkeziyesi’nden arkadaşları, İTC’nin yasal olarak kapatıldığı bir dönemde
Temsil-i Meslekî programını kabul ederek bir süre başkentte siyasal faaliyetlerine
devam ederler. 19 İstanbul 16 Mart 1920’de İtilaf güçleri tarafından resmi olarak
işgal edildikten kısa bir süre sonra Kör Ali İhsan da dahil olmak üzere bunların
bir bölümü Ankara’ya geçerek orada yine İstanbul’dakine benzer iktisadi
girişimler kurarlar, aynı zamanda siyasi olarak da dikkate değer bir çevre haline
gelirler (Tekeli ve İlkin, 2003: 376-377; Ağaoğlu, 1973: 58; Şapolyo, 1967: 119122). 1920 yılı sonlarında TBMM’de gerçekleşen Teşkilat-ı Esasiye tartışmaları
(Akın, 1992), Meslekî Temsil’in nüfuz ve prestijine işaret eder. Her ne kadar
meslekçi ilkeler neticede Teşkilat-ı Esasiye’de yer bulamamış olsa da, önemli
sayıda vekil Temsil-i Meslekî programına destek vermiştir (Demirel, 1999: 3738).
4. SONUÇ YERİNE
Muhittin Birgen, Meslekî Temsil’in Anadolu’da Yeni Gün gazetesinde
yayınlanmasından hemen sonra bu programı sol-sosyalist bir perspektiften
yorumlamaya çalışmış, Ali İhsan Bey’in Osmanlı tarihini Karl Marx ile aynı
çerçeveden analiz ettiğini ileri sürmüştür (Cerrahoğlu, 1973: 408-413; Arıkan,
1997: 26-35). Ancak görünen o ki bu, dönemin koşullarıyla izah edilebilecek tali
bir yorumdur. Aynı Muhittin Birgen, 1936-1937’de yayınladığı anılarında, Ali
İhsan Bey ve meslekçi ilkelerin bir diğer önemli temsilcisi Memduh Şevket
Esendal’ın savunduğu bu programı bu defa çok farklı bir ideolojik çerçeveden
yorumlar: “Mussolini ve Hitler rejimlerinin devlet esası olmak üzere tasavvur
19

Kör Ali İhsan’ın bu konudaki açıklamaları için bkz. Ilıkan ve Ilıkan, 2005: 120-121.
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edilen Korporatizm ne ise, bu hususa dair Avrupa’da mevcut olan fikir
hareketlerinden tamamen habersiz bulunan bu zatların [Ali İhsan ve Memduh
Şevket], bizim tarihimizden çıkardıkları neticeler de budur. Onlar, bu
sistemlerine ‘mesleki temsil’ dediler” (Arıkan, 2006: 384).
Temsil-i Meslekî programının ideolojik içeriğini tartışmak ya da milli
mücadele yıllarındaki popülaritesini dönemin İttihatçılar açısından giderek
radikalleşen siyasal konjonktürüne atıfla izah etmek mümkündür elbette.
Gerçekten bu programın milli sosyalizm olarak sunulması, Kör Ali İhsan’ın
fikirlerinin Marx’la mukayese edilmesi, anti-emperyalist, sosyalist ve Bolşevik
fikirlerin yükselen prestijine bağlanabilir. Ancak bu tür bir açıklama Meslekî
Temsil programının kökenlerine, içeriğine ve milli mücadele dönemindeki
ağırlığının sebeplerine ancak kısmen ışık tutabilir. Yukarıda değinildiği gibi,
mevcut literatürde öne çıkan kimi araştırmalar, Meslekî Temsil’in Cihan Harbi
sırasında ortaya atılan bir program olduğunu ve bunun mevcut güçler
dengesinde muhalif bir tutumu yansıttığını tartışmıştır. Bu yazı ise literatüre söz
konusu iktidar ve muhalefet bağlamını daha yakından inceleyerek katkıda
bulunmayı amaçlamıştır.
Yazının çıkış noktası, 1916 yılı sonlarından 1917 yılı ortalarına kadar
geçen süre içinde, askeri ve liberal kesimler arasında fiili bir işbirliğinin
kurumsallaşmış olmasıydı. Ağustos 1917’de kurulan İaşe Umum Müdürlüğü’yle
birlikte, Maliye Nezareti, Harbiye Nezareti ve İtibar-ı Milli Bankası etrafında
şekillenen ortaklık, Kara Kemal liderliğindeki İstanbul Heyet-i Merkeziyesi’ni
büyük ölçüde dışarıda bırakarak imparatorluk düzeyinde savaş ekonomisinin
kontrolünü ele alır. İtibar-ı Milli Bankası’nda cisimleşen mali sermayenin
oluşumunda önemli rol oynayan bu koalisyon aynı zamanda siyasal bir niteliğe
sahiptir. Yalnızca orduda, hükümet ve devlet aygıtında değil İTC hiyerarşisi
içinde de önemli bir temsiliyete sahiptir. Savaşın son dönemecine kadar
nüfuzunu devam ettiren bu iktidar bloğuna karşı Kara Kemal çevresinin de etkin
olduğu, özellikle savaş zenginleri, yolsuzluklar ve ihtikâr meselelerini gündemde
tutan bir muhalefet ortaya çıkar. Yunus Nadi’nin yukarıda değinilen görüşleri bu
meselelerin giderek sistemsel sorunlar olarak görülmeye başlandığına işaret
etmektedir.
Dolayısıyla Kara Kemal ile çalışan Kör Ali İhsan ve arkadaşlarının ortaya
attığı Temsil-i Meslekî, muhalefete siyasal ve programatik bir içerik kazandırma
çabasıyla ilişkilendirilebilir. Esnaf örgütlenmeleri temelinde kurulan anonim
şirketler milli iktisadın hayata geçirilmesinde alternatif bir sermaye birikim
modelini temsil etmekteyken, Meslekî Temsil loncalar etrafında örgütlenen bu
yönelimi siyasal bir projeksiyona ve korporatist bir rejim tahayyülüne tercüme
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etmektedir. Ancak Mete Tunçay’ın (2009: 267) vurguladığı gibi “savaş koşulları,
bu yeni eğilimin İttihat ve Terakki iktidarınca denenmesine el vermemiştir.”
Ağustos 1918’de İaşe Umum Müdürlüğü kapatılır ve İaşe Nezareti kurulursa da,
İsmail Hakkı Paşa’nın savaş ekonomisi üzerindeki otoritesini kaybettiği ve Kara
Kemal’in İaşe Nazırı olarak onun yerini aldığı bu dönem çok uzun sürmez. 13
Ekim 1918’de Talat’ın istifasıyla İTC’nin iktidardan düşüş süreci başlar. Meslekî
Temsil milli mücadele döneminde İttihatçı solun ve halkçılık tartışmalarının
temel ideolojik ve siyasal referanslarından biri haline gelir.
Bu yazıda tartışılanlar, Ocak 1913’te bir darbeyle iktidara el koyan İTC
etrafında giderek nasıl bir siyasal rejimin kurumsallaştığı ve bu rejimin nasıl bir
sınıfsal karaktere sahip olduğu hakkında kimi ipuçları içeriyor. Savaşın sonuna
dek imparatorluğu tek elden yönettiği halde İTC’nin farklı hizipler arasında
rekabete sahne olduğu bilinmektedir (Tunaya, 2011: 270-282). Ancak yukarıda
ele alınan süreç, hizipler arası bir mücadelenin ötesinde, farklı sermaye birikim
politikalarını savunan, başta tüccarlar ve esnaf olmak üzere farklı toplumsal
kesimlere yaslanan, yalnızca İTC içinde değil sivil ve askeri kurumlar üzerinde
otoriteye sahip iki farklı çevre arasında cereyan eden bir karşıtlığa işaret ediyor.
Mali sermayenin konsolidasyonuna paralel olarak gelişen bu karşıtlık
çerçevesinden bakıldığında, İttihatçı tek parti rejiminin, Cihan Harbi’nin son
yıllarında bir güçler dengesine dayandığı iddia edilebilir; her iki kesimin belirli
bir temsile sahip olduğu İTC aynı zamanda iktidar mücadelesini mevcut siyasal
rejimin ve statükonun sınırları içinde tutan ortak bir zemin sağlamaktadır. Bu
açıdan Kör Ali İhsan’ın savaşın sonlarında yeni bir siyasal parti arayışına
girildiğine dair iddiası, önemli bir kırılma anlamına gelir. Böyle bir gelişme İaşe
Nezareti’nin Kara Kemal liderliğinde kurulmasıyla bertaraf edilmiş görünüyor ki
kısa bir süre sonra İTC iktidar üzerindeki kontrolünü kaybeder.
Görünen o ki nispeten homojen bir siyasal partinin yine nispeten homojen
bir devlet mekanizmasını tek elden yönettiği bir siyasal rejim
kavramsallaştırması, İTC iktidarını analiz etmekte yetersiz kalmaktadır. İttihatçı
tek parti rejiminin iktisadi ve siyasal boyutları hakkında daha fazla araştırmaya
ihtiyacımız olduğuna şüphe yok. Ancak ben böyle bir araştırma gündeminin,
İTC iktidarının dayandığı sınıfsal kompozisyon ve siyasal ittifaklara odaklandığı
takdirde daha verimli sonuçlar ortaya koyabileceğini, Cihan Harbi ve sonrasına
ilişkin pek çok tartışmalı konuda önemli girdiler sağlayabileceğini, daha genel
olarak otoriter ve popülist rejimlere ilişkin giderek genişleyen literatüre tarihsel
bir perspektiften katkıda bulunabileceğini düşünüyorum.
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Metin içindeki referans (kitap): (Balibar ve Wallerstein, 2000: 67).
Kaynakçada: Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf
(İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten).
Metin içindeki referans (makale): (Sına ve Soyer, 1998: 108).
Kaynakçada: Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan
Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 31
(3): 103-117.
c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki referans (kitap): (Gönlübol vd., 1996: 45).
Kaynakçada: Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar,
Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış
Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi).
İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve
referanslar da bu örneğe göre yapılacaktır.

d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:
Metin içindeki referans: (Riddell, 1994: 53).
Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, Dennis ve
Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63.
Metin içindeki referans: (Geray, 1992: 236).
Kaynakçada: Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan
Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240.
e) Kurum yayınları:
Metin içindeki referans: (DPT, 1989: 145).
Kaynakçada: DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).
f) İnternet kaynakları:
Metin içindeki yollamada: (Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:
Çubukçu,
Mete
(2009),
“Bu
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010).

Kimin

Zaferi?”,

Metin içindeki yollamada: (Dışişleri Bakanlığı, 2010).
Kaynakçada: Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
(16.06.2010).
g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin
içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet
Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için
ASBHK gibi.
h) Dipnotlar, referans verme dışındaki açıklamalar için kullanılmalıdır.
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