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"Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-I” Sayısı
Between Old Dependencies and New Independencies. What Can a Gendered Approach Can
Offer to Politics?
Many works from Social Sciences have shown how gender deal with politics and
power (de Beauvoir 1971: 301; Deleuze and Guattari 1983; Molyneux 1985b;
Flax 1990; Caroll and Dodson 1991; Foucault 1993; Butler 1999: 59-62; Butler
2008; Foucault 2011….). Some alert us on the effect of hegemonic masculinity and
how women have succeeded in gaining power in some field and not in some
others, as well as in some places of the World and not in others. Others, on the
contrary, discuss the experiences of men when they enter occupations that were
predominantly held by women (Williams 1991, 1992) around the sense of
expertise based on universal skills (being a nanny, a nurse...).
This first volume of Alternatif Politika on gender studies brings together a number
of experts who explore conceptual, cultural and policy challenges, as well as
empirical realities, associated with gender based social exclusion in male-gendered
societies (Egypt, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia and Turkey). The need to
more systematically address this gendered experience is in the core of the
discussions that unfold in this special issue. The issue chapters address also a
number of critical questions in relation to the representation of women and LGBTs
as ‘outsiders' in diverse societies (Erdoğan and Köten 2015: 143-167). In doing so,
the volume pays particular attention to hegemonic masculinity, with its strong
heterosexual component.
Gendered hegemony is a key concept to understand the relationships we have to
identity and as a consequence, to social exclusion in societies. Roy JREIJIRY
article’s (32-55) proposes to explore forms of representation of women through
media cartoons in Lebanon: This study covers the dynamics of the production
process of otherness on one hand, and the production process of domination on
the other. In particular, this study identifies gendered discourses and stereotypes
developed via media cartoons regarding the construction and deconstruction of
gender, and, the very justification of media and information literacy once it comes
to domestic violence. By doing so, this study establishes an analytical and

interpretive gendered approach on media and information literacy as a tool of
access to equal citizenship.
Regarding the position of women in relation to men, and about men domination in
societies, Canan ASLAN AKMAN (56-86) provides fruitful information on
MENA societies: Today, five years after the Arab Spring, do MENA societies
really differ in their attitudes towards women? Do gender friendly outcomes exist?
Has feminism and feminist research contributed to an evolution of modes of
representation? Is there ethical reflection on this issue in politics? Put another way;
does women’s active participation to the Arab Spring influence public policies?
Are women content with their place in today’s MENA countries (in family,
professional, educational or political context).
Aylin DİKMEN ÖZARSLAN (118-142) does not only focuses on ‘women issues’
she highlights also the difficulties faced by men. Particularly once it comes to
gendered professions linked conventionally to motherhood. Men face serious
social pressure in the practice and implementation of their professional skills.
DİKMEN ÖZARSLAN’s work is an attempt to better understand the sociological
contours of this gendered way of looking at professions, in order to measure
possible evolution. Using the metaphor of the circle and the spiral to reflect this
social phenomenon in a gramscian, historical and dynamic perspective, DİKMEN
ÖZARSLAN tries to think out loud about the following questions: What is a
gendered profession? What are its properties? Why is it heuristic to understand
professions in terms of social relations? How to study hegemonic masculinity in
the nursing labour? Concretely, how to analyse it?
More than ever, societies need to face problems related to situations that involve
shaping and reshaping of identities. Two major mechanisms contribute to the
political construction process of gendered identity:
•The structure of membership and political power;
•The content of public policies; regarding especially educational institutions, work
environment and public life.
Those who are in a powerful position in a given society, by being in that position
validate and impose their own definitions of normality, and set boundaries to
exclude, enclose, or exploit Others. It is inside the –scientific and the politicaldebate on recognition (or not) of LGBT youth in the public sphere that Barış
ERDOĞAN and Esra KÖTEN (143-167) bind their article. The influence of
masculinity patterns in society -codes, standards and mechanisms of rules-, even if
they can appeal to universalism, represent social interests of male dominant
groups. It constitutes a considerable force in the process of gendered attributions,
including intimacy. Masculinity is conceived as a central actor in the creation,
reproduction and mobilisation of power relations. Moving outside its bounds is
going hand in hand with social exclusion.
The discussions that unfold in this special issue of Alternatif Politika demonstrate
some of the ways in which personal and group experiences and understandings of

gender are located in historical, sociological and political contexts. As explained
by Georgiou (2012), a gendered approach does not just observe and report on the
context of political and policy debates. It often provides frames for understanding
what these gendered categories mean, and what consequences it has on people. It
channels authority to speak and rights to be heard. And sometimes it also leaves
space for voices to be heard when they otherwise get no access to the public
sphere. As such, a focus on gender is not peripheral but core to understanding the
challenges associated with governance and cultural life in societies.
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CHP’nin SOSYAL DEMOKRASİ SERÜVENİ
THE CHP’S SOCIAL DEMOCRACY ADVENTURE
Orkunt CANYAŞ
ABSTRACT
The philosophy of social democracy started to become
widespread in the Western European countries especially after the
Second World War. In the aftermath of the war, the level of
employment increased, the wages raised, the social security
services expanded and so the notion of “welfare state” emerged as
a significant component of social democracy. However, social
democratic parties have faced a severe crisis as of midst of the
1970s due to the rising costs of social services as well as in the
1980s due to the increasing pace of globalization and the
dissolution of the Soviet Union. In order to overcome the crisis of
social democracy, the notion of “the third way” was formulated as
a result of which the social democratic parties began to come to
power again.
In Turkey, the social democratic politics is a relatively new
phenomena compared with the Western Europe. The Republican
People’s Party has defined itself as a social democratic party
through adoption of the rhetoric of “left-of-center”“ in the 1960s,
“democratic left” in the 1970s, “new left” in the 1990s and the
“new CHP” since 2010. This study analyzes the party identity of
the CHP as formulated in its program or bylaw in both the pre1980 and post-1980 periods to put forth to what extent it is
compatible with the principles of social democracy.
Keywords: The RPP, Social Democracy, Third Way, Left-ofCenter, Democratic Left, New Left.
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ÖZ
Sosyal demokrasi düşüncesi, Batı Avrupa’da özellikle II.
Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Savaş
sonrasında yüksek bir istihdam düzeyi sağlandığı gibi ücretler
yükselmiş, çalışma koşulları iyileştirilmiş, sosyal güvenlik
uygulamaları genişlemiş ve sosyal demokrasinin önemli bir bileşeni
olarak “Refah Devleti” kavramı gündeme gelmiştir. Ancak
1970’lerin ortalarından itibaren sosyal harcamaların önemli ölçüde
artış göstermesi ve 1980’lerde küreselleşme sürecinin hızlanması ve
Sovyetler Birliği’nin dağılması nedeniyle sosyal demokrat partiler
ciddi bir açmazla karşı karşıya kalmıştır. İşte bu açmazı aşmak için
ve sosyal demokrasinin karşılaştığı sorunlara çare olarak üçüncü
yol düşüncesi ortaya atılmış ve sosyal demokrat partiler yeniden
iktidara gelmeye başlamıştır.
Türkiye’de ise sosyal demokrasi geleneği, Batı Avrupa
ülkelerine kıyasla görece yenidir. Bu konuda ülkemizde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisini 1960’ların ortalarından
itibaren “ortanın solu,” 1970’lerde “demokratik sol,” 1980
sonrasında ve 1990’lı yıllarda “yeni sol” ve 2010’dan beri “yeni
CHP” söylemiyle sosyal demokrat parti olarak tanımlamaktadır.
Bu çalışmada CHP’nin program/tüzüğünde tanımlanan parti
kimliğinin sosyal demokrasi düşüncesi ile ne ölçüde örtüştüğü 1980
öncesi ve 1980 sonrası olmak üzere iki dönemde analiz edilerek
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: CHP, Sosyal Demokrasi, Üçüncü Yol, Ortanın
Solu, Demokratik Sol, Yeni Sol.
GİRİŞ
Avrupa’da sosyal demokrasinin gelişim sürecinde Sanayi Devrimi sonrası
ortaya çıkan işçi sınıfı önemli bir rol oynamıştır. İşçiler bir yandan ekonomik
üretimi hızlı bir şekilde artırırken diğer yandan ağır çalışma koşullarına rağmen
düşük ücret aldıkları için ekonomik sıkıntı içine girmişlerdir (Sarıtaş, 2006: 17).
Uzun çalışma saatleri, maliyetlerinin düşük olması sebebiyle kadın ve çocuk
işçilerin çalıştırılması ve işçileri koruyacak yasal düzenlemelerin bulunmayışı
gibi işçilerin ciddi sorunları ortaya çıkmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmelere
rağmen “nicel olarak büyüyen bu sınıf, zamanla haklarını aramaya ve örgütlü bir
kitle halini almaya” başlamıştır (Sarıtaş, 2006: 17). 19.yüzyıl başlarında
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sosyalizm, işçilerin bu sorunlarının çözümü için işçi sınıfının yapacağı bir devrim
yoluyla kapitalist düzenin yıkılıp yerine eşitlikçi sosyalist toplumun kurulması
gerektiğini ileri sürerken; 19. yüzyıl sonlarında sosyalizm içinde revizyonist bir
akım ortaya çıkmıştır. Kautsky ve Bernstein gibi revizyonist akımın öncülerine
göre, işçilerin sorunları parlamenter sistem içinde kalarak işçi sınıfı partisinin
iktidara gelmesiyle çözülür. Bu düşünürler Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin
görüşlerinin şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır (Runkle, 1968: 509-512).
Bu dönemde aşağıda bahsedileceği gibi sosyal demokrasinin öncülerinden biri de
İngiltere’deki Fabian hareketidir.
Türkiye’de ise, sosyal demokrasi geleneği Batı Avrupa ülkelerine göre
görece yenidir. Bu konuda ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisini
1960’ların ortalarından itibaren “ortanın solu”nda ve 1970’lerin ortasından
günümüze kadar da "demokratik sol bir parti” olarak tanımlamak suretiyle
sosyal demokrat geleneğin temsilcisi olduğunu iddia etmektedir. Ancak CHP’nin
işçi sınıfı partisi olarak örgütlenmemesi bir yana, bu iddianın, özellikle
günümüzde, 1980’lerin sonundan itibaren etkisini gösteren küreselleşme, neoliberalizm ve post modernizm dalgası ile birlikte Batı Avrupa’da olduğu gibi
ülkemizde de zaman zaman gündeme gelen “sol eridi” tartışmaları da dikkate
alınarak yeniden sorgulanması gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de eğer varsa, sosyal demokrasinin çıkışı,
gelişimi ve günümüzde sosyal demokrasinin Türk siyasal yaşamındaki
durumunu CHP örneğinde, CHP’nin parti program ve seçim bildirgeleri
üzerinden tespit etmeye çalışmaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde
Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal yapısı içerisinde doğup gelişen sosyal
demokrasi düşüncesi ve Batılı sosyal demokrat partileri ortaya çıkaran temel
toplumsal dinamikler saptandıktan sonra 1980 sonrası dönemde sosyal
demokrasinin karşı karşıya kaldığı açmaz ve bu açmazdan çıkmak için
geliştirdiği “üçüncü yol” düşüncesi tartışılacaktır. Daha sonra, CHP içerisindeki
sosyal demokrat düşüncenin hangi ihtiyaçtan ve nasıl ortaya çıktığıyla ilgili
tartışmalara Cumhuriyet dönemi Türk siyasal hayatına paralel bir şekilde
değinilecek ve böylelikle CHP’nin program/tüzüğünde tanımlanan parti
kimliğinin sosyal demokrasi düşüncesi ile örtüşüp örtüşmediği ortaya
konulacaktır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra CHP’nin yeniden açıldığı
1992 yılına kadar Türk siyasal hayatında kendisini CHP’nin mirasçısı olarak
tanımlayan siyasi partiler de yukarıda belirtilen yöntemle incelenmeye
çalışılacaktır. Ancak CHP tarihinin, Cumhuriyet tarihi kadar uzun olması ve
partinin siyasal yaşamının kendi iradesi dışında kesintiye uğraması nedeniyle
sağlıklı bir analiz yapabilmenin ön şartının bir dönemlendirme yapmayı
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gerektirdiği kabulüyle, çalışma konusunun 1980 öncesi ve 1980 sonrası olarak
incelenmesinin daha anlamlı olacağı kanaatindeyiz.
1. SOSYAL DEMOKRASİ’NİN AVRUPA’DA GELİŞİM SÜRECİ
Günümüzdeki anlamıyla sosyal demokrat akımın, 19. yüzyıl sonlarında,
İngiltere'nin Fabian hareketiyle ve o dönemde devrimci sosyalizmin temsilcisi
olan Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin kendi içindeki düşünsel dönüşümle
birlikte oluşmaya başladığı söylenebilir. Fabianizm 19. yüzyıl sonunda
İngiltere’de sosyalist yazar ve düşünürlerden oluşan topluluğun fikirlerinden
doğmuştur. Fabianizm’e göre, “amaç, rejimi devirmek değil, sosyalizmi
toplumun kurumlarına sızdırmaktı. Kapitalizmden sosyalizme geçiş devrimle
değil, evrimle olacaktı” (Kışlalı, 1993: 118). Fabian’cılara göre “sosyal çatışma
işçi işveren arasında değil, tüm toplumla mülkiyeti elinde bulunduran azınlık
arasında idi” (Ateş, 1994: 18). Bu nedenle Fabian’cılar, Marksizmin devrim
görüşüne karşı çıkmakta, işçilere daha çok hak ve hizmet verilerek devlet
faaliyetinin her alanda artması gerektiğini savunmaktaydılar. Daha sonra bu
topluluk 20. yüzyıl başında kurulan İngiliz İşçi Partisi’nin kuruluşu aşamasında
partiye önemli katkı yapmıştır. Alman sosyal demokratları ise, 19. yüzyıl
sonlarıyla 20. yüzyıl başlarında Avrupa işçi sınıfı hareketinin ağırlık merkezini
oluşturmuştur. Güçlü ve geniş örgütlenmesi ve Bernstein ve Kautsky gibi pek
çok ünlü düşünürüyle sosyal demokrasinin gelişmesinde Alman deneyimi çok
önemlidir. Nitekim “Birinci Dünya Savaşı'na değin Alman sosyal demokrat
partisi SPD Almanya kadar Avrupa kıtasının da ana sosyal demokrat partisidir”
(Özdalga, 1984: 45). Alman sosyal demokrasisinin tarihi, mevcut toplumsal
düzeni kökünden değiştirmeyi hedefleyen temel taleplerle yola çıkmış bir işçi
sınıfı partisinin, süreç içinde reformist bir halk partisine dönüşümünün tarihidir.1
Ancak aradan bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen sosyal demokrasinin
halen tam anlamıyla bir tarifini yapmak zordur. Çünkü kavramın, zaman içinde
değişen içeriği bir yana, özellikle Avrupa’da kurulmuş olan sosyal demokrat
nitelikli partilerin tarihi oluşumu ve düşünsel evrimleri de kendi aralarında
farklılıklar göstermektedir. Nitekim Avrupa’da farklı ülkelerde kurulan sosyal
demokrat partiler, programlarını oluştururken kendi tarihlerinden, halklarının
yaşam biçimlerinden, ülkelerinin ekonomik ve toplumsal özellikleri ile siyasal
gelişimlerinden etkilenerek kendi sosyal demokrasi uygulamalarının
tanımlamalarını yapmışlardır. Fakat bütün yerel farklılıklarına rağmen yine de
sosyal demokrasi düşüncesi, bütün sosyal demokrat nitelikli partilerin paylaştığı
bir ortak mantığa ve bazı ortak paydalara dayanmıştır. Bu şekilde zaman içinde,

1

Daha detaylı bilgi için bkz. Özdalga (1984) ve Kavukçuoğlu (2003).
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deneyim kazanılarak ve güncel olaylardan etkilenilerek, karşılaşılan sorunlara
değişik partilerin getirdiği çözümler birbirine eklenmek suretiyle sosyal
demokrasinin ortak özellikleri meydana getirilmiştir. 1980'li yıllara kadar etkin
olan sosyal demokrasi anlayışı “klasik sosyal demokrasi” olarak tanımlanmış ve
anlayışın ortak özelikleri şöyle sıralamıştır: Toplumsal ve ekonomik alana
katılan devlet; sivil toplum üzerinde devlet hegemonyası; kollektivizm;
Keynesyen ekonomi ve korporatizm; piyasaların sınırlı rolü; tam-zamanlı
çalışma; kapsamlı sosyal güvenlik; güçlü eşitlikçilik, düşük ekolojik bilinçlilik ve
uluslararasıcılık (Giddens, : 2000: 19).
19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmaya başlayan sosyal demokrasi düşüncesi,
Batı Avrupa’da özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya
başlamıştır (Pierson, 2001: 39). Savaş sonrası Keynesyen ekonomik politikaların
uygulanması sonucu ortaya çıkan hızlı ekonomik büyüme, tam istihdam ve
kapsamlı refah devleti oluşumu, sosyal demokrat partilerin başarısı olarak
görülmektedir (Pierson, 2001: 39). Bu dönemde örgütlü işçi sınıfının da
desteğiyle Avrupa’da sosyal demokrat partiler altın yıllarını yaşamıştır (Pierson,
2001: 44). Elde edilen yüksek istihdam düzeyi, yüksek ücretler ve yaygın refah
devleti uygulamaları nedeniyle refah devleti kavramı genellikle sosyal
demokrasiyle beraber tanımlanmakta, hatta bu iki kavramın aynı anlamda
kullanıldığı görülmektedir.
Refah devleti uygulamaları ilk kez Avrupa’da 19. yüzyılın sonunda ortaya
çıkmasına (Flora ve Alber, 1981: 37) karşın, kavram II. Dünya Savaşı sonrası
dönemde daha yaygın kullanılır hale gelmiştir (Leibfried ve Mau, 2008: xvi).
Refah devleti, modernleşen toplumlarda kentleşme, nüfus artışı ve ekonomik
gelişme sonucu ortaya çıkan sorunlara çare olarak görülmüştür. Refah devleti
kavramı, kapitalist sistemlerde sanayileşmenin yol açtığı sorunlar, artan eşitsizlik
ve yoksulluğun toplumsal istikrarı ve iktisadi birikimi tehdit etmeye başlamasıyla
devletin sorumluluğunun vurgulanmasıyla birlikte gelişmiştir (Leibfried ve Mau,
2008: xvi). Devletin toplumsal güçler arasında dayanışmayı güçlendirmek üzere
oynaması gereken ciddi bir rolü olduğu düşüncesi, refah devleti kavramının
gelişiminde önemli bir faktördür. Refah devleti tüm vatandaşlara siyasi bir hak
olarak gelir, eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi sosyal hizmetler alanında
asgari standartlar sağlar (Wilensky, 1975: 1). Başka bir ifadeyle, ailelere ve
bireylere minimum gelir imkânı sunarken, sınıf ve statü ayrımı yapmadan tüm
vatandaşların sosyal hizmetlerden eşit şekilde faydalanmasını sağlar. Böylelikle
refah devleti yaşlılık, işsizlik, hastalık gibi sosyal gerçekler karşısında aile ve
bireyleri destekleyerek güvensizlik hislerini azaltır (Briggs, 2000:18).
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Refah devleti kavramı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda tek tip bir refah
devleti yerine farklı türlerden bahsedilmekte ve çeşitli sınıflandırmalar
yapılmaktadır. Esping-Andersen’in yaptığı sınıflandırma refah devleti
sınıflandırmaları arasında önemli bir yere sahiptir. Esping-Andersen, liberal,
korporatist ve sosyal demokratik olmak üzere üç tür refah modeli olduğunu ileri
sürer. ABD, Kanada ve Avustralya’da örnekleri bulunan liberal modelde, devlet
gelir araştırmasına dayalı olarak vatandaşlara asgari düzeyde fayda sağlar ve
sosyal sigorta faydaları oldukça mütevazı düzeydedir (Esping-Andersen, 1990:
26). Bu modelde daha ziyade özel refah önlemlerini destekleyen devlet, yalnızca
minimum gelir garantisi sağlar (Esping-Andersen, 1990: 26-27). Avusturya,
Fransa, Almanya ve İtalya’da uygulanan korporatist modelde sosyal haklar, sınıf
ve statü bazında farklılık gösterir. Korporatist modelde, liberal modelin aksine
özel refah düzenlemelerinin rolü çok küçüktür (Esping-Andersen, 1990: 27). Bu
modelde aile kurumu çok önemli olduğu için ailenin kapasitesinin yeterli
olmadığı durumlarda devlet müdahale eder ve çalışmayan eş (kadın) sosyal
güvenlik kapsamı dışında tutulur (Esping-Andersen, 1990: 27). İskandinav
ülkelerindeki sosyal demokratik refah modelinde devletin amacı, minimum
ihtiyaçların karşılanması düzeyinde bir eşitlik değil, yüksek standartları olan
gereksinimlerin karşılanması konusunda bir eşitlik sağlamaktır. Bu nedenle,
devlet hem işçi sınıfı hem de orta sınıf için geniş sosyal haklar sağlar (EspingAndersen, 1990: 27). Sosyal demokratik modelde, korporatist modelin tersine
ihtiyaçların aileler tarafından karşılanmasını beklemek yerine ailenin gereksinim
duyduğu sosyal hizmetler de devlet tarafından karşılanır (Esping-Andersen,
1990: 28).
Esping-Andersen’in refah devleti sınıflandırması, refah devleti
uygulamalarının sadece sosyal demokratik partilerin güçlü olduğu ülkelerde
uygulanmadığını, liberal veya muhafazakâr partilerin güçlü olduğu ülkelerde de
düzeyleri daha düşük olmakla birlikte vatandaşlara bazı sosyal hizmetler
sağlandığını göstermektedir. Ancak bu üç model arasından yalnızca sosyal
demokratik modelde vatandaşlar azami düzeyde sosyal haklardan
faydalanmaktadır.
1970’lerin ortalarından itibaren refah devletinin gelişim sürecinde bir
duraklama dönemine girilmiş ve refah devletinin en önemli dayanağı olan sosyal
demokrasi düşüncesinde bazı değişimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sonraki 20
yıl boyunca refah devleti düşüncesinin sorgulanmasına sebep olan en önemli
gelişme sosyal harcamaların ciddi ölçüde artış göstermesidir (Şenkal, 2000: 275).
1960’larda gelişmiş ülkelerde sosyal harcamalar GSMH’nin %7,5’ini
oluştururken, 1980’lerde bu oran iki katına çıkmıştır. 1980’lerde ABD’de sosyal
harcamalarının GSMH içindeki payı % 9,75 iken, sosyal demokrat politikaların
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uygulandığı İsveç’te %17’nin üzerine çıkmıştır (Myles ve JillQuadagno, 2002: 3435).
Yükselen sosyal harcamalar, hızlanan küreselleşme2 süreci ile ulusdevletlerin özellikle ekonomik alanda sahip oldukları gücün azalması,
kapitalizmin küresel bir nitelik kazanması ve son olarak eski Sovyetler Birliği’nin
dağılması nedeniyle sosyal demokrat partiler, 1980 sonrası dönemde bir açmazla
karşı karşıya kalmıştır. Sendikalar ve sosyal demokrat partiler küreselleşmeye ve
onun doğurduğu sonuçlara yönelik bir politika oluşturmada güçlük çekmiş ve bu
partilerin savunduğu fikirler ideolojik olarak anlamını yitirdiğinden yürütülen
sosyo-ekonomik politikaların yeniden gözden geçirilmesi zorunlu olmuştur
(Giddens, 2000: 40-45).
Sosyal demokrasi düşüncesi, ekonomik alanda küresel ekonomik
entegrasyonun baskınlık kazanması yüzünden uğradığı başarısızlıklar nedeniyle
1990’ların ortalarından itibaren köklü bir değişim geçirmeye başlamıştır. Zira
küreselleşme süreçleri ile yükselen neo-liberal hegemonyayla beraber, eski tip
sosyal demokrasi düşüncesinin toplumdaki genel rahatsızlıkların kaynağı
olduğuna dair o kadar kuvvetli bir inanış oluşmuştur ki, tam bu noktada yeni
sosyal demokrasi de bu inanışları karşılayacak çıkarımları bünyesine dâhil etmek
zorunda kalmıştır (Giddens, 1990).
1980’li yıllardan itibaren küreselleşme süreci ile birlikte hızlanan neoliberalizm düşüncesi, etnik kimlik talepleri, yerel değerlerin öne çıkarılması,
feminizm ve çevreci hareketler ile birleşerek Batılı toplumlarda standart bir
yaşam biçiminin savunucusu durumunda kalan ve klasik sosyal demokrasi
düşüncesini savunmaya devam eden partiler karşısında seçim zaferleri
kazanmaya başlamıştır. Öte yandan “nükleer enerji, yeni iletişim teknolojileri,
esnek çalışma şartlarının yaygınlaşması gibi yeni sorunlar, sağ ve solun kendi
geleneksel çizgileriyle uyumlu çözümler üretmelerine izin vermemektedir ve
dolayısıyla da klasik sağ-sol polarizasyonu anlamını” yitirmeye başlamıştır
(Meyer, 2005: 52-53). Dolayısıyla dönüşüm sadece ekonomik başarısızlık temelli
değildir. Çünkü dönüşümün arkasında endüstri sonrası bir duruma ulaşan
toplumların değer yargılarındaki ve beklentilerindeki değişiklikler de vardır.

2

Küreselleşme terimi genelde günümüzde yaşanan bütün değişimlerin bir simgesi olarak
kullanılmaktadır. Siyasal ve ekonomik bağlamda ise; küreselleşmenin; bir yandan devlet ağırlıklı
uluslararası ilişkilerden birtakım devlet dışı örgütlerin, en az devletler kadar dünya siyasetinde
önem kazandıkları bir süreci ve bir yandan da üretim süreçlerinin değişmesi ile iletişim ve
bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak sermayenin artık global bir nitelik taşıdığı
bir süreci yansıttığı söylenebilir. Küreselleşme süreci hakkında yapılan tartışmalar için Held
(1999), Held ve Mcgrew (2000), Bauman (1998).
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Bu gelişmelerle beraber duraklayan ekonomiler, artan işsizlik, hızlı
enflasyonu engellemenin acı reçeteleri, alım gücü düşen ücretler, yeni toplumsal
hareketlerin etkileri ve yeni değer yargılarının gelişmesi sonucu “refah devleti”
cazibesini yitirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak sosyal devlet ve refah devleti
politikalarının uygulayıcısı olan sosyal demokrasi düşüncesi, Soğuk Savaş’ın
bitimine kadar önce bir duraklama, daha sonra da bir düşme sürecine girmiş,
buna bir de ideolojilerin bittiğine dair söylem de eklemlenince iyice açmaza
girmiştir. Bu açmazı aşmak için ve sosyal demokrasinin karşılaştığı sorunlara
çare olarak ortaya atılan üçüncü yol düşüncesi önce Amerika’da ortaya
çıkmıştır. Bu düşünce ilk kez 1990’larda Amerika’da Bill Clinton’ın
danışmanları tarafından Demokrat Parti’nin siyasi değişimini anlatmak için dile
getirilmiştir (Dierwechter, 2000: 335). Ancak kavram, 1997 seçimleri ile 18 yıllık
Muhafazakâr Parti iktidarını deviren İngiliz İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle
daha güncel hale gelmiştir. Önce İngiliz İşçi Partisi’nin, daha sonra Alman
Sosyal Demokrat Parti’nin değişimi ve yeni politikaları ile İngiliz sosyolog
Anthony Giddens’in çabaları üçüncü yol ile ilgili teorik tartışmaları da
hızlandırmıştır. Bu nedenle üçüncü yolun fikir babası olarak Giddens
gösterilmektedir (Yılmaz, 2003: 87).
Giddens’in üçüncü yol düşüncesi, küreselleşme gerçeğini olumlu ve
olumsuz yönleriyle kabul eder (2006: 16). Giddens’a (2000: 9) göre, eski sosyal
demokrat yöntem artık kullanılamaz hale gelirken sınıf temelli bir siyaset
yapmanın modası geçmiştir ve artık sağ ve sol arasında politik bir ayrım da
kalmamıştır. Bu nedenle üçüncü yol düşüncesi, “dünyadaki değişimlere yanıt
verebilme uğraşısı olarak, merkez sol değerlerin bu değişimlere uyarlanması
olarak değerlendirilebilir” (Yalçıntan, 2006: 31). Nitekim üçüncü yol düşüncesi,
“geleneksel ve modern olanı bir siyasal projede buluşturmayı amaç edinmiştir”
(Kaya, 2005). Giddens (2000: 77), üçüncü yol değerlerini şu şekilde sıralamıştır:
Eşitlik, ihtiyaç sahiplerinin korunması, özerklik bağlamında özgürlük,
sorumluluk yoksa hak da yok, demokrasi yoksa otorite de yok, kozmopolit
çoğulculuk, felsefi muhafazakârlık.
Yeni Sağ’ın, 1970’li yıllarda yaşanan dünya ekonomik krizinden çıkış yolu
olarak refah devleti uygulamalarından doğan maliyetleri kısmayı önermesinden
farklı olarak üçüncü yol, “bu çözümün büyük bir toplumsal maliyeti beraberinde
getirdiğini düşündüğünden refah devletinin yeniden bir yapılandırma içerisinde
kurumsallaştırılması gerektiğini iddia eder (Kaya, 2005). Görüldüğü üzere,
üçüncü yol “geleneksel soldan, özellikle refah devletinin geçmiş deneyimlerine
bir eleştiri getirmek suretiyle farklılık arz etmektedir” (Giddens, 2006: 16).
Üçüncü yol politikaları rekabetin ve zenginliğin üretilmesini kabul etmekle
birlikte devletin “insan kaynaklarına ve girişimci kültürün gelişmesi için ihtiyaç
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duyulan alt yapıya yatırım yapılmasında önemli bir role sahip” olduğunu
savunur (Giddens, 2000: 113). Dolayısıyla küreselleşme süreci içerisinde
dönüşüm geçiren ve günümüzde öne çıkan üçüncü yol projesi, bir yandan kamu
çıkarını gözetmekte öte yandan piyasa mekanizmalarının dinamizmini
kullanarak kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesini öngörmektedir
(Giddens, 2000: 113). Güçlü devlet, toplumun tüm kurumlarının çağın
gereklerine uyum sağlaması için gerekli koşulları var edecektir. Devlet, kamu
sektörünün yanı sıra özel sektörün de yenileştiriciliğini, yaratıcılığını teşvik etme
işlevini üstlenmelidir. Benimsenen görüş, sosyal adalet ilkesinin ekonomiye bir
yük olmadığı, tam tersine, sosyal adaletin ekonomik etkinliğin üreticisi olduğu
yolundadır.
Bu noktada Inglehart (1990: 46-7), artık sol düşüncenin vurgusunun üretim
araçlarında devlet mülkiyetine sahip olmaktan çok fiziki ve sosyal çevrenin
kalitesi, kadınların toplumsal rolü, nükleer güç ve kimlik gibi konulara kaydığını
vurgulamakta ve solun değişiminde yeni sosyal hareketlerin etkili olduğunu, bu
hareketlerin gelişmesi ve etkisinin artmasıyla solun sürekli olarak değişip anlam
değişimine uğradığını ifade etmektedir.
1990’lı ve 2000’li yıllarda Batı Avrupa toplumlarında sosyal demokrasinin
içine düştüğü kimlik krizinden, neo-liberal eğilimlerin özümsenmesiyle çıktığını
söylemek mümkündür. Sosyal demokrasi artık yeni sosyal demokrat değerlerle
neo-liberal değerler arasında bir orta yol olarak görülebilir.
Görüldüğü gibi sosyal demokrasi Avrupa’da önce devrimci sosyalizm
kimliği altında başladığı düşünsel yolculuğunu, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan
sonra liberal parlamenter sistemle uzlaşarak ancak ekonomik açıdan refah
devleti uygulamalarını savunarak sürdürmüş ve en son Soğuk Savaş’ın
bitiminden sonra ekonomik, toplumsal ve uluslararası gelişmelerin de etkisiyle
günümüzün hegemonik düşüncesi olan neo-liberalizm doğrultusunda üçüncü yol
projesi ile kendini yeniden şekillendirmiştir. Sosyal demokrasinin özellikle Batı
Avrupa’da gelişim süreci ve değişen sosyal, siyasal ve ekonomik koşullar
karşısında geçirdiği dönüşüm tartışıldıktan sonra, makalenin bir sonraki
bölümünde sosyal demokrasinin Türkiye serüveni CHP örneği üzerinden
incelenecektir.
2. 1980 ÖNCESİ DÖNEMDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE SOSYAL
DEMOKRASİ
CHP’nin incelenmesine geçmeden önce Türkiye’de sol siyasetin ve işçi
hareketlerinin tarihinden kısaca bahsetmekte fayda var. Hem sol akımların hem
de işçi hareketlerinin tarihi Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son
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dönemine uzanır. Sol hareketlerin dernekleri ve siyasi partiler II. Meşrutiyet
döneminde ortaya çıkmıştır (Karpat, 2007: 85-86). İşçi hareketleri de yine bu
dönemde oluşmaya başlamıştır ancak Osmanlı işçi hareketi siyasal taleplerle
çıkmamıştır (Sarıtaş, 2006: 178). II. Meşrutiyet’ten sonra çeşitli sosyalist ve
komünist partiler kurulmuş ve bu partiler işçi hareketlerinde önemli rol
oynamıştır (Sarıtaş, 2006: 180-189). Ancak Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra
tek parti döneminde sol siyasetin gelişimi için pek de elverişli bir ortam
bulunmamıştır. 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte tekrar Türkiye
Sosyalist Partisi ve Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi gibi sosyalist partiler ve
sendikalar kurulmuştur, ancak bu oluşumlar iktidarın baskısı nedeniyle uzun
süreli olmamıştır (Karpat, 2007: 95). 1961 Anayasası'nın sağladığı özgürlükçü
ortamda Türkiye İşçi Partisi (TİP) bir grup sendikacı tarafından 1961 yılında
kurulmuş ve sol akımlar siyaset sahnesine yeniden çıkmıştır (Belge, 2007: 33).
Ayrıca TİP aşağıda bahsedileceği gibi CHP’yi solda konumlanmaya zorlamıştır.
CHP’nin kökleri, Batı Avrupa’daki benzer partilerin aksine işçi sınıfının
örgütlü mücadelesine değil bağımsızlık savaşı veren bir ülkenin direnişçi
güçlerinin ülkeyi işgalden kurtarmak amacıyla birleşmesine dayanmaktadır
(Berkes, 1964: 454). Öncelikli amaç, ülkenin işgalden kurtarılması olduğu için,
dönemin toplumsal ve ekonomik zorunluluklarının da etkisiyle parti, sınıfsal bir
ayrılıktan ziyade bütün toplumu kapsama ve temsil etme iddiası ile ortaya
çıkmıştır. Kuruluş döneminde, Türkiye’de sınıfların olmadığını, toplumun çeşitli
meslek gruplarından oluştuğunu ileri süren CHP, halkçı ve ulusal kimliği ile
ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil ettiğini savunuyor ve meşruiyetini de
buna dayandırıyordu (Zürcher, 2005: 182; Ahmad, 1993: 64-65). Bir başka
deyişle “…işkollarının ya da meslek zümrelerinin çıkar birliğini” (Parla, 1992:
42) vurgulayan CHP, “sınıfsız ve imtiyazsız kaynamış bir kitle” olan toplumun
tümünü temsil eden ulusal bir parti olduğu iddiasındaydı (Zürcher, 2005: 182).
Bu meslek gruplarının her birinin çalışmasının hem diğerlerinin hem de tüm
toplumun yaşamı ve mutluluğu için gerekli olduğunu düşünen parti, sınıf
çatışması yerine meslek grupları arasında uyum kurmak ve dayanışma yaratmak
amacında olduğunu ifade etmiştir (Parla, 1992: 44). Bu yaklaşım Parla’ya göre
Ziya Gökalp’in solidarist korporatizm anlayışının önemli bir örneğini
oluşturmaktadır (Parla, 2005). Böylece tek parti döneminde, bahsettiğimiz
halkçılık ilkesinin yanı sıra devletçilik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve
devrimcilik ilkeleri üzerinden tanımlanan Kemalizm, yönetme hakkının siyasal
ve toplumsal meşruiyet temellerini oluşturmuştur. Kemalizm özellikle 1960’ların
ortalarından itibaren toplumsal ve siyasal koşulların zorlamasıyla CHP
tarafından benimsenecek olan “ortanın solu” ve daha sonraları da ülkemizde
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sosyal demokrasinin yerel bir versiyonu olarak siyaset sahnesine sürülecek olan
“demokratik sol” düşüncesine de ideolojik destek sağlamıştır.
Çok partili yaşama geçildikten sonra 1950-60 arasındaki Demokrat Parti
döneminde ülkede ciddi bir coğrafi ve toplumsal hareketlilik ortaya çıkmıştır.
Tarımdaki makineleşme ile birlikte köylülerin bir kısmı şehirlere göç etmiş ve
şehirlerde gelişmeye başlayan yeni sektörler daha kazançlı iş imkânları sunmaya
başlamıştır. Şehre gelen ilk göçmenler 1954’ten sonra, önce hizmet sektörü,
sonra sanayi sektörünün önemli istihdam kaynağı olmuştur. Bu göçmenler,
“önce küçük sanayinin yarattığı istihdamı daha sonra; 1950’lerin ikinci
yarısından itibaren büyük fabrikalar yarattı ve 10’dan fazla işçi istihdam eden
fabrikalarda çalışanların sayısı 1957’de 163.000’den 324.000’e yükselmiştir”
(Singer, 1977:295). Kırdan kente göç dalgası gecekonduları da beraberinde
getirmiş ve şehre göç edenler beklentilerin aksine sol düşüncelere değil sağ
popülizmi temsil eden DP’ye yönelmişlerdir. (Keyder, 2004: 189). Fakat daha
sonraki yıllarda hayat koşullarında hızlı bir iyileşme göremeyen ikinci kuşak,
sınıf modeline daha uygun politik davranış sergilemiş (Keyder, 2004: 190) ve bu
tespit de 1960’ların ortasından itibaren CHP için “ortanın solu” politikalarının
başlangıç noktasını oluşturmuştur.
CHP, 1960 öncesinde, köylü sınıfı yanında gelişmekte olan işçi sınıfını
kazanma stratejisini benimsemekte ve sendikaları desteklemekteydi (Kili, 1976:
211). Ancak bu çaba henüz anılan tarihler için geçerli bir ideolojik destekten
yoksundu. 1965 seçimlerinden önce CHP başkanı İsmet İnönü, partisinin
“ortanın solunda” yer aldığını açıkladı ve seçim kampanyasında CHP’nin
konumu ortanın solu olarak tekrar tekrar dile getirildi (Bila, 2008: 183-185).
“Ortanın solu” fikrinin mimarı Bülent Ecevit 1966’da“Ortanın Solu” isimli
kitabını yayınladı ve partinin genel sekreterliğine seçildi. Ecevit, kitabında
“Ortanın solu”nun partinin siyasal yelpazedeki yerini belirlemek için ifade
edildiğini ve “sosyal demokrasi olduğu”nu belirtmekteydi. Ecevit’e göre,
“Orta’nın Solu’nda bulunanlar; i) insancıl, ii) halkçı, iii) sosyal adaletçi ve sosyal
güvenlikçi, iv) ilerici, devrimci ve reformcu, v) devletçi, vi) plancı, vii) özgürlüğe
bağlı ve viii) sosyal demokrasiden yanaydılar” (Ağtaş, 2007: 201-2) Orta’nın
Solu’ndakiler, halkın köklü sınıf duvarlarıyla bölünmesini, insanlık onuruna ve
toplumun esenliğine aykırı saymakla beraber, bunun karşısında “bir sınıfın başka
sınıfları yok etmesini değil”, “sınıflar arasında kaynaşma olmasını, sınıf
ayrılıklarının bu yoldan eritilmesini isterler”. Bunun için gelir dağılımında denge
ve adaletin sağlanması, bütün işlere saygınlık kazandırılması, her türlü
ayrıcalığın ortadan kaldırılması, herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması gibi
önlemler yeterli olacaktı (Ecevit, 1966: 17-8).
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Böylece “Ortanın solu temelde, 1950 sonrası ekonomik uygulamalarıyla
gelişen işçi kesimine ve 1961 Anayasası'nın sağladığı ortamda ülke içerisinde
ideolojilerin –özellikle sosyalizmin- daha rahat tartışılmaya başlanmasının
ortaya çıkarttığı siyasi ve sosyal konjonktürde, işçilerin oylarına ve aydınların
desteğine yönelik olarak ortaya atılan bir seçim sloganı olma özelliği taşıyordu”
(Kaynar, 1997: 174).
Bu şekilde başlayan “Orta’nın solu” yaklaşımı CHP içinde ciddi taraftar
bulmaya başlamış ve bu düşüncenin fikir babası olan Bülent Ecevit, 14 Mayıs
1972’de CHP genel başkanlığına seçilmiştir. 1973 seçimlerinde CHP, %33,3 oyla
birinci parti olup, 185 milletvekili çıkararak çok partili hayata geçişinden sonra
ilk gerçek zaferini kazanmıştır. Seçimlerden sonra CHP, Şubat 1974’de Milli
Selamet Partisi ile koalisyon hükümeti kurmuş, fakat bu hükümet sadece 7 ay
iktidarda kaldıktan sonra Eylül ayında dağılmıştır (Kili, 1976: 377).
CHP’nin muhalefete düşmesinin ardından 14 Aralık 1975 günü yapılan 22.
Kurultay’dan sonra yayınlanan “Demokratik Sol Bildiri”de, CHP’nin “demokratik
sol” bir parti olduğu, bu anlayışın ülkü ve ilke birliğine dayandığı ve amaçlarının
insanca ve hakça bir düzen kurmak olduğu belirtilmiştir (Kili, 1976: 430). Bu
şekilde “Orta’nın Solu” ile başlayan evrim “Demokratik Sol” düşüncesini
doğurmuş ve parti, 1976’da Sosyalist Enternasyonal’e üye olmuştur. 27 Kasım
1976 tarihindeki 23.Kurultay’da yapılan tüzük değişikliği ile parti programına
Altı Ok ile simgelenen Kemalizm’in cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık,
devletçilik, laiklik ve devrimcilik ilkelerinin yanı sıra, özgürlük, eşitlik,
dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişmenin bütünlüğü, halkın kendini yönetmesi
gibi “Demokratik sol” politikanın dayandığı altı kural daha eklenmiştir (Bila,
2008: 261). Bu ideoloji ile girilen 1977 genel seçimlerden CHP %41,8 oy alarak
birinci parti olarak çıkmasına rağmen yeterli milletvekili sayısına
ulaşmadığından tek başına hükümet kuramamıştır. Bu oy oranı, aynı zamanda,
çok partili siyasal yaşama geçtikten sonra günümüze kadar CHP’nin aldığı en
yüksek oy oranı olacaktır (Zürcher, 2005: 262).
Marksizm’den kaynaklanmadığını göstermek için, sosyal demokrasi yerine
“Demokratik Sol” deyimi kullanılmıştır (Coşar ve Özman, 2008: 239). Bülent
Ecevit’e göre, “Demokratik Sol” akım, Türkiye’de, ülkenin nesnel koşullarına
dayanan, dogmacılık ve özenticiliğe kapılmayan yerli bir sol düşünce akımı
geliştirilmesi ihtiyacından doğmuştur (Bila, 2008: 246).
“Demokratik sol, gerek köken itibariyle ve gerekse ilkeler itibariyle
sosyal demokrasiye bir karşı çıkış olarak ifade edilmiş ve sosyal
demokrasinin Marksizm geleneğinden gelmesine karşılık, demokratik
sol köylülük, kırsal üretim ilişkileri ve köyle özdeşleşmeyi yeğlemiş ve
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bütün bunlar ele alındığında, demokratik solculuk merkez sağdan,
yalnızca bazı kavramları daha çok telaffuz etmesiyle ayrılan bir
kapsama ve söyleme ulaşmıştır” (Kahraman, 2002: 109-10).

Nitekim “Demokratik Sol” düşünce bu amaçla 1980’den önce tasarladığı
düzenin toplumsal başlangıç mekânını kırda (köyde) ve ekonomik olarak da kır
ekonomisinde (tarım ve hayvancılık vb.) görmüştür (Ecevit, 1973: 55).
“Demokratik Sol” akımı diğer sol akımlardan ayıran en önemli nokta, köylülüğe
verdiği önem olmakla birlikte bu düşünce, tüm ilke ve uygulamalarını
“kalkınma” amacı etrafında organize etmekteydi. Bu açıdan kalkınmacılık
“Demokratik Sol” düşüncenin, devletçilik ilkesi aracılığıyla vurgulanan Kemalist
ideolojiden (Parla, 1992: 44) devraldığı en karakteristik özelliklerden biriydi.
Ancak gelir dağılımının hızlı kalkınmacılık anlayışına eklenerek savunulması
“Demokratik Sol” düşünceyi bir yandan Batılı sosyal demokrat uygulamalara
yaklaştırırken diğer yandan da ondan uzaklaştırmıştır. Çünkü kalkınmacılık
Batılı sosyal demokrat partilerin gündeminde yer almamıştır, onların amacı
sınıflar arasındaki gelir dağılımını düzeltmektir (Akat, 1991: 52).
Görüldüğü gibi CHP’de, sosyal demokrasinin alternatifi iddiasıyla
1980’den önce geliştirilen “Demokratik Sol” kavramı, partinin yeni kitleleri
kucaklayabilmek için yaptığı ideolojik bir manevra görüntüsündedir. 1961
Anayasası’nın getirdiği özgürlükler düzeni ile Türkiye İşçi Partisi gibi sosyalist
partilerin kurulması ve kitlelerin CHP’den uzaklaşması sonucunda parti, temel
ilkeleri ve stratejileri arasındaki kopukluğu gidermek için politikalarını gözden
geçirmeye başlamış ve seçmen kitlesini yeniden tanımlamaya çalışarak gelişen
sosyalist hareket karşısında emekçilere ve işçilere yönelmek istemişti. Böylece
CHP, Batı’daki sosyal demokrat partilerin gelişme sürecini tersinden izleyerek
halk partisinden, işçi veya daha geniş bir şekilde emekçi partisine, yani sınıflı bir
parti haline gelmeye çalışacaktı (Emrealp, 1991: 181). Bu şekilde Türkiye’deki
sosyal demokrasi düşüncesinin, Batı’daki sosyal demokrat hareketten ters yönde
ve Batı’da refah sonrası toplumun sorunlarına çare aranıldığı dönemde ortaya
çıktığı görülmektedir.
Dolayısıyla 1980 öncesi dönemde CHP ilk bakışta, Sosyalist
Enternasyonal’e üye olması, çalışan kesimlerin sözcüsü olması iddiasında
bulunması, piyasa mekanizmalarını kabul etmesi ve özellikle 1974’den sonra işçi
sendikalarıyla bağlarını güçlendirmiş bir görüntü vermesi nedeniyle sosyal
demokrat parti olarak değerlendirilebilir. Ancak sınıf farklılığına değil sınıflar
arası kaynaşmaya yaptığı vurgu, ülkenin kendine özgü koşullarına bağlı olarak
işçi sınıfına ait bir parti özelliklerine dayanmaması ve tarıma verdiği önem
nedeniyle CHP’yi sosyal demokrat bir parti olarak değerlendirmek zordur. Bu
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dönemde CHP Batılı sosyal demokrat partileri geriden takip etmiştir. Şöyle ki, II.
Dünya savaşı sonrasından 1970’lerin ortasına kadar uyguladıkları refah devleti
politikaları ile sosyal demokrat partiler özellikle Avrupa’da çok başarılı
olmuşlardır. CHP ise “Demokratik Sol” söylemi 1970’lerin ortalarında
şekillendirmeye başlamış, katıldığı seçimlerde oy oranlarını önemli ölçüde
artırmış olmasına rağmen tek başına hükümet kuramamıştır.
1960 ve 1970’li yıllarda CHP’nin geliştirdiği ortanın solu ve demokratik sol
kavramlarını inceledikten sonra çalışmanın sonraki bölümünde 1980 darbesi
sonrası dönemde CHP’nin siyasal kimliği incelenecektir.
3. 1980 SONRASI DÖNEMDE CHP VE SOSYAL DEMOKRASİ
1980 askeri müdahalesinden sonra diğer partilerle birlikte kapatılan
CHP’nin tabanına hitap eden Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) 1983’de Erdal
İnönü ve eski CHP kadroları tarafından kurulmuş, ancak bu parti 1983
seçimlerine katılamamıştır (Kömürcü, 2010: 238). Seçimlere Turgut Özal’ın
kurduğu Anavatan Partisi (ANAP), Necdet Calp’in kurmuş olduğu ve CHP
tabanına hitap eden Halkçı Parti (HP) ve Turgut Sunalp’in kurduğu Milliyetçi
Demokrasi Partisi (MDP) katılmıştır. HP parti programında kendisini “sosyal
adaletçi, sosyal güvenlikçi, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmeye çalışan,
devletçiliğe ağırlık veren, özgürlükçü parlamenter demokrasiye bağlı sosyal
demokrat bir parti” olarak tanımlamaktaydı (Kaynar, 1997: 181).
1984 yerel seçimlerinde HP’nin oylarının erimesi “solda birleşme”
çağrılarının artmasına neden olmuş ve 1985 yılı Kasım ayında HP ile SODEP
Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ismi altında birleşmiştir. SHP’nin parti
programı, bir yandan CHP’nin düşünsel anlamında mirasçısı diğer yandan
Batı’daki sosyal demokrasi görüşlerin savunucusu görünümündedir.
Kemalizmin altı ilkesi SHP tarafından da kabul edilmiş ve bu ilkelere en az
sosyal demokrasinin prensipleri kadar önem verilmiştir (Kömürcü, 2010: 252).
SHP, insana en üstün değeri veren, gücünü halktan alan, insan hakları ve
özgürlüklerine, emeğe saygılı, demokrasiyi yaşamın her alanına yayan, üretimi
artırırken sosyal adaleti birlikte gerçekleştiren, haksız kazancı önleyen, sosyal
dayanışmaya öncelik tanıyan, ulusal bütünlüğünü ve bağımsızlığını
güçlendirirken dünya barışına ve tüm insanlığa katkıda bulunmaya çalışan bir
düzene ulaşmayı amaçlamıştı (SHP Programı, 1985: 8). SHP’nin bireye ilişkin
amaçları, özgürlük, eşitlik ve emeğin değeri (SHP Programı, 1985: 9-10);
topluma ilişkin amaçları, demokratikleşme, bağımsızlık ve üreticilik olarak
açıklanmıştı (SHP Programı, 1985: 10-12). Parti, sosyal tabanını tanımlarken,
“Sosyal Demokrat partiler işçi, memur, küçük üretici, çiftçi, esnaf ve
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zanaatkârlar gibi emekçi toplum katmanlarına dayanırlar” (SHP Programı, 1985:
26-7) biçiminde genel bir ifade kullanmak suretiyle “toplumun ekonomik açıdan
güçsüz” kesimleri olan çalışanların temsilciliğini üstlendiğini belirtmiştir. Buna
bağlı olarak 1980’lerin sonunda “parti ile emekçi kitleler arasında belirgin bir
etkileşim gerçekleşmişti” (Kömürcü, 2010: 259). Ayrıca SHP, parti programında,
“insana verdiği değerin ve sosyal devlet anlayışının bir uzantısı olarak ülkede
yaşayan herkesin sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınmasını” amaçladığını
ifade etmekteydi (SHP Programı, 1985: 44). Bu nedenle, parti iyi düzenlenmiş ve
etkin bir yönetime sahip sosyal güvenlik sisteminin topluma katkıda bulunacağı
ve diğer sosyal politikaları güçlendireceğini dile getirmektedir (SHP Programı,
1985: 44). Böylece SHP’nin bireysel, toplumsal ve genel amaçları açısından ve
taban olarak da çalışan kesimleri hedeflemesi nedeniyle Avrupa’daki sosyal
demokratik düşünce ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz.
Solda HP ve SODEP birleşmesinin yankıları devam ederken 1985 yılının
Kasım ayında ve SHP’nin kuruluşundan kısa bir süre sonra 1980 darbesi ile
kapatılarak siyasi hayatı kesintiye uğrayan CHP’nin başkanı Bülent Ecevit’in
siyasi yasaklı olması nedeniyle eşi Rahşan Ecevit’in genel başkanlığında
Demokratik Sol Parti (DSP) kurulmuştur (Zürcher, 2005: 284). DSP’nin
programında da SHP’de olduğu gibi sosyal demokrasi düşüncesinin ana
kavramları (özgürlük, eşitlik, dayanışma gibi) vardı ve temel hak ve özgürlüklere
dayalı, çoğulcu ve katılımcı demokrasi amaçlanmaktaydı (DSP Programı).
Bu şekilde 1990’ların başında siyaset sahnesinde SHP ve DSP olarak iki sol
parti mevcut iken, 1980 askeri müdahalesinden sonra kapatılan partilerin
açılmasının önündeki engeller kalktıktan sonra 1992’de CHP yeniden açılmıştır.
CHP’yi yeniden açmak için harekete geçen siyasetçilerin öncelikli amacı, SHP
ve DSP’yi bünyesine katarak solu birleştirmek ve yeniden tek parti olarak ortaya
çıkmaktır (Bila, 2008: 329-330). Deniz Baykal on bir yıl sonra yeniden siyaset
sahnesine çıkan CHP’nin genel başkanı olmuş, CHP’nin eski genel başkanı
Bülent Ecevit ise DSP’nin başına geçmiştir. İki parti arasındaki görüşmelerden
sonra Şubat 1995’te SHP, CHP’ye katılım kararı almıştır. Hikmet Çetin
oybirliğiyle CHP Genel Başkanı seçilmiş, 9 Eylül 1995’deki kurultayda ise Deniz
Baykal genel başkan olmuştur. Böylelikle Türk siyasi yaşamında yeniden CHP
olgusu var olmaya başlamıştır.
Kuruluşunda 12 Eylül 1980 öncesindeki CHP’nin siyasal mirasçısı
olduğunu kabul eden parti, tüzüğünde Kemalizm’in altı ilkesine bağlı, çağdaş
demokratik sol bir siyasal yapı olduğunu belirtmektedir (Cumhuriyet Halk
Partisi Tüzük, 1995: 4-5). Parti, tıpkı 1980 öncesinde olduğu gibi Batı Avrupa
ülkelerinden farklı olarak Türkiye’de sosyal demokrasinin bir işçi sınıfı hareketi
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olarak doğmadığına işaret ederek, Türk sosyal demokrasisinin sanayi ve tarım
işçilerinin yanı sıra, küçük memurların, tarım/sanayi/hizmet sektörlerindeki
küçük üreticilerin de siyasi temsilciliğini de yüklenmek zorunda olduğunu ifade
etmektedir. CHP sosyal demokrasinin, emek ile sermaye arasında taraflardan
birini karşısına alarak birini ötekinden üstün tutan bir karşıtlığın ifadesi
olmadığını belirtmektedir (CHP Programı, 1994: 15). Böylece CHP, sosyal
demokrasinin toplumun sadece bir kesimini gözetmekle sınırlı tutan bir siyaset
olmadığını ifade etmek suretiyle, açıkça işçi sınıfını öne çıkarmadan, tıpkı 1980
öncesinde olduğu gibi; dayanmak istediği toplum kesimini olabildiğince geniş
tutma kaygısı ve değişen siyasal konjonktüre göre pozisyon alabilme çabası
içindedir. Öte yandan CHP, parti programında kendi sosyal demokrasi
düşüncesini dayandırdığı ilkeleri şu şekilde sıralamıştır: Özgürlük, eşitlik,
dayanışma, emeğin üstünlüğü ve bütünlüğü, gelişmenin bütünlüğü ve etkinliği ve
demokratikleşme (CHP Programı, 1994: 23-27).
CHP’nin parti programında özgürlük, insanın kişiliğinin, düşüncesinin,
yeteneklerinin ve yaratıcılığının sürekli gelişmesini sağlayan koşul olarak görülür
ve hem bireyin hem de toplumun kendini aşmasının gereği olarak kabul edilir
(CHP Programı, 1994: 23). Eşitlik ilkesi ise devletin koşullarını düzenleyeceği
fırsat eşitliği temelinde tanımlanır; eğitimde fırsat eşitliği ve kadın-erkek eşitliği
konusu özellikle vurgulanır (CHP Programı, 1994: 24). Öte yandan parti
programında toplumsal dayanışmanın, halkın yönetimde sorumluluk almasıyla,
dengeli gelir dağılımı ve vergilendirmeyle, yaygın sosyal güvenlik
uygulamalarıyla, kamusal hizmet kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve
engellilere özel koşulların sunulmasıyla sağlanacağı ifade edilir (CHP Programı,
1994: 24). CHP, toplumsal dayanışma için devletin tüm vatandaşların asgari
ihtiyaçlarını karşılaması gerekliliğini ifade ederken, Batılı ülkelerde uygulanan
refah devleti politikalarına atıf yapmaktadır, diyebiliriz. Partiye göre emek, insan
kişiliğinin oluşmasında, insan yaratıcılığının gelişmesinde ve insanın toplumla
bütünleşmesinde en önemli etken olduğu için en yüce değerdir (CHP Programı,
1994: 25). CHP, gelişmenin temeli ve bütünlüğünü, ekonomik büyümeye ve
üretim artışına bağlamaktadır. Üretim artışının ekonomik büyümeyi getireceğini
ve bunun da toplumun gelişmesini hazırlayacağını belirten parti, gelişmeyi bir
bütün olarak ele aldığını ve bu bütünün içine ekonomik, sosyal ve siyasal
gelişmelerin hepsini kattığını da beyan etmektedir. Partiye göre, gelişme
sağlanırken sosyal haklar ve duyarlılıklar da göz ardı edilmemelidir (CHP
Programı, 1994: 25-26). Parti programında, demokratikleşme ile insan hakları,
sosyal adalet, laiklik ve çoğulculuk içinde gelişme gibi temel ölçütler ile
bütünleşen bir toplum oluşturmayı hedeflediğini belirten CHP’ye göre,
Cumhuriyeti meydana getiren tüm unsurların, inanç ve kimlik özelliklerinin,
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siyasal tercihlerinin “kendi demokratik farklılaşmaları içinde bütünlüğü” anlayışı
geliştirilmelidir (CHP Programı, 1994: 26). Zira partiye göre, demokrasi
kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaşması için kamunun planlı çabasına ve
organizasyonuna gereksinim vardır (CHP Programı, 1994: 26). Bu amaçla sivil
toplum yapılanmasının desteklenerek geliştirilmesi gerektiğini belirten parti,
devletin çağdaş bir hizmet aracına dönüşümünü sağlamak için özgürce kurulan
sivil toplum örgütlerinin, kendilerini doğrudan ilgilendiren konular başta olmak
üzere, her alanda kararlara katılım süreçlerinde yer almalarının gözetilmesi
gereğinden de söz etmektedir (Dilan, 1995: 128).
Bu bağlamda, insanca yaşama ve çalışma koşullarının sağlanmasının ve
insan kişiliğinin özgürce geliştirilmesinin ön koşulunun örgütlü toplumun
yaratılması olduğunu kabul eden CHP, özellikle ücretli çalışanların sendikalarda
örgütlenmesini teşvik ettiğini beyan etmiştir (CHP Programı, 1994: 52). Parti,
devletin herkese çalışma hakkını sağlaması ve bu hakkın korunmasında birinci
derecede sorumlu olması yanında, çalışma hakkının kaybı durumunda ekonomik
ve sosyal kayıpları giderme işlevini üstlenmesi gerektiğini de belirtir (CHP
Programı, 1994: 30, 39). Parti programında CHP, özgürlük, fırsat eşitliği, emeğin
üstünlüğü, sosyal haklar, demokratikleşme ve sivil toplum gibi sosyal demokrat
partiler tarafından vurgulanan konulara özel önem vermiştir.
Bu söyleme ek olarak İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde “yeni sol” olarak
adlandırılan partilerin iktidara gelmesinden etkilenerek, 1995 seçimleri öncesi
seçmenin karşısına “yeni sol” sloganı altında yukarıda ayrıntılı bahsedilen bir
programla çıkmış, ancak “yeni sol” sloganı parti açısından istenilen sonuçları
sağlayamamıştır. Zira “Yeni sol” sloganı ile katıldığı 1995 seçimlerinde CHP
%10,7 oranında oy alarak %10 barajını sınırdan geçebilmiş ve meclise girmişti.
Fakat 1999 seçimlerinde barajı aşamayan CHP tarihinde ilk defa meclis dışında
kaldı (Bila, 2008: 329-330). Güneş-Ayata, CHP’nin oy kaybını ideoloji ve
programına ilişkin sorunlar, örgütsel yapı ve liderliğine ilişkin sorunlar ile
toplumsal destek sağlayamama olmak üzere üç nedene bağlamıştır. GüneşAyata’ya göre CHP ideolojik tutarlılık sağlayamamış, uygulanabilir politikalar
ve programlar oluşturamamıştır (2002: 135: Turan, 2006).
Meclis dışında kalan CHP, DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetine karşı
muhalefetini sürdürmüş ve özellikle Şubat 2001 ekonomik krizinden hükümeti
sorumlu tutarak muhalefetini şiddetlendirmiştir. 2002’de yapılan erken seçimlere
CHP umutlu bir şekilde hazırlansa da AKP % 34,3 oy oranıyla 363
milletvekilliği kazanmış ve tek başına iktidara gelmiştir (Özbudun, 2006: 543).
CHP ise %19,3 oyla 178 milletvekili çıkarabilmiştir (Sayarı, 2007: 199).
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2002 seçimlerinden önce yapılan araştırmaya göre, CHP sosyal demokrat
özelliklerinden ziyade laiklik, üniter devlet yapısı taraftarı olması ve çağdaş
değerleri benimsemesi ile seçmenden oy toplayacaktır (Boratav, Erder,
Kalaycıoğlu vd. 2002: 77). Bu araştırmanın bulguları CHP yöneticileri tarafından
da tespit edilmiş olacak ki 2007 seçimleri öncesinde hazırlanan Pusula 2007 isimli
seçim bildirgesinde ülkenin bütünlüğü, laik ve demokratik rejimin korunması
gerekliliği vurgulanmıştır. Bildirgenin önsözünde Türkiye’nin laik düzeni,
Atatürk ilke ve devrimleri ve Cumhuriyet’in çağdaş kazanımlarının yıpratıldığı,
ulusal bütünlüğümüzün tehdit altında olduğu ve dış politikamızın tam bir
teslimiyetçilik içinde olduğu ifade edilmiştir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula
2007: 1-2). Bildirgede terörün halen Türkiye’nin en önemli sorunu olduğu,
CHP’nin iktidara gelmesiyle terörün iç ve dış kaynakları ile etkin bir şekilde
mücadele edileceği dile getirilmiştir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula 2007: 8).
Laiklik konusunda ise, AKP Hükümeti'nin çeşitli yasal düzenlemeler yaparak
Türkiye’de bir din devleti kurmaya çalıştığı, CHP’nin Cumhuriyet'in
kurumlarına sahip çıkacağı; laik ve çağdaş tüm değer ve kurumları koruyacağı
belirtilmiştir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula 2007: 13).
Kendini sosyal demokrat bir parti olarak tanımlayan CHP’nin 2007 seçim
bildirgesinde, sosyal demokrasi ilkeleri ile uyumlu olarak bazı noktaların altı
çizilmiştir. Örneğin, CHP’nin amacı “barışçı, dayanışmacı ve eşitlikçi” bir
toplum oluşturmak, insan hakları temelli özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi
güçlendirmek olarak ifade edilmiştir. Sonuçta daha özgür bir birey, daha örgütlü
bir toplum ve daha demokratik bir devlet ortaya çıkacaktır. Bu amaçla, ifade ve
iletişim özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılacak, örgütlü sivil toplum
yapısı desteklenecektir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula 2007: 17). Bildirgede
daha sonra beş yıldır izlenmekte olan ulusal ve sosyal duyarlılıktan yoksun
politikalar sonucu, açlık ve yoksulluğun yaygınlaştığı, en az bir milyon yurttaşın
yatağa aç girdiği, işsizliğin toplumsal afet konumuna ulaştığı, iç ve dış borçlarla
cari işlemler açığında rekorlar kırıldığı belirtilmiştir (Cumhuriyet Halk Partisi:
Pusula 2007: 2). CHP kendi ekonomi programını dünyaya açık, sosyal
politikalara önem veren piyasa ekonomisine dayalı bir program olarak
tanımlamakta, ileri teknoloji ve dışa açık ulusal sanayileşme politikasıyla
işsizliğin azaltılacağını öne sürmektedir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula 2007:
24-25, 30). Bildirgede, CHP’nin iktidara gelmesi halinde sosyal devlet anlayışına
uygun olarak tüm vatandaşların sosyal güvenlik sistemine dâhil edileceği, her
türlü sağlık ve eğitim hizmetinden eşit şekilde yararlanacağı vaat edilmiştir
(Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula 2007: 43-44, 48). Ayrıca, farklı ülkelerdeki
sosyal demokrat partilerle yakın ilişkilerin sürdürüleceği ve “eşitlik, özgürlük,
dayanışma ve barış” gibi sosyal demokrasinin evrensel değerlerine derinlik ve
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etkinlik kazandırılacağı ifade edilmektedir (Cumhuriyet Halk Partisi: Pusula
2007: 70). Ancak tüm bu sosyal demokrasi ilkelerinin vurgulanması çabalarına
karşın, Baykal döneminde parti “laiklik ve milliyetçilik ayakları ağır basan” bir
parti görünümüne bürünmüş (Kömürcü, 2011: 39) ve farklı toplumsal kesimlerin
oylarını alma konusunda başarılı olamamıştır (Ciddi, 2008:).
2007 genel seçimlerinden sonra AKP’nin %46,5 oy oranı ile iktidar olması
ve CHP’nin %20,8 oy oranı ile ancak 112 milletvekili çıkarması parti içinde
çalkantılara ve muhalif seslerin yükselmesine neden olmakla beraber, Nisan
2008’deki 32. Olağan Kurultay’da yapılan seçimler sonucu Deniz Baykal
yeniden parti başkanı seçilmiştir (Bila, 2008: 444-47). Ancak, Eylül 2010’da
yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde; Mayıs ayında Deniz
Baykal parti başkanlığından istifa etmiş ve onun yerine 33. Olağan Kurultay’da
Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti başkanı olarak seçilmiştir (Kömürcü, 2011: 40).
Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçilmesiyle “yeni CHP”3 tartışmaları
başlamıştır. “Yeni CHP” söylemi, öncelikle Deniz Baykal döneminde partinin
milliyetçi eğilimine, AB karşıtlığına, Kürt sorunu ile ilgili belirsiz tutumuna, yaşlı
kadrosuna, seçkinci tavrına, kent yoksulları yerine laik orta-sınıfla bağ kurmasına
eleştiri olarak ortaya çıkmıştır (Uysal, 2011:134). Partinin yeni lideri
Kılıçdaroğlu, mütevazı kişiliği, yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı tutumu
ve partinin milliyetçi kanadına mesafeli duruşu nedeniyle değişimin sembolü
olarak görülmüştür (Uysal, 2011:132). Kılıçdaroğlu, hem CHP’yi yenileyeceğini
ve iktidar yapacağını hem de Türkiye’nin demokratikleşme, yoksulluk gibi temel
sorunlarına çözüm getireceğini vaat etmiştir (Kömürcü, 2011). Buna bağlı
olarak, CHP 2011 seçim kampanyasını “Yeni CHP” ve “Herkes için CHP”
sloganları ile yürütmüştür.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında katıldığı 2011 seçimlerinde
CHP oy oranını % 25,9’a milletvekili sayısını da 135’e yükseltmiştir. Seçimler
öncesi hazırlanan CHP 2011 Seçim Bildirgesi’ni incelediğimizde, 2007 seçim
bildirgesinden bazı önemli farklılıklarla ayrıldığını söyleyebiliriz. Öncelikle parti,
2011 bildirgesinde kendini “Cumhuriyet’in kurucu ilke ve değerlerine bağlı,
çağdaş bir sosyal demokrat parti” olarak tanımlamıştır. Türkiye tarihinde
yaşanan üç büyük dönüşümde de CHP’nin önemli rolü olduğunun altı çizilmiş
ve Cumhuriyet’i kuran, çok partili yaşama geçişi sağlayan ve sosyal demokrasi
tartışmalarını Türkiye’nin gündemine taşıyan partinin CHP olduğu
vurgulanmıştır (CHP 2011 Seçim Bildirgesi: 4). Ayrıca Altı Ok'un yanı sıra
CHP’nin sosyal demokrasinin temel prensiplerine de sahip çıktığını göstermek
3

“Yeni CHP”nin ne kadar yeni olduğunu tartışan akademik çalışmalar için bkz. Uysal (2011) ve
Kömürcü (2011).
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amacıyla, partinin özgürlükçü, eşitlikçi, dayanışmacı ve çoğulcu bir parti olduğu
dile getirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin yeni Anayasasının temel ilkelerinin
özgürlükçülük ve çoğulculuk, eşitlik ve sosyal adalet, katılımcılık, insan
haklarının önceliği, güçlü parlamenter sistem, hukuk devleti, uluslararası hukuka
saygı ve kadın-erkek eşitliği olması gerektiği ileri sürülmüştür (CHP 2011 Seçim
Bildirgesi: 9-10). Basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılacağı vaadi
partinin özgür medyaya ve ifade özgürlüğüne verdiği önemi göstermektedir.
Yine 2007 seçim bildirgesine benzer şekilde laiklik ve Cumhuriyet’in temel
değerlerine sahip çıkılacağı vurgusu yapılmakla beraber, bildirgede bu bölümlere
çok fazla ağırlık verilmemiştir.
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarının yüksek işsizlik, kayıt dışı
istihdam, bölgesel gelir dengesizliği, gelir dağılımı bozukluğu ve yoksulluk
olduğunu belirten parti, bu sorunların çözümü için CHP iktidarında “yüksek
istikrarlı, tüm sektörlere yayılan, nitelikli ve sosyal dengeleri bozmayan bir
büyüme” hedeflediğini ifade edilmiştir (CHP 2011 Seçim Bildirgesi: 22). Ayrıca
CHP, ekonomi programının odağına sosyal devlet aracılığıyla insanı ve insani
kalkınmayı koyduğunu, çevresel ve ekolojik riskleri minimuma indirmek için
yeşil ekonomi modelini benimsediğini dile getirmiştir (CHP 2011 Seçim
Bildirgesi: 23). Sosyal devlet anlayışına özel önem verilen bildirgede CHP’nin
“yurttaşlarının özgürlüğünü güvence altına alan, toplumsal yaşamın her
alanında eşitlik ve adaleti sağlayan, fırsat eşitliğine dayalı güçlü sosyal devleti
kurmakta kararlı” olduğu ifadelerine yer verilmiştir (CHP 2011 Seçim Bildirgesi:
50). Sosyal devlet kapsamında CHP iktidarında, Aile Sigortası uygulamasının
başlatılacağını, bu sayede tüm yurttaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan,
bağımsız, özgür ve eşit bireyler olarak yaşayacağını, kadınların güçlendirileceğini
ve toplumsal yaşama katılabileceğini öne sürmektedir (CHP 2011 Seçim
Bildirgesi: 51-52).
Sosyal devlet anlayışı gereği her vatandaşa başta eğitim ve sağlık olmak
üzere her alanda fırsat eşitliği sağlanacağı, gelir dağılımı uçurumu ve bölgeler
arası farkların azaltılacağı, herkese sendikal haklar sağlanacağı, kadınların
siyasete katılımını arttırmak için kota uygulanacağı, gençlerin karar alma
süreçlerine
katılımının
destekleneceği,
yerel
yönetimlerin
yeniden
yapılandırılacağı, çevrenin korunması için her türlü önlemin alınacağı CHP’nin
diğer vaatleri olarak öne çıkmaktadır (CHP 2011 Seçim Bildirgesi: 54-73).
Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemlerini 2007 ve 2011 seçim bildirgeleri
üzerinden karşılaştırdığımızda Baykal döneminin aksine Kılıçdaroğlu
döneminde CHP’nin laiklik ve milliyetçilikten ziyade AKP döneminde artan
işsizlik ve yoksulluğa vurgu yaptığını, sosyal devlet anlayışı ve özgürlükçülüğe
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özel önem verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Baykal döneminin
aksine tüm toplum kesimlerine hitap etmeye çalışan, kapsayıcı bir dil
geliştirilmeye çalışıldığı göze çarpmaktadır (Uysal, 2011; Kömürcü, 2011).
Baykal döneminde partinin tabanını daha çok laiklik konusunda kaygıları olan
kentli orta ve üst sınıflar oluştururken, Kılıçdaroğlu döneminde bu gruba
özellikle emekçi ve kent yoksullarının da eklenmesi amaçlanmıştır; ancak seçim
sonuçları bu konuda partinin başarılı olamadığını göstermiştir (Ciddi ve Esen,
2014).
4. SONUÇ
Batı Avrupa’da sosyal demokrasi özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra
refah devleti uygulamalarını savunarak geniş toplumsal kesimlere ulaşmıştır.
Ancak 1970’li yılların sonunda sosyal devlet harcamalarının hızlı yükselişi ve
1980’lerde Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra neo-liberalizmin hegemonik
düşünce haline gelmesiyle ciddi bir kriz yaşamıştır. Bu kriz 1990’lı yıllarda
“üçüncü yol” fikrinin geliştirilmesiyle aşılabilmiş ve sosyal demokrat partiler
yeniden iktidara gelmeye (İngiltere ve Almanya örneğinde olduğu gibi)
başlamıştır.
Türkiye örneğinde ise, CHP özellikle çok partili hayata geçişten sonra
değişen toplumsal, siyasal ve ekonomik koşullar nedeniyle dönem dönem farklı
kavramlar (1960’larda “ortanın solu”, 1970’lerde “demokratik sol”, 90’larda
“yeni sol” ve 2010’dan beri “yeni CHP”) aracılığıyla kendisini sosyal demokrat
olarak tanımlayan bir parti olmuştur. Fakat CHP’nin sosyal demokrat bir parti
olarak tanımlanmasının ciddi problemler içerdiğini söyleyebiliriz. Partinin
1960’ların ikinci yarısında kendini sosyalist partilerden ayırmak ve seçmen
kitlesini genişletmek için ortanın solunda bir parti olarak tanımlaması ve bu
yıllarda işçi sınıfına yönelmesi itibariyle, Avrupa’daki sosyal demokrat partilere
benzer bir tavır geliştirdiği söylenebilir ise de, partinin sınıf farklılığına değil
sınıflar arası kaynaşmaya yaptığı vurgu sosyal demokrat bir parti olarak
tanımlanmasını imkânsız kılmıştır.
1970’li yıllarda ise CHP, sosyal demokrat ideolojiyi kalkınmacılık ve
adaletli gelir dağılımı güdüsü etrafında yorumlayarak kendini “ortanın solu”
yerine “demokratik sol” kavramı ile tanımlamıştır. Ancak kalkınmacı yaklaşımı
CHP’yi, sanayileşmesini tamamlamış ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı
sonrası dönemde kapsamlı refah devleti uygulamalarını hayata geçirmiş olan
Batılı sosyal demokrat partilerden uzaklaştırmıştır.
1980 sonrası dönemde CHP’nin devamı niteliğinde kurulan SODEP ve
HP’nin birleşmesi ile ortaya çıkan SHP’nin, Kemalizm ilkelerine ilave olarak
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sosyal demokrasi prensiplerine de parti programında yer verdiğini görmekteyiz.
1992’de CHP’nin yeniden açılmasıyla SHP’de CHP’ye katılmış ve parti bu
dönemde, Batı Avrupa’daki sosyal demokrat partilerin neo-liberalizm
hegemonyası karşısında yaşadığı açmazı aşmak için geliştirmiş olduğu üçüncü
yol projesinden etkilenerek “yeni sol” sloganını benimsemiştir. Buna bağlı olarak
parti programında sosyal demokrat ilkelere de önem verilmiştir. Ancak 1995
seçim sonuçları CHP’nin bu yeni sol düşüncesini geniş kitlelere ulaştırma
konusunda pek başarılı olamadığını göstermiştir. Bu nedenle, parti 2010’a kadar
katılmış olduğu tüm seçimlerde laiklik ve milliyetçilik vurgusunun öne çıktığı bir
söylem geliştirerek daha dar bir toplumsal kesime hitap etmeyi tercih etmiştir.
2010’da Genel Başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi bu dar
söylemin dışına çıkarmak amacıyla yoksulluk ve işsizlik konuları üzerinden
muhalefet yapıp, sosyal devlet anlayışının önemini vurgulamak suretiyle, sosyal
demokrat bir parti haline getirmeye çabalamaktadır. Fakat CHP’nin,
Cumhuriyet’i kuran parti kimliğini bırakıp değişen toplumsal, siyasal ve
ekonomik koşullara göre kendine yeni bir sosyal demokrat bir parti kimliği
oluşturmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. AKP iktidarı döneminde
kentli orta sınıflar laikliğin tehdit altında olduğu düşüncesiyle ciddi bir tedirginlik
yaşamakta ve bu kesimlerin temsilcisi olarak laik Cumhuriyet’i kuran parti
olarak CHP öne çıkmaktadır. Dolayısıyla CHP’nin katı laik ve milliyetçi eksen
dışına çıkması öncelikle bu kesimlerin tepkisiyle karşılaşmaktadır. Bir başka
engel ise Batı Avrupa’da sosyal demokrat partilerin başarılı olmasında önemli bir
rol oynayan işçi hareketinin Türkiye’de özellikle 1980 askeri müdahalesinden
sonra sendikal haklar ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle iyice
etkisiz hale gelmiş olmasıdır. Tüm bu iç dinamiklerin yanı sıra, bir de tüm
dünyada neo-liberalizm hegemonyasının hüküm sürmesi ve sosyal demokrat
parti ve hareketlerin gerilemesi ise dikkat çekilmesi gereken dış dinamiklerden
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tespitlere rağmen yine de, CHP’nin sosyal
demokrat bir parti olma yolunda bir ivme kazanıp kazanamayacağını bekleyip
görmek gerekmektedir.
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WOMEN IN THE LEBANESE DAILY NEWSPAPERS CARTOONS
Roy JREIJIRY
ABSTRACT
Many thousands of people demonstrated on March 8, 2014
demanding the promulgation of the law to protect women from
domestic violence. It was the biggest feminist manifestation in
the history of Lebanon and which started after a number of cases
largely covered by the media of women killed or beaten by their
husbands.
In this context we have decided to observe how the daily
press reflected the emergence of the feminist movement and
what place it has reserved for women during this period through
the cartoons. This article proposes the examination of a corpus
of cartoons in four Lebanese daily newspapers (An-Nahar, AsSafir, Al-Mustaqbal and al-Balad) during a period of one year.
The result that we reached is that the Lebanese cartoonists
give little importance to the feminine figure. At the same time
the struggle conducted by the feminist movements during the
period of the study were almost absent from the cartoonists’
work. These cartoonists seem to be led by stereotypes that they
reproduce, a rearguard struggle. One of these stereotypes is the
model of the beautiful and sexy woman, an erotic object par
excellence.
Keywords: Lebanon, feminism, daily newspapers, cartoons,
Lebanese women.
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INTRODUCTION
The Context and the Objective
Propelled to the front of the media scene and the social networks, notably after
the publicity around many cases of women beaten to death by their husbands,1 the
women’s rights theme has been feeding the news on the Lebanese information
organs recently: claims of a parliamentary quota, mobilization for the
acknowledgement of the Lebanese women’s right to pass their nationality to their
children (rejected under the pretext of maintaining the demographic equilibrium
between the religious communities), contestation of the absence of a common Civil
Personal Status Code (which is exclusively run by the religious communities which
constitute the Lebanese State), struggle for the promulgation of a law protecting
women from domestic violence (including marital rape) marked out by the largest
feminist manifestation, which took place on March 8, on the occasion of the
International Women’s Day.
Beirut witnessed one of the largest protests in recent memory, calling on the
Lebanese parliament to pass a law protecting women from domestic
violence. Beyond highlighting the latter, the demonstration suggests a
growing desire by Lebanese citizens for a political and social system that
truly represents their voices and protects their basic rights,2

according to Al-Akhbar newspaper in its online English edition. This agitation led
the Lebanese parliament to the adoption of a bill protecting women from domestic
violence on April 1, 2014; a bill considered unsatisfactory because it does not take
into consideration a number of modifications required by the non-governmental
organizations (NGOs).
It is in this context that we propose to analyze how the Lebanese cartoonists
viewed women during a period of one year, from April 1, 2013 until March 31,
2014. It is a question of interpreting the selected cartoons following the three
reading criteria: figurative, narrative and thematic (Everaert-Desmedt, 2007: 225235).
1

After the media coverage of the cases of Roula Yaakoub (died aged 32, July 7, 2013), FatméalNachar (aged 28, beaten in January 2014 by her husband, her brother-in-law and her mother-in law),
Manal Assi (33, brutally murdered by her husband on February 5, 2014) and of Christelle Abou
Chaqra (died aged 41 on February 16, 2014, poisoned with Demol). After being accused of beating
his wife Roula Yaakoub to death, her husband was later acquitted to the outrage of NGOs and the
women rights activists.
2
Yazan al-Saadi, “Thousands renew fight against patriarchy on International Women’s Day”, AlAkhbar English, March, 8th 2014. URL: http://english.al-akhbar.com/node/18945.
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The Dailies and the Corpus
We have chosen drawings found in the daily, general purpose press, published
in Arabic. Eight out of the 11 Lebanese dailies publish cartoons. Of these eight we
have selected the four most distributed papers: An-Nahar (The Day), Al-Mustaqbal
(The Future), As-Safir (The Ambassador) and Al-Balad (The Country).3 By daily
representing the news, the cartoonist plays the role of a ‘real columnist’ (Gervereau,
2004:. 117), reflecting the paper’s position toward the tackled themes reflecting the
paper’s position regarding them.
In Al-Mustaqbal newspaper, the daily “Caricature” heading, which disappears
starting from January 28, 2014, occupies the top of page 3 (i.e. six columns out of
eight and a quarter of the height). This heading, signed by Nabil Abou Hamad,4 is
reserved for the extremely topical issues, often related to the news treated on the first
page. Thus women are not represented in the 276 drawings of Abou Hamad in AlMustaqbal, with the exception of two cases of allegoric personification where
freedom and mutiny5 appear as women. The absence of feminine representations in
this paper has led us to eliminate from the studied corpus.
In An-Nahar, the cartoon is more valorized, as it appears daily on top of the
last page (with the same proportion of Al-Mustaqbal’s) and weekly (every Friday) in
the middle of page 17 or 23 (over four columns and one fifth of the height), in the
middle of the Dalil an-Nahar (The An-Nahar Guide) heading, which consists of
several pages and is dedicated to entertainment. The line drawings of An-Nahar are
signed by Armand Homsi.6
On the other hand, the cartoon is less valorized in As-Safir, while it remains
manifold. It changes in format, in position and title, but it is always signed by Saad
Hajo.7 A portrait drawing is published at the bottom of the last page (occupying two
columns out of eight and one fifth of the height) under the title « With my Sincere
Cartoon » (“)”مع فائق الكاريكاتور, another one of the same format appears at the bottom
of the penultimate page (occupying two to four columns out of eight and a quarter
3

The other four are: Al-Binaa, Al-Liwa’, Ash-Sharq and Al-Joumhouriya.
Abou Hamad is a known novelist and illustrator born in the 1940s. He signed his cartoons in AlMustaqbal between November 1, 2008 and January 28, 2014.
5
The cartoonist extends the association of women with mutiny in the monotheistic religions.
6
Interior Design and Information graduate Homsi (born 1966) has been drawing cartoons for the
publishing group An-Nahar since 1995. He has participated in several local and international
expositions.
7
Born in Damascus in 1968, Hajo has been publishing his cartoons since 1989 in several periodicals
in Syria and Lebanon (including As-Safir since 1995). He has also participated in several expositions.
4
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of the height) under the title « See Figure » (“)”انظر الشكل, while a third drawing (in
landscape format) appears in As-Safir’s weekly cultural supplement entitled
« Regardless of » (“)”بصرف النظر.
Finally, Al-Balad dedicates two headings for the cartoons signed by Stavro
Jabra.8 The first, without a title and sometimes in colour, occupies the upper half of
the last page (four columns out of six), while the second is published at the bottom
of the second page (over 3.5 columns and the third of the height) under the title “An
Event for a Cartoon” (“)”حدث بكاريكاتور.
While the feminine image is absent from the 275 drawings by Homsi,
published on the last page of An-Nahar (where the current political issues occupy the
majority of the themes), it is present in 16 of the 48 cartoons that appear in the
weekly heading of the paper. On the other hand, the multiplicity and flexibility of
Hajo’s cartoons in As-Safir give him a certain thematic diversity, which is expressed
in the presence of women in 22 cartoons (out of approximately 400) published in the
pan-Arab daily between April 1, 2013 and March 31, 2014. In Al-Balad, in addition
to four drawings related to current events and representing known women,9 Stavro
signs 43 cartoons, which include feminine images, out of the 447 published during
the same period.
In total, our corpus will then be constituted of 81 drawings selected from 1446
initially seen: a rate of 5.6%. This weak representation of the feminine gender in the
daily press cartoons is due to the strong prevalence of the political and security
themes in a region profoundly destabilized (repercussion of the war in Syria, a run
of fatal attacks and a governmental void lasting eleven months), all this at the
expense of the social issues.

8

Born in 1947 Stavro Jabra (known by his first name Stavro) has been publishing his drawings since
1967 in a number of national and international publications including Der Spiegel, L’Express, Le
Monde, Le Courrier International, The Washington Times, Il Giornale. Author of 16 cartoon and 4 photo
collections, Stavro has participated in many international cartoon exhibitions. He received several
prizes including the Cartoon Trophy at the 4th Arab Media Festival in 2006 and the Prize of Excellence of
the Arab Top Award for his website www.stavrotoons.com.
9
They are the American actress Angelina Jolie during her visit to the Syrian refugee camps in
Lebanon (Feb 15, 2014), the Lebanese singer Aline Lahoud during her participation in The Voice
program in France (Jan 27, 2014), the Lebanese actress Amalia Abi Saleh, who died on January 17,
2014 (Jan 18, 2014) and the wife of a deceased journalist accused of murdering her husband (July 20,
2013).
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1. ARMAND HOMSI’S WOMEN IN AN-NAHAR
Homsi’s representations in the weekly heading of the conservative daily paper
are not always related to current events. Knowledge of the Lebanese socio-cultural
context seems to us necessary for the interpretation of these drawings. In fact, the
phenomenon of the singers/artists who use their beauty to ensure their success
occupies the quasi-totality of the cartoonist’s drawings. Those are Oriental Lebanese
singers brought into the Arab media attention thanks to investments coming from
Golf states. They are stars
whom we download from the Internet not for the sake of the music but
rather for the sake of their reconstructed faces through plastic surgery.
Behind their frivolity those singers are so popular that they have acquired a
power rarely equaled by women in the history of Muslim countries (Cestor,
2008: 213).

The cases of Lebanese stars forbidden from performing in certain Arab countries
have multiplied since around 10 years under the pretext of the “struggle against the
degraded art” or against ‘the moral pollution’.10
Like some other professionals, Homsi criticizes the degrading of the level of
the song, the music and the lyrics. However, he only stigmatizes the female singer in
all this industry (a theme tackled in 14 of his 16 cartoons). The motifs calling into
question the esthetic dimension and the superficiality of the singers’ work follow
and complete one another: the clothing style, the plastic surgery, musical
knowledge, the platitude of the lyrics and the nudity in the video clips.
Homsi’s Singer and the Zipper
The drawing published on August 30, 2013 (Fig.1) is one of four drawings that
tackle the question of clothes and nudity. On the figurative level, a zipper occupies
the image horizontally (from right to left) with linguistically mentioned scales on a
parallel line (it is worth noting that the Arab language is written and read from right
to left). The link between the zipper and the scales’ axis is visual (their axes are
equal and parallel), while the zipper pull is drawn with an arrow (from up to
10

From an interview with the Tunisian Minister of Culture, Mehdi Mabrouk, broadcast on radio
Mosaïque
FM,
on
February
11,
2012
(http://archive.mosaiquefm.net/index/a/ActuDetail/Element/18259-Mehdi-Mabrouk--Faudraitpasser-sur-mon-cadavre-pour-que-Nancy-Ajram-%26-Co-participent-au-festival-de-Carthage-.html).
Reported the next day by the press, his statement, refusing the participation of two Lebanese singers
at the Festival of Carthage, spark furious reactions, including the one of the Union of Professional
Artists in Lebanon.
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bottom), which indicates the level of the woman artist/singer according to four
levels. These levels thus lay out the narrative level of the image: as the zipper pull –
the no conventional role of which is stressed by the intensity of the black colour –
moves to the left, the zipper opens and the level increases: “singer”, “professional
singer”, “star” and, in the end, the “queen of stars” when, at this stage, the zipper is
completely open.
Following a metonymical procedure, the zipper represents the clothes (the
skirt or the blouse in the case of the singer) which, lead to a striptease situation. The
more the singer “invests” her body, the more she will climb the scales of stardom.
The clothing ingredients of the “Creation of a Star” are reused in a drawing
published on February 28, 2014 (Fig. 2). Starting from a three-operand arithmetic
addition (bra, panties and stiletto heels) Homsi uses the positioning of those three
clothing elements together to create a void in the shape of a star, hinting a human
“star”. The creation of this “star” passes henceforth through denuded dresses and
stiletto heels (a supremely erotic object), i.e. through a partial nudity, which is more
erotic than complete nudity. Another drawing published on December 20, 2013
(Fig. 3) constitutes a gradual transformation (consisting of six scales) of a musical
note into a gown hardly covering the body of woman with thick lips and
pronounced breasts and buttocks holding a microphone. The title reflects the
cartoonist’s ultimate cynicism: “Musical Evolution”.
The female singer’s nudity constitutes the motif of three other Armand Homsi
drawings. In the one published on March 28, 2014 and entitled “in the Wings of a
Video Clip Shooting” (Fig. 4), the men/women contrast is made clear. On the
figurative level and standing in front of a camera and a chair, and whose features
and mouth opening reveal nervousness, a man is carrying a notepad holder in one
hand and a coat hanger in the other. This coat hanger, which holds a minuscule
band, with and intense black colour that attracts the attention, is stretched towards
the left part of the image, where a woman’s head appears from behind a draught
screen, and who stretches her hand towards the hanger. On the narrative level, the
man represents a video clip shooting professional and the woman a female singer.
The former assumes that the hanged object is too small that it can only be the
“star’s” belt (the speech bubble reads: “Is this your belt?” She answers smiling:
“This is my skirt...” This exaggeration – taking a skirt for a belt – reflects what
Homsi considers an excessive use of denuded clothes in video clips (in another
representation, published in October 25, 2013, he talks about a “nudists club”); the
belt, which ‘symbolizes the sacred barrier protecting the vagina’ (Bourdieu, 1998:
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31) exhibits, henceforth, the thing it was made to protect. At the same time the
cartoonist shows the male professional as stranger to this phenomenon.
The Esthetic and the Plastic Arsenal
The esthetic motif is evoked in three drawings published at distant intervals. In
the one dated September 20, 2013 (Fig. 5), we find an “emerging female artist” with
the same clothing attributes (short low-necked dress and stiletto heels) and motional
attributes (crossed legs, diagonal eyebrows and well cared for hair), which are
necessary attributes for the expression of a media femininity. The contrast between
the sexes is found at several levels during a solfeggio lesson: on the extreme left sits
the artist, on the extreme right the music professor; on the center left a cartoon
bubble and on the center right an easel with note figures marked over two spans.
The features of Homsi’s man change from one drawing to another. We find him
here with a moustache and spectacles.
On the narrative level the music professor asks the singer to read the notes.
She only sees them as alphabetical letters, the combination of which forms the word
“botox” (noted in the cartoon bubble), while the man is stupefied. This time the
cartoonist stigmatizes both the new stars’ resorting to esthetic surgery as well as
their lack of musical culture, while obsessing about their physique. He enlarges the
gap between the women’s world and that of the male music professional.
Flatness of the Lyrics
In a drawing that appeared September 13, 2013 (Fig. 6), the female singer is
presented with easily recognizable clothing, motional and bodily ingredients. The
first elements are: short low-necked dress stressing the breasts and letting the legs
show, stiletto heels, trivial objects necessary for the expression of a certain
femininity (big earrings, bracelets and a ring) and well-cared for hair. The woman’s
posture reinforces this impression: crossed legs, the foot flexed forward, the bent
wrist slightly supporting the head... As for the bodily elements, Homsi gives his
artist equally identifiable attributes related to esthetic surgery: big disproportionate
lips (through Botox injections explicitly evoked in the former drawing), a concave
and snub nose visibly remade (thanks to Rhinoplasty) and exaggeratedly diagonally
lifted eyebrows (as a result of lifting).
At the center of the composition, we find an old man with ugly features sitting
uncomfortably on a chair (while the female singer sits on a sofa), his hand resting of
a lute. His hand holds a part of his face in a posture of astonishment (reinforced by
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the round shape of his eyes and his mouth). And it is here that the linguistic
message that occupies the last third of the image on the left comes to set the
thematic level. A cartoon bubble attributed the following discourse to the
compositor/lyricist (written in dialect): “This is the first time that I am asked to
compose a sexy patriotic song.”
For Homsi the exploitation of the sensational, if not the erotic, thus becomes
the objective of the new wave female singers, not to mention combining the
contradictory elements (the patriotic/sexy syntagm). Once again the An-Nahar
cartoonist makes his female singers responsible for the degrading of the lyrics. He
then evokes the “flatness” of the lyrics in a drawing dated September 27, 201311 and
in another (published March 7, 2014)12 he attributes to the female artist (always
having the same features) the following discourse addressed to the lyricist: “the level
of this song’s lyrics is inacceptable, can we decrease it?”
The Female Journalist with the “Big Mouth”
In addition to the new stars theme, a drawing by Homsi published on
November 29, 2013 stresses the increasingly visible tendency of certain journalists to
cut off their guests and to promote their own opinions instead. At the figurative
level, the image is divided into two equal parts. On the right we see the shadow of a
woman’s head facing a microphone, distinguished by her hair and the shape of her
nose. On the left of the drawing, facing her, is the shadow of a man recognizable by
manly features sitting in front of an object supposed to be a microphone the grid of
which is transformed into a padlock locking his lips. The words “interviewer” and
“guest” specify the figurative and respective role of each one of the two
protagonists.
Instead of letting her guest, who came specifically to express his opinion, do
the talking the presenter shuts him up and monopolizes the dialog. Although this
phenomenon is not limited to women, the journalist in Homsi’s drawing is a

11

Armand Homsi, « Musical
Scale »,
An-Nahar,
September
27,
2013.
URL:
http://newspaper.annahar.com/article/70613%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A (online edition).
12
Armand
Homsi,
(no
title),
An-Nahar,
March
7,
2014.
URL:
http://newspaper.annahar.com/article/114050%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
(online
edition).
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woman and the guest is a man, thus perpetuating the stereotype of the woman with
the “big mouth”.
2. SAAD HAJO’S WOMEN IN AS-SAFIR
The thematic diversity and the plastic and iconic simplicity characterize Saad
Hajo’s drawings in As-Safir. The cartoonist often gives the priority to linguistic signs.
The women’s figure occupies a relatively good place there as well as a diversified
role. At the figurative level, although all Hajo’s women have long hair with a fringe,
their features and clothing vary from one representation to another (blond or black
hair, but never veiled, big or small lips, a dress or trousers, with or without earrings,
with flat shoes or stiletto heels). We have classified the 22 drawings according to
themes and then analyzed women’s image in them. In many drawings, the
cartoonist shows young couples in order to shed the light of the current economical
or political situation.
Six drawings represent motifs where women dominate men (the stiletto heel is
often used as a reference) against two where men dominate. In addition one
drawing refers to violence against men and two denounce the violence against
women. Two drawings evoke the burdens of marriage as the responsibility of men;
two reproduce social clichés about women, while three others valorize the
indispensable role women play in society. Finally, women are shown in three
drawing without specific connotations.
Feminine Clichés
The theme of marriage regroups four cartoons, two of which illustrate a dialog
involving a couple (frequent motif) during the prenuptial phase. They perpetuate a
model, where men are logistically responsible for the marriage. This is the case in
the drawing published on September 21, 2013 (Fig. 8), where two faces (profile
drawing) occupy the same dimensions and have almost the same features (we can
only distinguish between the woman and the man through the length of the hair and
the earrings). However, the cartoon bubble on the center of the image relates the
following words to the girl: “Start saving money from now for the air ticket to
Cyprus where we should conduct a civil marriage.”
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This motif is repeated in another drawing that appeared on January 13, 201413
(always a face to face close up on a white background but with more clear features)
where the cartoon bubble relates a claim to the boy: “I am going to get married in
spite of the salary grid.” These two drawings reflect a social reality that makes the
man responsible for paying the marriage costs, while also reflecting a precarious
economic situation (the civil marriage costs in Cyprus are far lower than the costs
for a religious marriage celebrated in Lebanon).
This passive role of women is the center of another drawing by Hajo published
in January 18, 2014 and entitled “Marriage” (Fig. 9). The man dominates the
woman through a metonymical process, where the hand of the first is placed over
the hand of the second (we distinguish between the two hands through the nails).
The man’s wedding ring includes a “thumbs-up” (a sign of approbation) while the
woman’s includes a “thumbs-down” (a sign of discontent). These two motifs are in
fact borrowed from the blue thumb of the “like” in Facebook, as the cartoonist draws
sometimes from the language of the social networks and new media (in four of the
22 selected cartoons). In sum, men profit from the marriage.
Another cartoon published on September 27, 201314 reproduces another cliché
along the same line, the symbolic opposition between reason/emotion: “I am
looking for emotional stability”, claims the girl. “Frankly I am looking for stability
in Australia”, answers the boy. The girl is indifferent to the economic and security
situation, which are the masculine interests. A cartoon published on November 21,
201315 also reproduces a cliché, which accuses women of being always late.
According to the cartoonist the fact of being late is deliberate and intentional: “This
the first time I arrive on time, I hope he does not come and notice that I was not
late”, says the girl.
Beaten Woman...
As we have previously stressed many cases of beaten women were highly
covered by the media during the period of our study. The drawing of February 7,
2014 (Fig. 10) is the first (among only two) published during this period that stress
this current issue theme after the revelation of the death of Manal Assi; A first.
13

Saad Hajo, “With
my
Sincere
Cartoon”,
As-Safir,
January
http://assafir.com/Article/333902/Archive (online edition).
14
Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon”, As-Safir, September
http://assafir.com/Article/322133/Archive (online edition).
15
Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon”, As-Safir, November
http://assafir.com/Article/327108/Archive (online edition).

13,

2014.

URL:

27,

2013.

URL:

21,

2013.

URL:
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As symbol of masculine virility, Hajo uses the moustache of man (with hard
and vicious features) as a murder weapon. In fact it becomes a knife’s handle with
its blade stabbing a woman (with innocent features) in the back. The impact of the
stabbing is stressed through the red spot symbolizing the victim’s blood.
... And On The Other Hand The Femme Fatale
In a drawing published on November 29, 2013 (Fig. 11), Hajo presents the
head of a man holding a sign on which was written: “no to the violence against
women”. Ironically, it is the man’s face that features bruises and injuries
(represented by bandages to the head as well as to the index finger pointing to the
sentence). The man is thus the woman’s victim by insinuation, an inversion of the
current issues facts even more manipulating than the publication of this drawing
precedes all reference to the violence against women (evoked above).
Beyond the violence, the femme-fatale or the heartbreaker is a recurrent theme
with Hajo. A cartoon appearing on May 17, 2013 (Fig. 12) represents a man and a
woman at a table. He offers her flowers, while she steps on a heart with her stiletto
heels under the table. The stiletto heel returns in another cartoon, which appeared
on January 28, 2014 (Fig. 13), establishing the cliché of the femme fatale or the
dominating woman, who does not recognize any love: a fetishist icon, her heel
hooks four hearts representing the types of love: we can read “first love” and “love
at first sight” on two of those hearts.
The International Women’s Day: a Late Hommage?
More recently, the International Women’s Day was the occasion to put
forward three cartoons, one of which was published on March 10, 2014 (Fig. 14)
showing a family of four members (we must recognize a mother, a father, a boy and
a girl) lifting together the banner of women: the engagement in women’s favour thus
is a matter of a primary patriarchal importance – the family. Another drawing
published on March 7, 2014 parodies the Michelangelo’s masterpiece the Creation of
Adam. Entitled “with Michael’s permission” (Fig. 15) God presents a woman a red
flower, while looking at the man, who is stunned and alone (at the extreme left of
the image), stretching his hand in vain. The cartoonist seems to repair a religiously
anchored misogyny.
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3. STAVRO JABRA’S WOMEN IN AL-BALAD
Women in Stavro Jabra’s work in Al-Balad are almost the same in all their
representations and all this through the clothing, bodily and gestural codes. They
incarnate the “playboy” woman in almost all 43 cartoons. One of the often repeated
motifs in the photograph-cartoonist’s drawings is a dialog between two girls: “AlBalad’s Daughter” and “Al-Balad’s Sister” (al-balad meaning “the country”). These
two persons appear in 28 cartoons where they comment about the current issues.
We find their features in 10 other cartoons where only one woman appears as well
as in two cartoons where several women appear, always dealing with current issues.
Finally, four other drawings constitute cases of allegoric personification, in which
the following appear in women features: the government (two cases), the Special
Tribunal for Lebanon (one case) and mutiny (one case). These two latter cases are
unique among the 43 drawings where Stavro’s sexy women are absent.
“The Country’s Daughter” And “The Country’s Sister”: An Imposing Model
Remaining with the two main persons mentioned above, we stress in the
beginning that the term “the country sister” rhymes with a common insult in the
language dialect (“The pussy of the sister of…”). This insult is a contracted form
where the impact is pacified (“the sister of…”). Stavro’s choice of this name (“the alBalad’s sister” or “the country’s sister”) is thus polysemous:
-it has a link to the daily’s name (Al-Balad);
-it also has a link to the second person, whose name is “the country’s
daughter” which means the one who takes charge;
-it constitutes an insult to the country’s situation. This meaning is explicit for
example in the cartoon published on January 31, 201416 where the “country’s
daughter” says to the “country’s sister”: “In this crisis many people will be insulting
you.” To which she answers: “How does this concern me!?”, while a third person,
named “the country’s son”, says in anger: “Your sister and the country’s sister...”.

16

Stavro Jabra, “Your sister and the country’s sister”, Al-Balad, January 31, 2014. URL:
http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=777&pageid=11814
(online
edition).
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Women as Erotic Objects
With their names written over the sensual parts of their bodies (the breasts and
the buttocks), the two girls comment about the current issues with frequent sexual
connotations. Stavro produces a model of the beautiful and sexy girl, even erotic
girl. This model is represented by clothing attributes (the low-necked dresses
showing the belly and the half-naked breasts, transparent blouses, micro-skirts, very
short gowns and shorts, low-rise pants; sometimes unbuttoned, stiletto heels),
behavioural (swaying hips, legs wide apart, but that rest on the belt, movement
producing flexibility effects) and bodily (oval face, small nose, big eyes, long hair,
slender body but with imposing breasts and big buttocks, thick lips, diagonal
eyebrows). Some of these features are sometimes exaggerated in relation to the
tackled theme.
Current Issues Described With Sexual Connotations
In a drawing published on September 17, 2013,17 the cartoonist refers to the
British Foreign Secretary William Hague’s declaration concerning the eventual
convening of Geneva 2 (an international conference about the Syrian crisis). “He
was relaxed in the first one.... and it didn’t work... can he do a second!?”, ask the
two persons alluding to the masculine sexual organ. This is equally the case of
another cartoon, which appeared on October 9, 2013 (Fig. 16), evoking the blocked
issues on the national level, which are managed by a resigned government given the
task to deal with the urgent issues. « Everything in this country stands on dealing
with current issues», says the “country’s daughter” in a Lebanese dialect (where the
word stands in Arabic also means “erected”). « Weird, we are not feeling it»
answers “the country’s sister”. The sexual connotations are produced in another
drawing that appeared on December 9, 2013 (Fig. 17) where a wide view shows all
their seductive features. The two girls comment about the imminent arrival of the
storm “Alexa” to Lebanon: - “Look how much the sea is agitated (excited) today.”
– “Do you think it is so because of us or because of Alexa!!!”
On January 29, 201418 Stavro also alludes to the erection. Entitled “The
parliamentary session is postponed until March 4 for the lack of quorum [nisâb in
17

Stavro Jabra, “Hague: Our aim is to convene Geneva 2 to attain a solution”, Al-Balad, September
17,
2013.
URL:
http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=573&pageid=11814
(online
edition).
18
Stavro Jabra, “The parliamentary session is postponed until March 4 for the lack of quorum”, AlBalad,
January
29,
2014,
URL:
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Arabic]”, the “country’s sister” says to her friend: “Do you think if we go down to
the parliament they will get the quorum?!” The term “nisâb” refers to “intisâb”
which means “erection” (two paronyms words).
Stavro goes even as far as insinuating to his two persons the role of prostitutes
like in the drawing published on November 29, 2013 (Fig. 18). Always commenting
on the current issues – considering that the increase in the prices of travelling tickets
is the reason for people not coming to Lebanon, the “country’s sister” tells her
companion: “It is not only the prices but we can bring them here with the best of
prices”. The erotic arsenal formerly evoked is well shown to stress this role that is
also implicitly evoked in a drawing published on March 20, 201419: -“Every time
they want to protest... they cut (barricade) the roads!!”, says the first. –“We are also
cut (out of work) ... and our situation is not unblocked”, answers the second.
When it does not contain sexual connotations, the dialog can have cynical
political commentaries in the form of word play. This is for example the case of a
cartoon published on November 8, 201320 and entitled “Sleiman sets a plan to
eliminate the worst forms of child Labour”, where the two girls say: “Before
eliminating child labour, they should fight the labour of grownups!!”. In a
homonymous procedure the term “labour” equally means the fact of being a
collaborator, Stavro produces the widespread idea that consists of accusing the
political class of being the pawns of foreign powers.
The Missile-Woman, the Meat-Woman...
Other cartoons emphasize the erotic features like the one published on July 20,
2013 (Fig. 19) relating to the decision of withdrawing the interior security forces
elements responsible for the protection of the Lebanese deputies. While a furious
and trembling man representing a political figure cries in the presence of the
members of the protection force, we find behind him a typical Stavro girl with giant
breasts protecting the man’s back.

http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=772&pageid=11814
(online
edition).
19
Stavro Jabra, “Barricading
the
roads”,
Al-Balad,
March
20,
2014,
URL:
http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=851&pageid=11814
(online
edition).
20
Stavro Jabra, “Sleiman sets a plan to eliminate the worst forms of child labour”, Al-Balad,
November
8,
2013,
URL:
http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=656&pageid=11814
(online
edition).
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These giant breasts are equally exploited in a coloured drawing published on
September 5, 2013,21 after the decision by Moscow to send a cruise missile launcher
to the East Mediterranean. Entitled “Missile training in the Eastern
Mediterranean”, Stavro compares it to a woman by representing three girls, with
giant breasts, swimming in the water. He also associates the girl’s body to meat in
another cartoon published on October 31, 2013 (Fig. 20). Entitled “The scandal of
the aviary meat”, two boys try to pick up a typical Stavro’s girl: « Wow... she has
tasty meat», says the first. The second replies: “Make sure it is not rotten”.
4. CONCLUSION
“Can I appear in a caricature without being asked why the caricaturist drew a
girl and not a boy?”, a girl asks herself in a drawing by Saad Hajo published on
September 23, 2013.22 Is the cartoonist criticizing himself? Is he criticizing the
masculine art? Is he justifying himself? Whatever the answer, we have to
acknowledge that the Lebanese cartoonists give little importance to the feminine
figure. At the same time the struggles conducted by the feminist movements during
the studied period are almost absent in the cartoonists work, who seem to me led by
the stereotypes that they reproduce, a rear-guard fight. ‘The fact of being treated
materially as an object also means that you are in the mental domain considered an
object’, wrote Colette Guillaumin (1992: 49).
Ignored by Nabil Abou Hamad in Al-Mustaqbal, women are the object of a
categorization activity in Armand Homsi’s work in an-Nahar. He increases the
similitude between the feminine representations (contrary to masculine
representations) and, consequently, creates rivalries between two gendered worlds.
Sending an unflattering image of women, Homsi denounces a world of
entertainment that he exclusively reproduces. ‘The reason for the spectacle in
because modern man is very much a spectator’, said Guy Debord (1967 & 1992:
192). Under the pretext of denouncing a functional aesthetics and eroticism, the AnNahar cartoonist promotes a feminine model (through objects/signs) as reference to
femininity and youth; a model where the women’s body is a fetish, a capital
‘deliberately invested’ (Baudrillard, 1970: 201). This model is largely reproduced,
with the exclusion of all others, by Stavro Jabra in Al-Balad where he encloses

21

Stavro Jabra, “Missile training in the Eastern Mediterranean”, Al-Balad, Septembre 5, 2013, URL:
http://www.albaladonline.com/ar/StavroLegendDetails.aspx?ID=553&pageid=11814
(online
edition).
22
Saad Hajo, “With
my
sincere cartoon”,
As-Safir,
September
23,
2013.
URL:
http://assafir.com/Article/321687/Archive (online edition).
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women in a bodily status promoting a model of identification for the beautiful and
sexy girl, an erotic and masculine object par excellence. Outside this representation
women have no presence in Al-Balad drawings.
On the other hand and despite their thematic diversity, which sometimes
reflects the image of an emancipated woman who takes her own decisions and who
is equal to her companion, Saad Hajo’s drawings suffer from feminine clichés and
stereotypes. Women constitute in many cases foils for men, who are the sole
responsible for the production. It is however unfair to ignore that 20 out of Hajo’s
22 cartoons were published in the second half of our period of observation, a flow
that will be correlated to the effervescence of a Lebanese feminist current.

47

Roy Jreijiry

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

List of Cartons
Fig. 1, Armand Homsi, “The Scale of the Art”, An-Nahar, August 30, 2013 (online
edition).

Fig. 2, Armand Homsi, “Creation of a Star”, An-Nahar, February 28, 2014 (online
edition).

Fig. 3, Armand Homsi, “Musical Evolution”, An-Nahar, December 20, 2013 (online
edition).
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Fig. 4, Armand Homsi, “In the Wings of a Video Clip Shooting”, An-Nahar, March
28, 2014 (online edition).

Fig. 5, Armand Homsi, “Botox”, An-Nahar, September 20, 2013 (online edition).

Fig. 6, Armand Homsi, (no title), An-Nahar, September 13, 2013 (online edition).
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Fig. 7, Armand Homsi, “The Interviewer and the Guest”, An-Nahar, November 29,
2013 (online edition).

Fig. 8, Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon: It is more Guaranteed, As-Safir,
September 21, 2013 (online edition).

Fig. 9, Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon: Marriage”, As-Safir, January 18,
2014 (online edition).
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Fig. 10, Saad Hajo, “Regardless of”, As-Safir Cultural, February 7, 2014 (online
edition).

Fig. 11, Saad Hajo, “Regardless of: No to the violence against women”, As-Safir
Cultural, November 29, 2013 (online edition).

Fig. 12, Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon”, As-Safir, May 17, 2013 (online
edition).
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Fig. 13, Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon”, As-Safir, January 28, 2014 (online
edition).

Fig. 14, Saad Hajo, “With my Sincere Cartoon”, As-Safir, March 10, 2014 (online
edition).
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Fig. 15, Saad Hajo, “With Michael’s Permission”, As-Safir, March 7, 2014 (online
edition).

Fig. 16, Stavro Jabra, “Hung State Files”, Al-Balad, October 9, 2013 (online
edition).

Fig. 17, Stavro Jabra, “The storm Alexa arrives tomorrow”, Al-Balad, December 9,
2013 (online edition).
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Fig. 18, Stavro Jabra, “Increase in the prices of travel tickets”, Al-Balad, November
29, 2013 (online edition).

Fig. 19, Stavro Jabra, « Withdrawing the interior security forces elements
responsible for the protection of politicians», Al-Balad, July 20, 2013 (online
edition).

Fig. 20, Stavro Jabra, “The scandal of the aviary meat”, Al-Balad, October 31, 2013
(online edition).
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AP
POLITICS OF GENDER IN THE RECENT DEMOCRATIC
TRANSITIONS IN THE MIDDLE EAST AND NORTH
AFRICA
Canan Aslan Akman

ABSTRACT
The weakness of a direct causality between democratic
transitions and women-friendly outcomes remains a major
finding of research on the gendered impacts of transition
processes. In the recent Arab uprisings leading to regime
changes in the Middle East and North Africa (MENA), women’s
mobilization was a significant aspect of the regime changes. By
contextualizing the gender dynamics and the outcomes of the
democratic transitions in Tunusia, Egypt, Morrocco and Libya,
this article analyzes and compares Arab women’s transitional
politicization. It also inquires into women’s roles, demands and
predicaments within the patriarchal structures of the transitional
polities. These transitions presented both opportunities as well
as challenges for Arab women under new constellations of
balance of power in their respective political systems, which led
to the rise of a new gender agenda. It is contended here that
specific structural and agency-related factors have been
intertwined to constrain women’s transitional mobilization and
the post-transitional quest for empowerment. The fragility of
the gender equality agenda in the post-dictatorship Arab world
has been shaped, to large extent, by the legacies of previous
state-led gender equality projects on by women’s (pro-) feminist
activism, as well as by the nature of the transition processes and
women’s civil society participation during and in the aftermath
of the transitions.
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ÖZ
Demokrasiye geçiş süreçleri ve kadın-dostu sonuçlar arasındaki
doğrudan nedensellik ilşkisinin zayıflığı, geçiş süreçlerinin
toplumsal
cinsiyet
açıcından
sonuçlarını
inceleyen
araştırmaların önemli bir bulgusudur. Orta Doğu ve Kuzey
Afrika (MENA)’daki rejim degişimlerini getiren son dönem
Arap ayaklanmalarında, kadınların hareketliliği demokrasiye
geçişin önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Bu makale, Tunus,
Mısır, Fas ve Libya’daki geçiş süreçlerinin toplumsal cinsiyet
dinamiklerini
ve
sonuçlarını
kendi
bağlamlarında
değerlendirilmekte ve Arap kadınlarının bu süreçteki
siyasallaşmasını inceleyerek karşılaştırmaktadır. Çalışmada
kadınların rollerine, taleplerine ve erkek-egemen dinamikler
altındaki geçiş dönemi açmazlarına da bakılmaktadır. Bu geçiş
süreçleri Arap kadınlarına, siyasi sistemin değişen güç
dengelerinin altında oluşan yeni toplumsal cinsiyet gündemi
içinde hem fırsatlar hem de karşıkoyuşlar getirmiştir. Makalede,
kadınların demokrasiye geçiş dönemi hareketliliğini ve
sonrasındaki güçlenme arayışını yapısal ve aktörlere içkin
belirleyicilerin içiçe geçerek kısıtladığı öne sürülmektedir.
Diktatörlükler sonrasındaki Arab dünyasında, toplumsal
cinsiyet eşitliği gündeminin kırılganlığı, büyük ölçüde, geçmiş
dönemdeki devlet eliyle yürütülen eşitlik projelerinin kadınların
(pro-)feminist aktivizmi üzerindeki mirası, geçiş döneminin
doğası ve geçiş sonrasındaki kadınların sivil topluma katılımı ile
şekillenmektedir.
Anahtar Kelimeler: demokratikleşme, geçiş, toplumsal cinsiyet,
hareketlilik, feminizm, erkek egemenliği.
INTRODUCTION
Recent regime changes in the aftermath of the popular uprisings in several
countries in the Middle East and North Africa (MENA) have ushered in a period
of protracted uncertainty regarding the larger liberalizing impact of the
transitions beyond the institutionalization of competitive elections. The ‘Arab
Spring’ came into being as a result of the accumulated grievances of a
heterogeneous constituency against a background of exhausted legitimacy of the
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authoritarian regimes. Arab women were on the forefront in the anti-regime
protest and mass mobilizations demanding democratic rights, socio-economic
justice and political freedoms which shook the region under almost a dynamo
effect.1 However, after the departure of the authoritarian leaders, women’s voices
were lost in the post-transition politics overshadowed by the masculinist
contestation for power. As Moha Ennaji-- a prominent observer of women’s
rights in the region and a scholar of gender politics-- observed, Islamist forces
which came to power or shared power during the transition in several countries
continued to exclude women from politics since they paid lip service to the
protection of women’s existing rights, forcing women into ‘an overall pessimism
and... the fear of the loss of their rights’ (Ennaji, 2013).
This article inquiries into the gendered nature of the recent transitions in
the MENA region by looking at women’s roles and experiences in the popular
uprisings which triggered regime changes to understand how gender issues have
become one of the most contested terrains of democratization2. Considering the
fact that the record of democratic transitions worldwide in fostering gender
justice and progress in women’s rights has been mixed, it problematizes
patriarchal dynamics which stifled women’s transitional mobilization and
constrained the prospects for women’s post-transition empowerment. The
analysis contextualizes Arab regime changes by referring to the cases of Egypt,
Tunusia and Morocco and -- a lesser extent- to the relatively violent case of
transition in Libya. Just as uncertainty was conceptualized as an inherent feature
of democratic transitions in the empirical analyses of democratization processes,
the fate of democratization following the transitions in these countries has
remained precarious due to problems of building democratic institutions under
the impact of domestic and international forces influencing the power
constellations in theses polities (Brynen, et. al. 2012: 299).
Existing research demonstrated that women’s entry into the political arena
during transitions was likely to generate specific demands to improve the
condition of women during the transition and in the emerging democracies
(Waylen, 2007, 1993; Jaquette and Wolchik, 1998:4). It is when women as a
group played important roles in the struggles against authoritarianism, and when
gender equality becomes a part of the core demands of human rights during
transitions that there would be stronger prospects for a favorable framework to
1

The 2011 Nobel Peace Prize went to a Yemeni journalist and human rights activist Tawakkol
Karman for her inspiring role for women during the pro-democracy uprisings following the mass
mobilizations in Tunusia.
2
Analytically, a transition refers to the interval that follows the demise of an authoritarian system
until the establishment of a democratic regime. It is the first stage of the democratization of a
polity which leads to the transfer of power through free and competitive elections (Linz and
Stepan, 1996:3) .
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realize equality reforms and greater legitimization of women’s demands
(Moghadam, 2013: 220). From Latin America and South Africa to the
Philippines in the 1980s and the 1990s, women’s active involvement in
democratization and labor movements led to an increase in their participation in
politics through egalitarian policy instruments such as gender quotas and gender
budgets and led to expanded roles for women’s organizations. However,
women’s experiences and gendered outcomes of transitions displayed regional
variations. In Eastern Europe, feminist uniting around the themes of gender
equality only gradually emerged after the transition. In fact, this delay led to
‘democratization with a male face’, characterized by decreasing rates of women’s
political participation and
labor force participation, as well as by the
dismantling of positive discrimination measures and initiatives (Moghadam,
2013:221).
Latin American women’s protest activism against the political repression
and socioeconomic policies of the military-authoritarian regimes from the late
1970s to the end of the 1980s along with their participation in human rights and
grassroots organizations promoted women’s politicization and feminist
consciousness (Waylen, 1993:573, Hensman, 48-51).3 However, in the aftermath
of the transition, women’s access to political institutions remained low despite
the fact that parties in the new era of competitive politics made a special effort
for appealing to the women voters. The creation of official special bodies by the
state to deal with gender issues in Brazil and Chile owed much to the feminist
pressure in political parties and the NGOs. At the same time, however, the
politicization of gender issues in the post- transition period led to the cooptation
of the gender agenda by male-dominated governments (Waylen,1993: 579, 582).
Viterna and Fallon (2008: 669, 684) concluded on the basis of their
comparative analysis of Argentina, South Africa, Ghana and El Salvador that
transitions were most likely to create gender-friendly outcomes in the presence of
four factors: the completion of the transition process, the existence of a cohesive
coalition within the women’s movement, the existence of a transitional ideology
which is receptive to women’s demands and the legacy of women’s previous
feminist activism. Waylen (2007) also underlined the significance of the
institutional legacy of the undemocratic regime as one of the key variables to
shape women’s experiences with democratic transitions. In the MENA cases, it
is important to consider the significance of women’s previous mobilizations
together with the legacies of state-led gender equality projects since especially the

3

Perhaps the most prominent example of the Latin American women’s mobilization both as
mothers and the victims of the dictatorship was the demonstrations of the Mothers de Plaza de
Mayo in Argentina.
which continued for decades after the transition.
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latter has had overwhelming influence on women’s civil society participation in
the region.
Regarding the nature of the democratic transitions, whether the process
unfolded through transparent and accountable negotiations which included
minorities and women seems crucial for its subsequent egalitarian impact. In
contrast, those ‘rapid’ transitions which could not provide women and other
groups sufficient time to get organized during the critical stages of
democratization were likely to lead to their exclusion from the transition,
thereby curtailing their representational potential. An important criterion for the
completeness of the transition is the extent of the turnover in the elites; i.e.
whether the remnants of the old elite cling to power or not. In the Argentinean
and the South African transitions, where the outgoing regime held little control
over the reconstruction of the new democracy, women could make use of the
‘new political openings in which to participate in the construction of a new state
apparatus.’ Another relevant aspect of the transitions is the existence or the
absence of ‘master frames’with which other sectors could also identity with to
push the democratization further (Viterna and Fallon, 682). These features were
also likely to play significant roles in the gender politics of the Arab transitions.
In other words, both the nature of the transition and institutional-structural
factors are likely to shape the capacity of women to influence male-dominated
political agendas, how women came forward publicly with what demands, how
they articulated their demands as well the reaction of men to their public
activism, and women’s resistance to the assertion of male power during
democratic transitions.
As women took to the streets side by side with the male protestors in the
Arab uprisings, they were acting in defiance of their roles imposed on them by
patriarchy. The involvement of women across different social classes in the
popular uprisings meant that there was a clear gender-dimension to these antiregime protests despite the fact that feminist demands were not a central aspect
of women’s anti-regime mobilization. However, transitional mobilization
opened up new windows of opportunities and presented new challenged for
these women who hoped that their egalitarian demands would be part of an
impending social justice agenda ( Tzoreff, 2014:73) It can be hypothesized that
the process of institution-building and the rise of new constellations of power
among the political actors during transitions were likely to generate incentives
for the male-dominated political systems to be receptive or indifferent to
women’s concerns and demands. It is contended here that in the MENA cases
both structural/institutional and agency-related aspects of gender politics, i.e.,
the legacy of the authoritarian state policies regarding gender policies, women’s
past and recent activism as well as the gendered nature of the transition processes
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significantly influenced women’s capacity to influence the transitional and post transitional proceses.
1. ARAB WOMEN’S PRO-DEMOCRATIC MOBILIZATION AND
RESISTANCE TO MASCULINIST ASSERTION OF POWER
At the time of the 2011 uprisings which led to the Tahrir Revolution in
Egypt and the Jasmine Revolution in Tunusia, both Mubarak and Ben Ali
regimes were ‘liberalized autocracies’ which had allowed some degree of
autonomous organization and expression for social and political opposition.
However, liberalized autocracies laid the seed of their own destruction by
generating the opportunities for ‘the evolution of autonomous precursor
movements which, in the right conditions, could evolve into movements of
political contention’ (Joffe, 2011: 517). Arab women’s pre-transitional political
mobilization in the region was an important aspect of these earlier opposition
movements. The Arab Spring resistance was particularly significant in terms of
unleashing patriarchal pressures over their new public activism.
The Dynamo Effect in the Uprisings and the Politics of Gender
Popular uprisings that shook the Arab countries first started in Tunusia in
December 2010 after a young street vendor, Mohammed Bouazizi died after
setting himself on fire in protest of state oppression, economic difficulties and the
corruption of the regime under President Zine el Abidine Ben Ali rule. This
incident led to mass protests which spread to other cities by sparking uprisings in
the neighboring countries demanding free elections and democracy. As the
regime was unable to crack down the uprising, only two months after the start of
the protests, the President fled the country paving the way for a peaceful transfer
of power through an interim government and new elections. Since then,
Tunisia’s transition path saw a relatively smooth process of drafting and
approving a new constitution, the holding of free parliamentary elections and the
first free elections for presidency in the country’s history on 22 December 2014.
Educated Tunusian women had already been active in the civil society within
parties, trade unions and feminist organizations putting significant effort into
maintaining and updating Tunusia’s egalitarian gender legislation (Pratt, 2006:
143). During the mass protests, women took to the streets along with the
Islamists, secularists, trade-unionists and the leftists. They inspired women living
in the other Arab authoritarian countries (Moghadam, 2013: 229).
In Egypt, long before the Tahrir revolution, the Mubarak regime under
hegemonic single-party domination of the National Democracy Party (NDP)
had been under domestic challenges from Islamist groups, the labour movement
and also from judicial criticisms of the corrupt electoral process (Brichs, 2013;
135). Egyptian women were already active in the Egyptian public spaces in
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protests movements and organizations as well as in cyberspace protests against
deteriorating socio-economic conditions. The Egyptian Center for Women’s
Rights (ECWR) criticized the violation of women’s human rights, in particular
endemic sexual harassment against women and their political marginalization in
the electoral process, Islamic parties and movements (Moghadam, 2013). In
2011, with their massive participation in the Tahrir Square protests, Egyptian
women were not only opposing the Mubarak regime but also protesting their
social and political exclusion.
In Morocco, social unrest could not be contained in the context of rising
unemployment rates and high utility prices which led to mass protests. As the
‘20th February Movement’ organized by youth and women’s groups along with
other civil society actors spread to other cities, the monarchy was quick to
respond with promises of constitutional changes and social measures including
increases in the minimum wages and public service salaries. Subsequently,
constitutional changes limiting the King’s powers were approved in the July
2011 referendum. The reforms prevented the radicalization of the demands
without leading to a full-blown violent confrontation with the regime which—in
stark contrast to Tunusia-- still enjoyed large-scale popular legitimacy. The
protestors were also unable to sustain movement activism and forge an effective
opposition front due to the endemic weakness of civil society (Joffe, 2011: 511).
In fact, Morocco had been undergoing a gradual and controlled democratization
process since 1998. Women’s NGOs and feminists had been on the forefront of
the progressive legal changes during this process as in the case of the Family Law
Reform. While some women’s organizations addressed feminist concerns such
as legal discrimination and violence against women, others were active in the
advocacy of human rights and addressed women’s socio -economic problems
and their practical needs (Ennaji, 2011:80-81). Due the weakness of the civil
society under political repression, women were voicing their demands through
the internet by using new social networking media. Women’s organizations
launched websites to raise awareness on gender discrimination and to challenge
patriarchal controls on women (Moghadam, 235).
In Libya, since 1969, Quaddafi’s self- proclaimed ‘state of the masses’
claimed to embody direct democracy; in reality, it was a monopolistic regime
without parties and political competition and with only limited role for the civil
society. Libya’s oil wealth undoubtedly contributed to the endurance of this
system which financed political patronage. Political and socio- economic
discontent were the major factors behind the mass uprising which broke out in
February 2011. Since Quaddafi was only in partial control of the military, the
escalation of state violence against the protestors turned into a civil war which
lasted eight months (Brynen: 28). After a NATO intervention in support of the
revolutionaries, Quaddafi was killed in October 2011 by rebel forces leading to a
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complicated process of transition in a country torn along tribal, regional and
kinship identities.
Besides economically motivated protests, in the Arab uprisings the appeals
to social justice, freedom, dignity and respect for human rights were
accompanied by demands for the removal of the leaders from power (Joffe,
2011:526). These uprisings were made possible by the success of organizing
without leadership and formalized structures (Pace and Cavatorta, 2012, 132).
The widespread use of satellite technology especially by the younger generation
was the most important factor which speeded up the momentum of the protests
and spread it to other cities and countries (Brynen et al.: 112). Dissemination of
information among the youth through the social media (with twitter
communication and Facebook campaigns) quickly connected and encouraged
thousands of people with access to internet and mobile phones (Abdullatif, 2013:
22).
In the course of these revolutionary uprisings, women came out as
individual protestors, organizers, supporters and followers of demonstrations,
strategists and the reporters of the events. Women were present in the public
demonstrations alone, or with the other family members, even with their
children, transcended the physical and social barriers between men and women
in the public sphere (Radsch, 2012; 4; Dabashi, 2012:187). In Egypt, during the
18-day uprisings in Tahrir Square, about half of the protestors were women,
veiled or unveiled across the generational divide. They included the liberals,
feminists, seculars as well as women affiliated with the Islamists (Tzoreff, 86).4
They chanted protests but cared for the wounded and the hungry among the
protestors.
The active and multitude roles played by women from Tahrir to Binghazi
was indicative of the ‘massive presence’ of women in these countries in
schooling and in paid employment reflecting the structural changes the Arab
states went through over the past decades. As Wolf reflected, although ‘two
generations ago, only a small minority of the daughters of the elite received a
university education’, by 2011 women constituted more than half of the students
at Egyptian universities (quoted in Dabashi, 2012:184). By the time of the
Jasmin Revolution in Tunusia, women’s literacy rate was 71 per cent, and they
comprised more than one-fifth of the waged workforce and made up 43 per cent
of the local unions.
These young women also extensively used the social media to mobilize the
youth (Abbas, 2012). In fact, citizen journalism emerged as an effective form of
4

Most of these women came from from the female wing of the Ikhwan (the Muslim
Brotherhood), the Muslim Sisters.
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cyber activism for women activists to challenge the pro-regime portrayal of the
uprisings in the domestic media. In Tunusia, Facebook coverage of Bouizza’s
tragedy quickly spread information about the protests. Most of the Egyptian
women cyber activists and citizen journalists had been experienced in the former
protest movements and campaigns for human rights. They had risen against and
protested sexual harassment against women during the April 6 Youth Movement
and the Kefaya Movement (2004-2007). Women’s blogs had thousands of
followers including journalists and international NGOs. In Libya, where the
internet usage was much lower compared to the other countries due to the
regime’s tight control, female participation in cyber activism was relatively
limited. However, there too, cyber activism became important for women’s
protests since women’s participation in the street protests were more risky under
armed repression and social conservatism. During the violence which erupted
after Quaddafi resorted to armed repression of the opposition, Libyan women
victims of rape used social media to draw domestic and international attention to
the misogynist violence of the regime.
Women’s cyber activism had the effect of generating a sense of
empowerment for young women (Abdullatif, 2013: 19.) One could even find
among the Islamic female cyber activists in Egypt future political aspirations
(Radch 29, 36). Women continued to use the social media to make their voice
heard and to promote solidarity across the Arab world during the democratic
transitions. A case in point was an influential Facebook campaign organized by
women activists with the objective of expanding democratic rights to women and
highlighting the need to complete the Arab revolutions by implementing
women’s rights. By the mid-2012, the campaign attracted more than 55.000
supporters throughout the Arab world including Tawakkul Karman from Yemen
and the Egyptian writer Nawal Al-Sa’adawi (Chernitsky, 2012).
The Patriarchal Face of the Pro-Democracy Protests: the Assertion of Male Violence
Writing of the male sexual violence, harassment, intimidation and
humiliation of women protestors in Egypt following the high-tide of the protests,
Moruzzi (2013) claimed that , “ …if in 2011 Egypt’s Tahrir Square became the
positive international symbol of the ability of peaceful mass protests to bring
down a dictator, by 2013 it has also become the site of the patriarchal order’s
most symbolic defensive retaliation.’ Women protestors were subjected to
sexualized attacks from the security forces driving them out of the public spaces
under the Mubarak the regime. Women suffered from physical attacks, threats of
rape and sexual humiliation. Brutal beatings during the protests and other
degrading treatment such as the virginity tests and sexual assaults were weapons
of intimidation and repression used by the regime forces. Cyber activists also
were subjected to sexual insults and threats on their social media profiles
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(Radsch, 2012: 22-23). Later, during the SCAF (the transitional Supreme
Council of the Armed Forces) rule, women protestors were also subjected to
violence again to discipline them. Young women activists who slept in the tents
along with male activists were accused of prostitution; they were insulted and
forcibly taken by the military for detainment. The Egyptian army defended the
conduct of virginity tests on female protestors by the need to clear themselves
from any accusations by women demonstrators that they were raped by the
soldiers.
In Egypt, men’s hostility to women protestors was shared by men across
the political divide, foremost among were the radical Islamists, who objected to
the inclusion of women’s equality demands into the democracy agenda of the
Revolution. When on 8 March 2011, a group of 200 women demonstrated in the
Tahrir Square to commemorate the International Women’s Day by demanding
equal rights and an end to sexual harassment, they were attacked by male
Islamists who told women to return their homes. The police also told the women
that ‘it was not time for such rallies’ (The Economist, 2011). After the new
elections and after President Morsi took power, the unreformed state security
system acted with the same vigor against female protestors in public
demonstrations. In November 2012, for example, women who participated in
the protests of the new Constitution were sexually assaulted (Mourizzi, 2013).
Following the ousting of Morsi from power, there were reports documenting
how Muslim Brotherhood sympathizers attacked and sexually assaulted women
who were among the thousands of Egyptians celebrating the inauguration of
President Sisi in Tahrir Square (Ibrahim, 2014).
The use of sexual violence against women during the pro-democracy
mobilizations as well as the impunity rendered to the male perpetuators of
violence shattered women’s expectation that the political changes would also
bring gender justice. However, women also resisted against the re-assertion of
masculine power to discipline and punish women activists. For example, a
lawsuit was brought by 23-year-old Samira İbrahim against the army for the
virginity tests forced on her and six other women. This act of reclaiming her
dignity was a slap in the face of the revolution by publicly challenging and
condemning the gender injustice inflicted on women. Ibrahim’s initiative led to
a court ruling which declared virginity tests imposed on her illegal. In December
2011, large-scale demonstration by women from all walks of life and ideological
convictions protested their mistreatment in the hands of the police and the
military to condemn sexual violence. As a result, the transitional authority, the
Supreme Council of Armed Forces, (SCAF) apologized from these women by
issuing a public statement (Tzoreff, 92). In August 2012, the National Council
for Women launched a campaign to raise awareness about combating sexual
harassment. As a result, the Ministry of Interior decided to install cameras on
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Cairo’s streets to identify harassing men. During the ongoing street
demonstrations in the Egyptian transition, women continued to expose acts of
male violence against women through Facebook campaigns. As sexual
harassment against women in the public spaces increased under the Muslim
Brotherhood government, hundreds of women gathered to protest it in February
2013 (Ibrahim, 2014).
In Tunusia, where women’s massive presence in the anti-regime
demonstrations were also unprecedented, similar instances of male violence from
the police along with male protestors were also reported, though not to the
extent suffered by the Egyptian protestors (Abdullatif, 2013:19)
More
importantly, liberal and secular women became the target of harassment coming
from Islamic men after the transition. Therefore, secular Tunusian women’s
major concern in the aftermath of the regime change was the preservation of
their rights due to the rising visibility of religious conservatism under the
increased political leverage of the political Islamic actors in the new polity.
2. THE LEGACIES OF WOMEN’S PREVIOUS STRUGGLES UNDER
THE SHADOW OF THE STATE-LED EQUALITY POLICIES
Arab women taking to the streets and to the public arenas in support of
democratic ideals had their mothers and grandmothers as predecessors in the
nationalist and anti-colonial struggles. Women’s organizational activism at the
turn of the century and in the later period was concentrated on legal changes to
improve the status of women through the reform of the Shari’a. For example, the
Egyptian Feminist Union led by Huda Sharawi struggled for progressive changes
in the personal status laws related to divorce and child custody. In Egypt,
women achieved some success in pushing the state to amend existing laws to
restrict polygamy and to set minimum marriage age to advance the social
conditions of women (Khalidi and Tucker, 1996: 14) Political reforms in the
1960s to the 1990s extended suffrage rights to women in the Arab world with the
exception of the Gulf states.5
However, it was the top-down state-feminism rather than women’s
autonomous activism which deeply shaped Arab women’s social conditions and
political presence in male-dominated projects comprising anti-imperialism,
populism and national identity construction (Hatem, 1996: 172; Manea, 2011,
14). These state-led reforms made it possible for women to enjoy relative judicial
equality in several states but not equal citizenship with men. In Morocco,
Tunusia, and Egypt and Libya promoting women’s access to education and civil
status to protect them from the ills of early marriage, and steps taken to ban or
5

Suffrage for women was granted in Egypt in 1956; Tunusia in 1959, Morocco in 1963 and
Libya in 1964.
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restrict polygamy were undertaken to protect the welfare of the family rather
than to emancipate women as individual citizens (Pratt, 2006: 36). In Libya, for
example, the Quaddafi regime’s state feminism promulgated egalitarian laws by
committing itself to the United Nation’s Convention on the Elimination of All
Forms Discrimination Against Women (CEDAW)-- albeit with significant
reservations. Polygamy was not legally permitted, still it was possible under
certain conditions. In Egypt, although the Constitution banned discrimination
on the basis of sex, women were legally allowed to inherit only half as much as
men and were disadvantage in obtaining divorce and child custody. In contrast,
in Tunusia the secularization project of President Bourguiba promoted women’s
emancipation and integration into the economy in the context of promoting a
moderate Arab-Muslim identity. The regime created and sponsored the Union
Nationale de la Femme Tunusienne (UNFT) in 1958 with branches throughout
the country to propagate women’s rights (Pratt, 56). In 1956 the Tunusian
Personal Code abolished polygamy and male repudiation, banned forced
marriages and placed all personal status matters under the jurisdiction of civil
courts (Charrad, 2011: 106-113). However, women were legally obliged to obey
their husbands as the head of the family (Haghighat-Sordellini, 2010: 16). In
Egypt, social policies pioneered by the Nasserist regime were continued under
the Sadat regime during which the President’s wife Jihan also took on a
pioneering position to promote women’s rights. However, Sadat’s pro-Islamist
policies and the economic liberalization program led to significant set- backs in
gender equality (Hatem, 1996:184).
In Tunusia, the regime’s monopoly over the discourse and policy on
women’s rights was challenged in the 1970s by the rise of Islamism and with
independent women’s organizations. In the 1980s, economic downturn and the
Islamist movement started to threaten women’s rights. Along with the state-level
work on women’s rights promotion, women established organizations to
promote equality and to lobby for further reforms despite the periodic state
repression directed to them (Moghadam, 45).6
After decades-long state feminism in the Arab world, women’s efforts at
autonomously organizing transcending nationalist discourses and objectives
were ‘denounced as European infiltration and a threat to the nation.’ Hence,
women activists tried to legitimize their demands within nationalist and Islamic
discourses (Badran, 1993:13). For example, Aminah al Said, the former member
of the Egyptian Feminist Union dissolved in 1956 started to work for the
government to mobilize women’s support for the regime policies (Bier, 2011: 36,
111). As the Mubarak regime continued with the co-optation of the women’s
agenda under a more conservative political climate and an unfavorable judiciary
6

A national machinery on gender equality, the CREDIF, was created in the early 1990s.
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and parliament for equality, some of the former gains of women were withdrawn
through changes to the Personal Status Law and the cancellation of reserved
seats in the parliament in 1987 (Hatem, 1996: 185-186).
With the Islamist movements opposing the existing regime on the terrain of
women’s rights along with others, women’s rights activists was caught in the
dilemma of challenging existing patriarchal restrictions and opposing the
Islamist agendas simultaneously. Many women’s groups including women’s
sections of political parties found it more convenient to direct their efforts to
‘protecting the legacy of the state-led modernization project’ (Pratt 143). Another
legacy of state-feminism which integrated women’s agenda into nationalistdevelopmentalist discourses was the failure on the part of women to arrive at a
consensus over their priorities. Moderate ones focused on women’s rights in the
public sphere by refraining from directly confronting patriarchy upheld by the
state. Still, the new women’s organizations in Egypt, Morocco and Tunusia
emerged in the 1980s with radical agendas, thereby making themselves targets of
social hostility and marginalization (Hatemi 190; Pratt, 144).7 Meanwhile,
Morocco’s conservative Family Law was replaced with a more liberal family law
in 2004 despite opposition from Islamic groups. The new law constrained
polygamy and raised the legal age for marriage. Moroccan feminist activists
often framed their demands on the basis of egalitarian interpretations of Islam
(Moghadam, 2013:235; Sadiqi, 2010:40).
The growing popularity of Islamic feminism and what some scholars call
‘hybrid feminism’ in the 1990s could be understood as a quest by educated urban
Arab women to deal with the dilemma of engaging with the state over women’s
rights especially in the context of rising Islamic threat. From Iran to the Middle
Eastern countries including Turkey, a new generation of feminist women built
their argument to challenge mainstream masculinist positions by referring to the
sacred texts to ‘engage with modernity’ (Badran, 2009: 222). Islamic feminism
has produced critical discourses of equality and social justice for women based
on Quranic mandates (Abdullatif, 2013: 16). Many women’s rights advocates in
the Arab world struggled to improve women’s position in both public and private
spheres within the confines of their faith. Islamic feminists like Zaynap Ghazali
(1917- 2005) believed that Western feminism’s premises were alien to the reality
of the Muslim women and that Islam provided women rights within the context
of the family (Graham-Brown, 1996:8).
Since the 1960s, Arab women’s educational and employment opportunities
increased especially in the expanding public sectors under structural dynamics
7

For example, the AWSA founder Nawal El Sadawi raised sexual violence against women and
female genital mutilation as public issues in Egypt. The NWRC was also a pioneer organization
which challenged male violence against women in the public spaces (Patt, 144).
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stemming from globalization processes and the social policies of the populistauthoritarian governments. However, growing dependence of women on the
state under ushered the rise of ‘neopatriarchy’. The rise of Islamic fundamentalist
movements and social conservatism constituted a bulwark against translating the
improved educational and employment status of women into empowerment
(Hahghighat-Sordellini 2010: 108). In the 1990s, international norms of women’s
human rights were exported to some of the MENA countries leading to the
creation of national machineries for gender equality and to the proliferation of
NGOs funded by donors tied to these official organs. However, the institutional
framework of neo-patrimonial authoritarianism produced further dependency for
these organizations under state patronage (Mayer, 1995: 104-132; Kandiyoti,
2012).
3. TRANSITIONAL DYNAMICS AND ACTORS: TUNUSIA, EGYPT,
MOROCCO AND LIBYA IN COMPARATIVE PERSPECTIVE
The transition literature held that the nature of the transition (its modes,
actors and dynamics) constituted a crucial factor shaping the direction of the
subsequent democratization processes. Karl (1990,13), for example, stated that
transitions proceeding through negotiations (and pacts) among the prodemocratic actors and the sectors of the old elite produced restricted
democracies in which some interests of the powerful actors would continue to
enjoy protection at the expense of the others. As put forward in the preceding
sections, the propensity of democratic transitions to engender gender-friendly
outcomes was closely related to the nature of the transition processes in terms of
the dominant themes of democratization, the ideology of the leading actors, their
negotiations and the emergent institutional framework of the new polity.
It can be contended that a form of electoralism in the sense of associating
the onset of the competitive electoral process with democratization by the elites
and the masses has been a marked fault line of the post-Arab spring transitions.
Nevertheless, as Landolt and Kubiceck (2014: 985) emphasized, with respect to
the transitions in the MENA, the ousting of the old regime made it possible for
many political players to enter the arena but not all of them have turned out to
be ‘committed democrats’. Although the Islamists have not been the central
actors in the uprisings, they became the ‘key beneficiaries’ of the revolutionary
processes (Pace and Cavatorta,2012:134). Their commitment to democracy was
the most dubious from the very beginning. Despite their initial cooperation in the
overthrow of the dictatorships, secular and Islamic actors were likely to diverge
over priorities and strategies to bring about democracy between and among
themselves.
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Comparative analyses of the recent Arab transitions tend to take the
Tunusian case as a relative success story in terms of realizing a full transition
from a liberalized autocracy into an electoral democracy with the greatest
prospects of deepening the democratization process. In contrast, the Egyptian
transition was beset by many difficulties and ultimately was suspended by a
military intervention under popular pressure. The Moroccan transition remained
as a limited political opening in the context of a constitutional monarchy. The
violent case of the Libya’s regime change has turned out to be a protracted
transition in view of the existing challenges of institution-building.
In Tunusia, the protest movement turned into fully-fledged effective
societal opposition which provided a sense of unity for the immediate objective
of the demonstrators--i.e., ousting of the President and drafting a new
constitution. After 1980, the major trade union movement the Union generale des
Travailleurs Tunusiens (UGTT), human rights organizations and individual
journalists and lawyers could escape from the full control of the regime.
Tunusia’s constitutional tradition functioned as an effective check against
arbitrariness and provided for a degree of accountability and allowed limited
political pluralism so long as it did not challenge the hegemony of the RCD, the
single party of the regime.8 The apolitical nature of the Tunusian army also
facilitated the transition, since under the Bin Ali regime, it was marginalized to
prevent it from constituting a challenge to the regime. The RCD’s closure by the
court was a milestone in the Tunusian transition (Joffe, 2011: 514, 519). During
the constitutional assembly work following the October 2011 elections parties
came into disagreement over the constitutional structures and the role of Islam in
the system. The debates survived well into the June 2013 elections when the
Islamist Ennahda emerged as the central actor to the fear of the seculars and the
women’s groups9. However, the party leaders focused on convincing the secular
forces of its commitment to democracy by opposing the adoption of Shari’a and
by displaying a pragmatic platform (Landolt and Kubicek: 993).
The most significant aspect of the Tunusian transition was the
institutionalization of consensual politics which culminated in the adoption of
‘the Constitution of the Second Republic’ with 92 per cent of the valid votes cast
in favor of it in the referendum. The constitution was the work of a high
Commission for political reform which included both legal experts and
representatives from political parties reflecting the existing balance of forces
during the transition. Hence, the inclusionary nature of this process provided
credibility to the transition. The final text emerged as a result of a compromise

8

Rassemblement Culturell et Democratique.
Following the National Constituent Assembly elections, the Ennahda which won 40 per cent of
the seats, entered into a coalition with the two secular parties.
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among parties and it introduced a semi-presidential system based on a dual
chamber parliament which distributed power and increased the number of veto
players in the system (Landolt and Kubicek 973). Besides the consensual drive of
the transition dynamics in Tunusia which would foster the inclusion of societal
demands, other factors such as the state’s traditional secular orientation,
women’s significant labor force participation rates, female parliamentary
repesentation which ran higher than the global average, the existance of a
relatively liberal family law, and strong network of feminist organizations and
policy institutions prevented the resurgence of a patriarchal backlash on
women’s rights.
In the case of Egypt, the partial success of the transition stemmed from the
fact that despite the strong upsurge against the regime, the actors in the popular
mobilization lacked the capacity to make their agendas accepted by the army by
those social groups in coalition with the army. Previously, after the middle-class
dominated Kefeya protest movement against the abuse of power by Mubarak,
temporary steps to upgrade authoritarianism led to the growing popularity of the
Muslim Brotherhood (MB) as the country’s most potent Islamist forces amidst
prevailing electoral irregularities and growing voter apathy. Following the spread
of the mass protests from Tahrir to other cities, the military refused to intervene
and to crack down the protestors. The common denominator of the opposition
groups which united them was the toppling of the President, and yet there was
no other unifying vision, political understandings and visible leadership. In the
Egyptian case, it was the army not a civilian force which sacrificed the President,
and it did so with a rather defensive objective to maintain the essentials of the
regime by restructuring the state. After the SCAF took power as the transitional
authority until the new elections, the MB emerged as the best-organized political
actor in the country. While the Brotherhood favored a quick transition in the
hope of dominating politics, other established parties and the young secular and
liberal activists who were involved in the uprisings leading to Mubarak’s fall
supported a gradual transition. Meanwhile, figures from to the former NDP
(National Democracy Party) and other actors connected with the old regime
were determined to protect their privileged positions (Brynen et. al, 2012:24-25).
As a result, during the SCAF rule there were no substantial institutional reforms
(Lampridi-Kemou and Azaola, 2013:146).
In the subsequent elections for the Egyptian parliament which would
appoint a the Constituent Assembly to draft the new constitution the newly
formed Freedom and the Justice Party (FJP), the electoral arm of the MB and
the fundamentalist al Nour Party together--- won 70 per cent of the new
parliament. The lack of consensus among the military, parties and the courts
survived into the presidential elections as result of which the FJP candidate
Mohammed Morsi won a narrow majority. The chaotic process of transition
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until the popular election of the President in 2012 was reflected in the alienation
of many Egyptians from the political process.10 The new Constitution had a
liberal sprit albeit with considerable room for the Islamic norms retaining the
Shari’a as the ‘principle source of legislation’ and retained the military autonomy
in the system, ‘at the cost of growing unpopularity’. It prescribed a semipresidential system which strengthened the parliamentary power to dismiss the
government (Landolt and Kubicek, 999-1002). Ultimately, President Morsi’s
alienation of the secular and liberal sectors and his unpopular measures of
political control together with the declining MB popularity largely due to
lingering economic problems prepared the ground for the military intervention.
The coup further divided the Egyptian public, boosted political apathy and
deepened transitional uncertainties.
In contrast to the Tunusian case, then, the Egyptian the transition
following Mubarak’s departure was marked by the failure of the pro-democracy
coalition of the secular and Islamist regime opponents. In Tunusia, the new
parties formed after Ben Ali’s departure possessed a pro-democratic agenda, and
elections were conducted freely. All actors worked together ‘remove the vestiges
of the old regime’ (Landlot and Kubicek, 2014: 995, Pickard, 2014, 260).
Moreover, Tunusian civil society was committed to liberalization, and the media
was no longer state-controlled.
In Morocco, just as the majority of the mass public including the protestors
were not motivated by the incentive for the removal of the monarchy, the King
closed the doors for an eventual democratization encompassing genuinely free
elections and an accountable system. Previous political liberalizations of the
1990s were merely cosmetic changes to marginalize radical elements, reflecting
the pragmatic motives of the monarchy. In Morocco, the reformist response of
the King Mohammed VI and the absence of serious erosion in the mass support
for the regime meant that the 20 February Movement resulted in the preservation
of the ‘essential prerogatives of the existing power-structures intact’ (Joffe, 511).
The new Constitution reiterated the country’s commitment to human rights,
gender equality and the prohibition of torture. After the November 2011
elections, the Islamists and the secular block shared the parliamentary seats with
the Justice and Development Party JDP winning the largest share of
representation (107 out of 395 seats). The moderate nature of the JDP platform
included both a commitment to social reform and an attachment to core Islamic
values (Haynes, 2013:184). The Constitution introduced significant liberalizing
changes including strengthening the powers of the legislature, bolstering the
autonomy of the judiciary from the executive and allowing for the selection of
10

In Egypt, the turnout rate for the parlimentary and presidential elections was in the range of
40-50 per cent; the referendum turnout for the new Constitution was 33 per cent.
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the prime minister from the party having the highest number of parliamentary
seats. However, the King retained the power to veto governmental decisions and
to authority to dismiss the government (Brynen et. al: 2012:35).
In Libya, the monopolistic nature of the Quaddafi dictatorship and
structural factors had promoted the endemic weakness of the civil society and
institutions. The collapse of the dictatorial regime resulted in a civil war. The
rebel forces (National Transitory Council-NTC) who took control of the country
lacked the organizational strength to build effective state structures. The Civil
War further polarized the society. The interim government established on
November 2011 was beset by poor administrative capacity prevailing tribal,
regional and ideological conflicts also led to localized violence. A constituent
Assembly was formed to write the new Libyan Constitution, and national
elections were held in July 2012 for the 200-member National Congress to
appoint a new cabinet. (Brynen et al, 29-30).
During the Arab regime transitions, the position and the strategies of the
new and traditional Islamist actors became crucial for the orientation and the
fate of the transition process.11 The transition process demonstrated that the
major Islamist actors shifted their priorities and moderated their discourses (AlAnnani, 2012). In Tunusia, secular worries centered on the pragmaticallyoriented Ennahda’s heterogeneous composition. Increased public visibility of the
Islamists (veiled women and bearded men) heightened societal tensions. In both
the Tunusian and the Egyptian case, the major question was the extent of the
democratic commitment of the Islamic political actors. In Egypt, the Morsi- led
Islamist administration lacked the background and experience of ‘developing
political accords with competitor and rivals’ (Haynes, 2013: 179). The more
liberal Islamic parties and the pragmatic MB were confronted by the Salafi hardliners. The MB’s willingness to cooperate was further constrained by the political
and economic challenges of governance.
The peaceful Tunusian and Egyptian transitions and the violent Libyan
transition were characterized by higher uncertainties as opposed to the
Moroccan case in which the transition remained as limited liberalization under
the control of the monarchy. However, Tunusia has displayed more progress
toward democratic institutionalization under relatively more favorable
conditions for the women’s rights. In contrast, the Egyptian transition
characterized by a politicized judiciary and a divided secular and Islamic front
deepening polarization under a system of expanded presidential powers has not
augured well for the emergence of a women-friendly political milieu during and
after the regime change.
11

In Egypt since the fall of Mubarak, fifteen Islamic parties (both official and unofficial) were
founded. (Al-Anani, 2012: 468)
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4. WOMEN’S POSITION AND GENDER EQUALITY DURING AND
AFTER THE TRANSITIONS: PROBLEMS, FACTS AND PROSPECTS
As previously explained, in the MENA cases covered in this essay,
women’s activism and the assertion of feminist demands and concerns through
the streets protests, social media activism and organizational struggles were very
important to voice their demands and to protest their oppression during the
regime changes. Subsequently, women’s groups and organizations focused both
on preserving their existing legal status and on pushing for the expansion of their
rights and public participation, which created significant repercussions in their
respective polities.
Women’s Continued Activism and the Emergent Gender Agendas
To start with, in Morocco, the 20 February Movement led to a dynamic
agreement between the regime and the opposition. The agenda for political
reforms was determined by the Monarchy rather than the social and political
forces (Volpi, 2013: 977). Although Morocco had withdrawn all of its
reservations from CEDAW in 2008, there were still legal provisions which were
not compatible with the international norms of gender equality. Prior to the
transition, there was significant progress in women’s rights through the
amendments to the Family law, to the Penal Code, Labor Law and the
Nationality Law. Following the pro-democracy movement, in the second half of
2011, the new constitutional amendments endorsed by a referendum affirmed
the country’s commitment to human rights and gender equality (Ennaji, 2011:
215).
As in the other MENA cases, women’s groups in Morocco effectively
utilized the internet facilities and social media networks during 2011 and 2012
for mobilizing women to demand gender equality reforms. In May 2011, a highprofile meeting was organized in Rabat to discuss women’s roles during
democratic transitions which was also attended by the government
representatives. Reflecting women’s strong presence in the civil society, five out
of eighteen members of the Consultative Commission for the Constitutional
Reform were women. During the process of drafting the new Constitution, the
Springtime of Dignity Coalition issued a memorandum calling for the insertion
of international norms of gender equality stemming from the CEDAW into the
new Constitution and demanded the institutionalization of affirmative action
policies for women. During this process, social policy amendments extended
health coverage to lower income sectors (Moghadam, 2013:235).
In the immediate post-Mubarak era during the Egyptian transition, the
Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR) criticized the exclusion of women
from the transitional political organs. It demanded more women in the judiciary,
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in municipal administrations and as provincial governors through press releases
and petitions to official bodies. The ECWR also closely monitored
discriminatory practices and sexual assaults on women during and after the
transition (Moghadam: 234). Although there were many qualified female judges
in Egypt, no female judges were invited to the committee working on
moderating the controversial articles to the Constitutional draft (Abdullatif:19).
The issue of criminalizing sexual violence and harassment was an ongoing issue
raised by women during the transition and especially under the Islamic-led
government. As a result, a positive amendment to the Penal Code criminalizing
rape and sexual harassment was passed in July 2014 during the interim
government on the eve of the General Sisi’s inauguration (Middle East Institute,
2014).12
In Tunusia, the UGTT and other feminist organizations were significant
actors of the civil society in 2011. Women were also present in the Haute Instance
pour la Realisation des Objectifs de la Revolution, de la Reforme Politique et de la
Transition Democratique which had a female vice -president. Following the
Islamist Ennahda’s electoral victory in the elections of October 2011, feminists
were on alert and they demanded inclusion in the new political bodies and
insisted on the preservation of the existing family law. Tunusian women
protested those initiatives or debates suggestive of any potential retreat from the
existing legal and institutional system. A case in point was their protests of an
attempted change by the Constituent Assembly to replace the word ‘equality’
with ‘complementarity’ in the draft of the new constitution (Moghadam: 231).
Secular women and feminists also organized a conference at the University of
Tunis to discuss the women’s movement’s fate after the transition. Their major
concern was the protection of the liberal 1957 Personal Status Code promulgated
under Bourguiba which prohibited polygamy and one-sided repudiation by men
and which allowed abortion. The Ennahda leaders declared that there would not
be any setbacks in women’s established rights (Aliriza, 2011). It supported the
method of women’s nominations in alternating order in the lists, and it
nominated one unveiled women in the parliamentary elections.
Following the general elections of 2011 the new government in Tunusia
sent an official notification to the UN with regard to its withdrawal of the
existing reservations to the CEDAW implemented through a decree law by the
transitional government on October 24, 2011 (Human Rights Watch, 2014). This
meant that the discriminatory provisions in the personal status codes of the
country would be amended to realize women’s equality within the family with
the husband especially with regard to taking decisions about children. The future
12

However, the amendments were found insufficient by the feminists and women activists who
also drew attention to the problem of effectively implementing the law.
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of the necessary gender reforms and equality policies to materialize equality
guaranteed by the new Constitution of January 2014 has come to depend largely
on the coalition -building process in the political system. The fact that the
Constitutional Court has become a critical institution ‘to play a central role in
ensuring the balance of power and the rule of law’ (Pickard:262) has turned the
Court into a major institutional resource for domestic human rights and
women’s rights activists, women politicians and for political parties to advance
their demands.
Finally, in the post-Quaddafi Libya, women found themselves under a
more vulnerable position, compared to women in the other cases, under
prevailing security challenges, uncertainties regarding the institutional
infrastructure of the new polity, and insufficient provision of basic services to the
impoverished masses. Quaddafi’s state feminism had formerly monopolized
gender policies in a patrimonial structure led by the female members of the
dictator’s family behind a facade of radical egalitarian policies. The rise of
Islamic social conservatism was a major challenge faced by the Libyan women.
The Islamic jurisprudence, Quaddafi’s political Project and local customs
together constituted the patriarchal foundations of the Family laws which
allowed polygamy under strictly constrained conditions. Only a minority of
women in the cities with access to education were the beneficiaries of these
policies. Libyan civil society was weakened substantially under the political
repression. Women, however, played critical roles during the uprisings through
informal networks leading to the fall of the dictatorship. They were also active
during the civil war. After the war, women’s rights were turned into public issues
raised by male contenders for power; however, women found themselves
excluded from the highest levels of decision-making and from the transitional
authority. The National Transitional Council Chairman (NTC) Mustafa Abdul
Jalil declared in his speech celebrating Libya’s ‘liberation’ on 23 October 2011
that the basis of the legal system would be Shari’a and that restrictions on
polygamy would be removed. During the transition, women activists attempted
at autonomous organizing to generate an agenda of gender issues. In November
2011, an international women’s rights conference was held, organized by the
Voice of the Libyan Movement, and it came up with recommendations to the
NTC on gender equality reforms to be undertaken in the new regime (SpellmanPoots,2011).
Women’s Quest for Equal Representation in Politics
In the Arab transitions, women’s political representation and the question
of parity in electoral recruitment were subject to intense debates during the
constitutional and electoral law reform processes. Tunusia’s new Constitution
introduced strong protection for women’s rights by giving the state the
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responsibility to ensure gender parity in elected assemblies. The new electoral
law introduced the parity principle which stipulated that half of the candidate
shortlists must be women and that the order of male and female candidates must
alternate. It made it mandatory that each list should contain at least one
candidate below the age of thirty (Brynen. et. al, 164). However, with more than
a hundred parties running in the elections women’s electoral chances largely
dependent on their ranks in the shortlists. Only one group of party alliances, the
Democratic Modernist Pole promised to put women at the head of half list lists
(The Economist, 2011). As a consequence, in the election of 2011, a total of 49
women could enter the 217-seat Constituent Assembly rendering the ratio for
women’s representation 24 percent. 42 of these women entered the parliament
from the list of the Islamic Ennahda.
In Egypt, although the new law lowered the voting age to from 30 to 25,
the SCAF abolished the women’s quota which was introduced in 2009 under the
sponsorship of First Lady Suzanne Mubarak, allocating 64 seats out of 518 in the
People’s Assembly to women. The new also law banned international monitors.
The electoral system was subject to disagreements which led to revisions under
pressure from political parties and youth groups. The SCAF intervened to amend
the final version of the law with concessions to the Muslim Brotherhood while
limiting the electoral chances of the liberal, leftist and the Revolutionary Youth
coalition (Brynen, et al. 2012: 165). In the November elections, in which 70
percent of the MPs were elected from the party lists and the law mandated the
presence of at least one female candidate, but only applicable for constituencies
with more than four candidates. Hence, women ended up with a parliamentary
presence of 2 percent of the seats in stark contrast to the 12 per cent in the
previous parliament (The Middle East Institute, 2013). Four out of nine women
MPs were elected from the list of the (Freedom and Justice Party) FJP. In
contrast, the Islamist (Salafi) Nour Party placed women aspirants at the very
bottom of the party tickets. The post-revolutionary Egyptian government was
also significant for the marginal existence of women with only two ministers (as
the Minister of Social Affairs and the Minister of Scientific Research)
(Sholkamy, 2012).
In Morocco, prior to the new parliamentary elections of November 2011
held following the constitutional referendum the election system was amended to
make more room for the hitherto underrepresented sectors including women and
young men. Accordingly, two-thirds of the 90 seats to be elected from the
national seats (besides the constituency lists) were reserved for women (Haynes:
184). As a result, women’s parliamentary representation rose from 11 per cent to
19. This was thanks to a significant increase in the women’s quota (originally
introduced in 2002) from 30 seats to 60, a remarkable progress given the political
marginalization of women in the country (Darhaour, 2013). However, women’s
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cabinet presence decreased from eight to one under the Islamic Justice and
Development Party-led government (Ennaji, 2013).
In the post-war Libya, women came out publicly with demands for greater
presence in the new polity. Two women were appointed in the NTC, which then
selected two women for the transitional cabinet. However, the stigma attached to
politically active women during the Quadafi era was not easy to come over.
Political parties were heavily dominated by men. The first version of the new
electoral law introduced 10 per cent parliamentary quota for women. However,
Libyan women activists who formed the Libyan Women’s Platform for Peace
(WPP) objected the threshold in the electoral law draft. The WPP and other civil
society groups demanded a 40 per cent quota in the new parliament while other
women activists demanded parity in representation. The final draft of the law
introduced a zipper system of quotas for the seats reserved for party nominations
(a total of 80 seats). Six-hundred and forty-seven women ran in the July 2012
parliamentary elections and thirty-two women were elected. Women’s
experiences in the elections indicated that the hurdles to be passed in the maledominated Libyan political system was huge; yet the electoral competition
clearly demonstrated that male politicians came to understand the appeal of the
women’s votes (Doherty, 2013).
The Islamist Uncertainties and the Danger of a Backlash?
It can be contended that attending to women’s rights issues and the
promotion of women in the new regime have become the soft-belly of the
Islamist actors since their pro-democratic orientation would be tested on their
stances on the gender agenda. The moderate Islamists in Tunusia and Morocco
have displayed progressive and respectful stances on individual freedoms and
women’s rights. The Ennahda leaders in Tunusia opposed to any negative
changes to the existing personal status laws. Party leader Ghannouchi publicly
declared that his party was supporting gender equality in education, politics and
work. However, the Salafi parties were supporting the institution of the veil for
women in the universities. The promotion of women in politics by the Islamists
led to concerns on the part of secular women who were already disturbed by the
incidents in which women were forced to wear hijab in schools. The
assassination of the secular Tunusian opposition leader during the transition was
also an alarming event for the secular groups since Belaid was a defender of
women’s rights. In Morocco, in January 2013 the Islamist dominated parliament
adopted a decree which lowered the minimum age for girls from 18 to 16. This
measure was protested by the feminists as a major setback in women’s right
(Ennaji, 2013). In Egypt, Islamic forces displayed ambivalence to women’s rights
and minority rights. While the Muslim Brotherhood was publicly supporting
gender equality in education, employment, healthcare, etc., one of its members
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and the FJP rejected the right of women to stand for the presidency in the
elections (Al- Annani, 2012: 471).
Another particularity of the MENA transitions regarding gender equality
policies has been the rise of a backlash in the realm of the institutionalized
women’s rights policies through discrediting the policies undertaken by the
outgoing regimes. These polices came to be associated with the corrupt elite rule
in the populist discourses of the forces which claim to dismantle authoritarian
legacies. In Tunusia and Egypt, first ladies Leila Trabelsi and Suzanne Mubarak
continued the tradition of appropriating women’s rights issues by the regime;
they launched and sponsored semiofficial equality bodies; such as the Union
Nationale de la Femme Tunusienne. Ms. Mubarak had supported the quota laws
and laws banning female genital mutilation and allowing women to become
judges. In the –post- Mubarak era, the SCAF repealed the quota laws without
much resistance. In fact, the women appointed through this system were seen as
‘stooges’ of Mr. Mubarak. (The Economist, 2011) The new policies were then
portrayed as restoring gender relations to ‘their authentically national or Islamic
sanctioned forms’. Even some feminist groups, especially the Islamists, criticized
the quota system on the grounds that women should be elected on ground of
merits, not through the quota system. This perspective resonates well in a
country like Egypt in which the issue of women’s rights has had strong
connotations of a Western imposition. Another important constraining legacy of
the authoritarian state’s-cooptation of the women’s rights agenda was the
weakening the national machineries for gender equality. In the aftermath of the
revolutions, these institutions were rendered too ineffective to push forward a
new agenda and endorse the existing laws. For example, the Union Nationale in
Tunusia was in disarray after the First lady was gone. Obviously, this situation
further contributed to the weakening of women’s rights activism (Kandiyoti,
2012).
5. CONCLUSION
Arab women have been at the forefront of the popular uprisings expressing
deep-seated socio-economic discontented and political resentment directed
against repressive and corrupt rulers. By taking a historical perspective, this
comparative analysis looked at the gender dynamics in the recent Arab
transitions by underlining the impediments preventing women from turning into
agents in the gender equality agenda of the post- transition democratization
processes. The nature and the consequences of Arab women’s transitional
activism, i.e. their roles, demands and their continued subordination
demonstrated that periods of political upheavals fought in the name of equality
and democracy have been heavily colored by gendered dynamics which
compromised women’s roles during democratization and perpetuated their
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subordination in the patriarchal system. In particular, the Arab transitions
brought about a re-assertion of patriarchal controls over women, as in the case of
the sexual violence and repression against women directed by men across the
political spectrum, as women defied the conventional gender norms and
trespassed the public-private divide.
The MENA transitions involved revolutions in Egypt, Libya and Tunusia
and partial transformation Morocco with different, yet comparable outcomes in
terms of progress in democratization after the ousting (or reforming) of
authoritarian rulers. In almost all of the cases however, transitional certainties
have not been completely eroded largely due to the precariousness of the unity
and consensus among the politically relevant actors. Most importantly, despite
the fact that the recent Arab regime transitions have been characterized by the
entry of new religious and secular actors including tribes, clans, women and
youth movements into the political scene, traditional ones such as the army,
clergy and trade unions as well as the Islamists continued to enjoy sufficient
weight to shape regime changes and democratization dynamics. The major
Islamic parties in Egypt, Morocco Tunusia and Libya which emerged as the
major beneficiaries of the political openings have moderated their discourses and
embraced pragmatism during the transition. The implications for women and
women’s rights of this changing state of affairs on the Islamic front-- the
ambiguities regarding their democratic commitment notwithstanding—depends
on the institutional arrangements for power sharing, the divisions among the
Islamists themselves as well as on the leverage of the existing women’s groups
vis a vis any re-assertion of a conservative agenda.
Overall, the Arab transitions have not produced a distinct progressive
gender agenda; on the contrary, women’s political representation has
experienced a visible set-back. Women’s public presence has continued to be
controlled under patriarchal premises. This situation could be partly attributed to
the intensity of competition among male contenders for power and also to the
decreasing centrality of the civil society actors, since they were eclipsed and
overshadowed by political institutions, parties and other conventional
institutions and processes.
The case of Tunusia with a near-completed of the transition and strong
institutionalization of women’s rights and that of Morocco with the lesser
transitional uncertainties have emerged as a relatively more favorable modes of
transitions for gender equality compared to those of Egypt and Libya. Even in
these cases, the real hurdle seems to be the problems of implementing
progressive legal reforms and the operation of the consensual mechanisms in the
new constitutions. This however, largely depends on whether democratization
would come to denote something more than the institutionalization of a

AP

politics of gender in the recent
democratic transitions in the MENA
competitive electoral process. In the recent transitions in the MENA countries,
the lack of genuine progress in women’s human rights so far and the
precariousness of their previous gains have demonstrated that women have once
again been overshadowed both as agents and the objects of democratization.
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ANNALES OKULU’NUN SİYASİ TARİH DİSİPLİNİNE ETKİLERİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ1
THE IMPACT OF THE ANNALES SCHOOL ON THE DISCIPLINE OF
POLITICAL HISTORY: THE EXAMPLE OF TURKEY
Merve İrem Yapıcı
ABSTRACT
The efforts to scientize history starting from the 19th
century focused on the events and the performers, and
imposed narrative history as a “scientific” approach until
1920s. The Annales School - established in 1929 – rejected the
aforementioned efforts to scientize history and accepted a
problem-based analysis as opposed to an event-based
approach. It emphasized the necessity of an analysis of the era
and the conditions surrounding the historical actor in order to
understand the actor’s practices. Therefore, it highlighted the
urgency of an interdisciplinary work. Political History, which
is regarded as the earliest discipline of International
Relations, formerly centered upon events and characters, and
was confined to practices of statesmen. Thanks to the
emergence of the Annales School, it enriched both its subject
matter and methodology. It was influenced by the Annales
School’s holistic approach. However, the enrichment has
been limited to the Western civilization and analyses of the
Ottomans in Turkish Political Historiography. This resulted
in limitation of Annales’ holistic understanding of history to
only a certain geographical/culturalregion.

1

Bu makale, 16-18 Haziran 2010 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen 1. Uluslararası Tarih
Eğitimi Sempozyumu’nda yazar tarafından sunulan
“Annales Okulu’nun Siyasi Tarih
Disiplinine Etkileri” başlıklı, yayımlanmamış bildirinin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş
halidir.
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ÖZ
19.
yüzyıldan
itibaren
ortaya
çıkan
tarihi
bilimselleştirme çabaları, olaylara ve bu olayları
gerçekleştiren kişilere odaklanmış, 1920’lere kadar anlatısal
tarih anlayışını “bilimsel” olarak dayatmıştı. 1929 yılında
kurulan Annales Okulu, kendinden önceki bu tarihi
bilimselleştirme çabalarına karşı çıkarak, olay odaklı anlatı
tarihine karşı sorun odaklı tarih anlayışını benimsemiş, bir
tarihsel aktörün eylemlerini anlayabilmek için yaşadığı
dönem
ve
koşulları
da
incelemenin,
dolayısıyla
disiplinlerarası
çalışmanın
gerekliliğini
vurgulamıştı.
Uluslararası İlişkiler alanındaki ilk disiplin olarak kabul
edilen, olay ve kişileri merkeze alan Siyasi Tarih disiplini,
bütüncül tarih anlayışını savunan bu okulun etkisinden
kendisini
yalıtamadı.
Önceleri
devlet
adamlarının
eylemleriyle sınırlı bir konuya sahipken, Annales Okulu’nun
etkisiyle gerek konusunu gerek yöntemini giderek
zenginleştirdi. Ancak bu zenginleşme, Türkiye’deki Siyasi
Tarih yazımında daha ziyade Batı uygarlığı ve Osmanlı
analizleriyle sınırlı kalarak, Annales’in bütüncül tarih
anlayışının sadece belli bir coğrafi/kültürel alana
sıkıştırılması sonucunu verdi.
Anahtar Kelimeler: Annales Okulu, Siyasi Tarih, Türkiye,
bütüncül tarih anlayışı, uzun süre.
GİRİŞ
Tarihi bilimselleştirme girişimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan
Annales Okulu’nun Türkiye’de tarihçiliğe ve tarih yazımına etkisine ilişkin
olarak literatürde az sayıda da olsa çalışma mevcuttur. Ancak dönemi
sınırlandırılmış olan bu çalışmalar,2 tarih bilimi ve genel tarih yazımı açısından
söz konusu etkiyi incelemişler, Uluslararası İlişkiler alanının ilk disiplini olarak
kabul edilen Siyasi Tarih’in yazımına ilişkin herhangi bir tespit içermemişlerdir.
Çalışmanın amacı, bu boşluğu doldurarak, Türkiye’de sadece tarihçiler değil
uluslararası ilişkiler alanındaki akademisyenler açısından da Annales’in
2

Bkz. (Sönmez, 2010). (Ayan, 2011).
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önemini, disipline getirdiği katkıyı ve etki düzeyini saptayabilmektir. Bu
bağlamda ilk olarak aynı zamanda Siyasi Tarih disiplininin oluşumuna da yol
açan, tarihin 19. yüzyıldan bu yana yaşadığı bilimselleşme serüveninden
bahsedilecek, bu serüvende Annales Okulu’na giden süreç incelenecektir.
Annales’in kendinden önceki tarih anlayışlarından farkını ortaya çıkartabilmek
açısından gerçekleştirilen bu incelemenin ardından, söz konusu okulun tarih
yazımına getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin Siyasi Tarih’in gelişimine etkisi
üzerinde durulacak, en son bölümde ise bu yenilikler ve etki Türkiye örneği
üzerinden tartışılacaktır.
Ancak ilk olarak makalede sıklıkla tekrarlanacak olan Siyasi Tarih’ten
neyin kastedildiğini açıklamak gerekir. Kabaca devletlerarasındaki ilişkilerin
tarihi olarak tanımlanan Siyasi Tarih, Türkiye’de Batı’daki “Uluslararası İlişkiler
Tarihi” yerine ve hem diplomasi tarihini (diplomatic history) hem de siyasal tarihi
(political history) kapsayacak biçimde kullanılmaktadır. Yani devletlerin
birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen diplomasi tarihi ile devletlerin oluşumu ve
iç siyasalarını inceleyen siyasal tarih bir arada Siyasi Tarih olarak anılmaktadır
(Tellal, 2006: 75-76). Yurdusev’e göre Siyasi Tarih, siyasi süreçlerin oluşturduğu
bütün vakaları ve bu süreçlere katılan bütün aktörleri kapsar. En geniş anlamıyla
bir yönetim/hükmetme tarihidir. Modern dönemde devlet toplumsal yaşamı
tamamen kapladığından, modern Siyasi Tarih devlet merkezli olmuştur
(Yurdusev, 2006: 93). Devlet merkezli Siyasi Tarih’in ortaya çıkışı, 19. yüzyılda
gerçekleştirilen tarihi bilimselleştirme çabalarına denk düşmekte, bu çabaları
aşma gayretindeki Annales Okulu ile söz konusu disiplin yeni bir aşamaya
geçmektedir.
1. SİYASİ TARİHİN ORTAYA ÇIKIŞI: KLASİK HİSTORİSİZM
Antikçağda mitoloji ile özdeşleştirilen tarih, ilk defa Heredot ile birlikte
olgusal bir nitelik kazanmaya başlamıştı. Heredot, “istoria” sözcüğünü insan
topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgi yani tanık
olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması anlamında kullanmıştı. Böylece
“istoria”, insani-toplumsal olayları aktarma ve kaydetme yoluyla edinilen bilgi
anlamını ilk kez kazanmış bulunuyordu (Özlem, 2004: 22). Bunun sonucunda
Eski Yunan’dan itibaren gerçekte yaşanmış olan, mitolojiden ayrılmaya başladı
(Fırat, 2006: 9). Ardından Tukidides ile birlikte tarih sadece bir aktarma ve
kaydetme işi olarak değil, aynı zamanda geçmişte kalan insani ve toplumsal
olayları değerlendirme ve yorumlama etkinliği olarak da anlaşılmaya başlandı
(Özlem, 2004: 22). Ancak bu zamandan 19. yüzyıla kadar tarih, bireysel ve
rastlantısal olayların anlatımı olarak edebiyatın bir alt dalı olarak görülmeye
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devam etti. Nitekim Ortaçağ’da İsa’nın yeryüzünde görünüşünden Eskaton3’a
kadar sürecek olan ve Tanrı'nın belirlediği bir tarihsel zaman anlayışı
geliştirilirken, historia kavramı Antikçağ'ın konumladığı anlamda edebi bir tür
olarak ele alınmaya devam etti (Özlem, 2004: 35). Bu dönemde pek çok tarihçi
işlevini, dünyada tanrının amaçlarını ortaya koyuşunun kaydedilmesi olarak
görürken, “Aydınlanma Yüzyılı” olarak adlandırılan 18. yüzyılın tarihçileri, bu
tarz tarihsel açıklamanın yerine insani güçlere dayanan açıklama biçimini
koydular; ama hala yaptıkları işin ahlaki bir açıklama olduğunu düşünüyorlardı
(Evans, 1999: 23). Tarih yazıcılığının amacı, insanlara geçmişi anlatarak ahlaksal
dersler çıkarmalarını sağlamaya çalışmaktı (Fırat, 2006: 10). Alınacak nihai ders,
kuşkusuz her biri Aydınlanma akılcılarının lanetlediği şeyler olan hurafe,
fanatiklik ve dinsel inancın, eğer kökleri kazınmazsa büyük tahribatlar
yapabilecek tehlikeli güçler olduğuydu (Evans, 1999: 23).
19. yüzyılda tarih artık edebiyatın bir dalı olmaktan çıkarak, bilim olma
yoluna girmişti. Bu dönemde doğa bilimlerinde sağlanan ilerleme, tarihin doğa
bilimlerini örnek alarak sanattan bilime doğru yönelmesine yol açmıştı (Hartog,
2000: 228). Tarihçiler, profesyonelleşmiş bilimlerde görülen, yöntem bilimsel
olarak denetlenebilen araştırmanın nesnel bilgiyi mümkün kıldığına yönelik
iyimserliği genel olarak paylaşmaktaydılar. Diğer bilim insanları gibi, onlara göre
de gerçek, bilginin nesnel bir gerçeklikle örtüşmesinden oluşuyordu; tarihçi için
bu nesnel gerçeklik, geçmişin “fiilen ortaya çıktığı şekilde” kurulması anlamına
geliyordu (Iggers, 2003: 2). Tarihin amacı, kimi soyut felsefi doktrin ya da
ilkelere örnek teşkil etmek olarak değil, içinde bulunulan zamanın devlet ve
toplum gibi kurumlarının gerçekten anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için,
geçmişin ortaya çıkarılması olarak görülüyordu. Bu yön değişikliğinde öncülük,
Alman tarihçi Leopold von Ranke tarafından yapıldı (Evans, 1999: 24). Ranke
1830’larda tarihten ahlak dersleri çıkartan anlayışa karşı itirazında, tarihçinin
ödevinin yalnızca “Nasılsa öyle göstermek” (Wie es eigentlich gewesen) olduğunu
söylediğinde, bu özdeyiş şaşırtıcı bir başarı sağlamıştı (Carr, 2004: 11). Tarihi
profesyonel olarak eğitim görmüş tarihçiler tarafından icra edilen pozitif bir
bilime dönüştürmeyi amaçlayan Ranke’nin katı kurallara bağlı bilimsellik
anlayışı, değer yargılarından kesinlikle kaçınmayı öngörüyordu. Tarihçi “geçmişi
yargılamaktan” sakınmak ve kendisini “şeylerin gerçekten nasıl olduğunu
göstermekle” sınırlamak zorundaydı (Iggers, 2003: 25-26). Bilen özne/tarihçi ile
bilinecek nesne/tarihsel olgu arasında hiçbir karşılıklı bağımlılığın olmadığını
ileri süren Ranke, tarihçinin toplumsal koşullarından sıyrılarak tarihsel olgulara
tarafsız bakabileceğini varsaymaktaydı (Fırat, 2006: 11). Günün ölçütleriyle

3
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değerlendirilemeyecek geçmiş, kendi koşulları içinde görülmeliydi (Evans, 1999:
25).
Ranke’ye göre, “res gestae” yani geçmişte yaşanan gerçekliğin bütünü
anlamında tarih, objektif olarak kendi başına vardır ve bunun bilgisine
ulaşılabilir. Bu doğrultuda tarihçinin görevi güvenilirliği kesin belgelere dayalı
yeterli sayıda olguyu ortaya çıkarmaktır (Fırat, 2006: 11-12). Tarihçi bunu
yaparken, sözlü kaynaklardan çok yazılı kaynaklara, ikincil kaynaklardan çok
birincil kaynaklara dayanmalı, ayrıca ele aldığı tüm kaynakları eleştirel bir
incelemeye tâbi tutmalıdır (Tosh, 1997: 32, 57-58). Bilimsel araştırmanın eleştirel
yöntemle yakından bağlantılı olduğunu ileri süren Ranke, kaynakların
değerlendirilmesinde filologlarca geliştirilen yöntemlerin önemli olduğunu
savunmuş, tarihçilerin filolojik eleştiri yöntemlerini konusunda eğitim almalarını
zorunlu bir ön koşul olarak görmüştür (Iggers, 2003: 25). Böylece Ranke’nin
öncülüğündeki metodolojik tarih anlayışı, tarihçinin işini belgeleri sıralamakla,
dış ve iç eleştiriye tabi tutmakla ve olguları genel çerçeve içine yerleştirmekle
sınırlandırıyordu. Tarihin edebiyattan koparak bilim haline gelmesinin tek yolu
buydu. Üstelik olgular objektif olarak ortaya konulduğunda, bunlar arasındaki
benzerlikler, aynı nedenlerin aynı sonuçlara yol açacağını gösteren düzenlilikler
yani tarihin akışını gösteren yasalar da kendiliğinden ortaya çıkacaktı (Fırat
2006: 12). Olgu fetişizmine yol açtığı ileri sürülen bu anlayış, devlet işleri,
hizipler ve savaşlar gibi geleneksel olarak zaten ağırlık verilen konuları iyice ön
plana çıkardı (Tosh 1997: 75). Yazılı belgelere dayanılması ve bu belgelerin daha
çok devlet arşivlerinde bulunması sonucunda ortaya çıkan tarih, doğal olarak
siyasi, diplomatik ve askeri olaylara ağırlık veren Siyasi Tarih oldu (Fırat 2006:
12). Anlatıya dayalı, olay yönelimli ve devlet merkezli 19. yüzyılın tarih
yazımında, bireyler ve özellikle “büyük adamlar” ön plana çıkarılmıştı (Iggers
2003: 3).
Ranke’nin 19. yüzyılda formüle ettiği “kanıtlanmış olguların ardarda
dizilmesi” esasına dayalı, güvenilir kaynak olarak devlet arşivlerini kabul eden,
tarihi bir diplomasi tarihi olarak algılayan ve “büyük adamlar”ın yaptıklarına
indirgeyen bu anlayış, Klasik Historisizm olarak da adlandırılmaktadır (Beratlı,
2006: 4). Klasik Historisizm, önerdiği profesyonelleşme ve bilimsel
uygulamalara paralel olarak, şaşırtıcı bir biçimde tarih yazımının giderek artan
düzeyde ideolojileştirilmesine yol açmıştır. Tarihçiler arşivlere, kendi
milliyetçiliklerini ve sınıfsal kanılarını destekleyecek kanıtlar bulmak amacıyla
girmişler (Iggers, 2003: 28-29), özellikle ulusal birliğini kurma yolundaki
Almanya’da ve 1871’de ulusal gururu zedelenmiş olan Fransa’da ulusu yücelten
tarih yazımına yol açmışlardır. Doğa bilimlerindekinin tersine tarihteki
bilimselleşme ulus-devlet ile sınırlı kalmış, milliyetçilik çağına denk gelen bu
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dönemde tarihçiler yaptıkları araştırmalarını vatana bir borç ve hizmet olarak
algılamışlardır (Iggers, 2005: 471). Eric Hobsbawm’ın belirttiği üzere tarih,
milliyetçi, etnik ya da fundemantalist ideolojilerin hammaddesidir ve 19. yüzyıl,
tarihin yeni ulusların imal edilmesi sürecine malzeme işlevi görmesine zemin
hazırlamıştır (Sönmez, 2010 a: 30). Dolayısıyla tarih Siyasi Tarih’e dönüştüğü
gibi, ortaya çıkan Siyasi Tarih, ulus-devletin ideolojik altyapısını kurma ve ulus
kimliğini perçinleme görevini üstlenmiştir (Fırat, 2006: 13).
Sonuçta, 19. yüzyılda tarihi bilimselleştirme çabaları Siyasi Tarih
disiplininin yani nesnesi devlet olan bir tarih yazımının ortaya çıkmasıyla
sonuçlanmıştır. Ulus-devletlerin egemen olduğu siyasal sistem, tüm tarihi Siyasi
Tarih’ten ibaretmiş gibi gören anlayışın gelişmesini kolaylaştırmıştır (Fırat, 2006:
13). Bu dönemde tarihçiler yalnızca siyasi içerikli ve devlet arşivlerinden çıkma
yazılı kaynaklara odaklanarak dar bir tarih yazımına yol açmışlardır (Burke,
1992: 4). Ranke ve çağdaşları, devleti tarihsel değişimin başlıca aracı olarak
görmüşler, insanın kaderinin devletlerarasında değişen güç dengesi tarafından
belirlendiğini ileri sürmüşler, bundan dolayı da siyasal olana odaklanarak, devlet
kurma misyonuna katkıda bulunmadığı gerekçesiyle toplumsal tarihi
marjinalleştirmişlerdir (Sönmez, 2010 a: 30-31). Örneğin “İspanyol ve Osmanlı
İmparatorluklarının Tarihi” adlı eserinde Ranke, her iki imparatorluğu sadece
siyasi belgelere dayanarak incelemiş, özellikle Venedik sefirlerinin siyasi
raporlarından geniş ölçüde faydalanmıştır. Oysa ki 20. yüzyıla gelindiğinde
dönemin büyük tarihçilerinden Fernand Braudel, aynı konuyu çok daha
derinlemesine bir biçimde coğrafik, ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerini de ele
alarak inceleyecektir (Trevor-Roper, 1972: 475).
2. KLASK HİSTORİSİZME İLK ELEŞTİRİLER: İDEALİSTLER
Ranke’nin getirdiği yeni tarih anlayışının, iddia edildiği gibi tarihsel
işleyişin yasalarını ortaya çıkarması söz konusu olmadı. Sadece yazılı belgelerle
tüm geçmişin olduğu gibi betimlenmesinin sağlanamayacağı kısa sürede anlaşıldı
(Fırat, 2006: 13). Üstelik her türlü olgunun bulunamayacağı konusunda bir
anlayış birliği oluşmuştu (Evans, 1999: 29). Bunun sonucunda tarihte olguların
başı çektiği ve özerkliği teorisine karşı ilk mücadele çağrısı, 1880 ve 1890’larda
Almanya’da Dilthey’den, İtalya’da Croce’dan ve ardından da İngiltere’de
Collingwood’dan geldi (Carr, 2004: 24-25). Tarihselci ya da idealist olarak
tanımlanan bu tarihçiler, tarihin doğa bilimlerinden farklı bir bilim olduğunu ileri
sürerek, kendine özgü yöntemlere sahip olması gerektiğini ileri sürdüler. Onlara
göre tarihte yasa bulmak ve bunları deneye tabi tutmak mümkün değildi; tarihin
nesnesi olan olgu biricikti ve kendi başına anlam taşıyıp incelemeye değerdi.
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Tarihçi yasalar ve genellemelere ulaşma hedefinde değil, tekil ve özel olgularla
ilgilenme kararlılığında olmalıydı (Fırat, 2006: 13).
Bu idealist tarihçilerden özellikle Collingwood, tarihin amacının tarihsel
yasaları ortaya çıkarmak ya da insan varoluşunun yapısını veya planını
keşfetmek değil, sadece geçmişi ortaya çıkarmak ve anlamak olduğunu ileri
sürmüştür (Aysevener, 2001: 17). Ona göre tarih ancak tarihçi aracılığıyla ve
tarihçinin zihninde yeniden canlandırmaya uğrayarak bugüne taşınabilir. Tarihçi
başka herhangi bir yere varabilmek için öncelikle kaynakları yaratanların zihinsel
dünyalarına erişmek zorundadır (Tosh, 1997: 130). Bütün tarih aslında aklın
tarihidir. İnsanların zihninde olan şeylerin tarihidir (Jenkins, 1997: 55-56).
Tarihçi için önemli olan da, eylemlerden çok eylemleri gerçekleştiren insanların
hangi düşünce ile bu eylemleri yaptıklarıdır (Fırat, 2006: s. 14).
Collingwood’a göre doğa durumundan farklı olarak tarihsel alanda
olayların iç (eylemler) ve dış yanları (düşünceler) arasında ayrım
yapılabilmektedir. Tarihçi salt olayla, yani olayın dış boyutuyla değil, olayın
hem iç hem de dış yanlarıyla ilgilenmelidir (Collingwood, 1996: 256) ki aslında
tarihçi ile doğa bilimci arasındaki temel fark da budur. Çünkü tarihçi için
keşfedilecek şey, doğa bilimcinin aksine salt olay değil, onda dile getirilen
düşüncedir. O düşünceyi keşfetmek, olayın nedenini ortaya çıkararak
anlaşılmasını sağlar. Bu demek oluyor ki, tarihçinin aradığı şey, düşünce
süreçleridir (Collingwood 1996: 257). Tarihçi bu düşünce süreçlerini keşfederken
canlandırdığı dönemin kavramları, değerleri ve ilkelerini kullanmak zorundadır.
Eğer kendi döneminin değer yargılarından arınıp tarihte eyleyen aktörün
düşünceleri ile kendi düşüncelerini özdeşleştirebilirse geçmişin bilgisine
ulaşabilir (Fırat 2006: 14).
Görüldüğü üzere, Rankeci tarih anlayışını eleştiren idealist tarihçiler,
tarihsel olgular kadar bu olguları gerçekleştiren kişilerin düşüncelerine de önem
vermişler, tarihçinin bu düşünceleri yeniden canlandırabilmesinin geçmişin
bilgisine ulaşmada kilit önem taşıdığını vurgulamışlardır. Ancak bu dönemde
tarihsel olgu bireyin eylemi olarak anlaşılınca, Siyasi Tarih doğal olarak tarih
yazımının merkezinde kalmaya devam etmiştir (Fırat, 2006: 14). Tarih hâlâ
“büyük adamlar”ın eylemleri ile sınırlı olarak görülmüş, değişen tek şey bu
“büyük adamlar”ın düşüncelerini ortaya çıkarma çabası olmuştur.
3. ANNALES OKULU VE BÜTÜNCÜL TARİH ANLAYIŞI
20. yüzyıl tarih yazımında en büyük etkiyi Marksistler ile Annales
Okulu’nun etrafında kümelenmiş olan tarihçiler oluşturdu (Iggers, 2005: 471).
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Ranke’ye alternatif bir tarih paradigması öneren Marx, tarihsel değişimin temel
nedenlerini toplumsal ve ekonomik yapılar içerisindeki gerilimlerde aramak
gerektiğini ileri sürüyordu (Burke, 2002: 31). Tarihi “büyük adamlar”ın değil,
toplumsal sınıflar arasındaki savaşımın yaptığını ileri süren Marx’a göre, tarihin
gizleri “büyük adamlar”ın yaşam öykülerinde ya da savaş hikâyelerinde değil,
toplumsal ilerlemeyi sağlayan üretim güçleri arasındaki mücadelede aranmalıydı
(Beratlı, 2006: 4). Tarihin egemen faktörü olarak iktisadi üretimi ve ilişkileri
gösteren Marx, olaylardan ziyade yapılara odaklanması ve tarihi “uzun süre”
(longue duree) içinde ele alarak toplumsal modeller kurması nedeniyle Annales
tarihçilerine örnek teşkil etmişti (Yapıcı, 2005/2006: 197).
Marx’ın yanı sıra sosyoloji disiplinin kurucuları arasında yer alan August
Comte, Herbert Spencer ve Emile Durkheim gibi isimler de olaylara odaklanan
tarih anlayışına karşı yapıları ön plana çıkaran görüşleri ile Annales Okulu’na bir
anlamda öncülük etmişlerdi (Burke, 1992: 10). Bilimin konusunu birey değil,
toplumsal gruplar; yüzeysel olayların izlenmesi değil “bütünsel toplum olgusu”
olarak gören bu toplumbilimciler, anlatı-tarihten ekonomik ve toplumsal tarihe
geçişin itici gücünü oluşturmuşlardı (Hartog, 2000: 229). Özellikle Durkheim,
tikel olayları belli bir ulusun gerçek tarihinden ziyade görünüşünü, “yüzeysel
tezahürlerini” yansıttığı gerekçesiyle önemsiz bulmaktaydı (Burke, 2002: 33). 20.
yüzyılın başlarında Durkheim’in takipçisi François Simiand’ın “tarihçiler
kabilesinin putları olarak nitelediği siyaset, birey ve kronoloji putlarına” savaş
açan tarzı, Annales tarihçileri üzerinde etki bırakmıştı (Burke, 2002: 35).
Tarihin içerik olarak sosyal temelli olması gerektiği şeklindeki anlayış,
özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da tarih yazımı ve öğretiminde etkili
olan Fransız Annales Okulu ile birlikte daha geniş bir anlam kazandı (Şimşek,
2008: 9-10). 20. yüzyılın başına gelindiğinde Batı Avrupa ve ABD’nin köklü bir
sosyal dönüşümden geçiyor olmaları ve o zamana kadarki haliyle tarihçiliğin bu
dönüşümü açıklamakta yetersiz kalması, sosyal tarihçiliğin başlangıcına zemin
oluşturdu (Sönmez, 2010 a: 43). Bu dönemde yaşanan krizler özellikle de 1.
Dünya Savaşı, 19. yüzyılın bilimsel iyimserliğine büyük bir darbe indirirken,
ilerlemenin yasalarının doğruluğu kanıtlanmış olguların toplanmasıyla
keşfedilebileceğine ilişkin tarih anlayışı şiddetli eleştirilere maruz kaldı. İnsan
toplumlarının ilerleme sürecinin genel eğilimlerinin saptanabilmesi için, belli ve
tekil olaylara dayalı betimleyici anlatının yetersiz olduğu ileri sürüldü. Tarih,
geçmişi, ancak önceden mevcut olan açıklayıcı bir çerçeveye yerleştirerek ortaya
çıkarabilirdi (Fırat, 2006: 14-15). Özetle 1. Dünya Savaşı başta olmak üzere 20.
yüzyılda patlak veren krizler, ilerlemenin olaylara dayanılarak açıklanmasını
zorlaştırmış, hala popüleritesini koruyan ilerleme sürecinin daha uzun bir
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tarihsel zaman dilimi içerisinde ve yapısal olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştı.
Kaynağı 19. yüzyıla dayanan4 ama 20. yüzyılın krizleri ile güçlenen bu yeni
tarih anlayışı, 1929 yılında Lucien Febvre ve Marc Bloch önderliğinde kurulan
ve Fernand Braudel ile en parlak dönemini yaşayan Annales Okulu tarafından
temsil edildi. Annales Okulu’nun başta Marx olmak üzere etkisi altında kaldığı
19. yüzyılın önemli isimlerinden belirgin farkları vardı. Her ne kadar söz konusu
isimler ile Annales tarihçileri, insan eylemlerini geniş ölçekte değerlendirme ve
tüm tarihi tek bir açıklama modeli ile ele alma noktasında birleşmişlerse de
(Schweizer ve Schumann, 2008: 163), tarihsel zaman konusunda birbirlerinden
ayrılmışlardı. Annales’e esin kaynağı oluşturan tüm isimler, tarihi geçmişten
geleceğe doğru ilerleyen, tek boyutlu bir zaman olarak ele alırken, Annales
tarihçileri zamanın göreceliğinin ve çok katmanlılığının altını çizerek, bu
kavrayışı kökten değiştirmişlerdi (Iggers, 2003: 51). Ayrıca kimi çevrelerce
Marksizm ile özdeş bir tarih anlayışı olduğu ileri sürülen Annales Okulu,
Marksizm’in aksine tarihi ileriye doğru giden diyalektik bir süreç olarak ele
almaktan kaçınmaktaydı (Iggers, 2005: 473). Annales’in etkili temsilcilerinden
Braudel, Marksizmi, iktisadi üretim ve ilişkileri, tarihin egemen faktörü olarak
gösterdiği için eleştirmekte, tarihin tek bir egemen faktörle açıklanmasının
mümkün olmadığını ileri sürmekteydi. Ona göre, tarih yalnızca ne ırklar
mücadelesi, ne güçlü ekonomik ritmler, ne sürekli toplumsal gerilimler, ne de
tekniğin egemenliği ile açıklanabilirdi (Braudel, 1992: 31). Marksizmin Annales
üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğu, sınıf çatışmasının Annales tarihçilerinden
sadece Emmanuel Le Roy Ladurie tarafından Les paysans de Languedoc adlı
eserinde ele alınmış olmasından da anlaşılabilmekteydi (Iggers, 2005: 473).
Kısaca Annales Dergisi olarak bilinen Annales d’histoire economique et sociale
adlı dergi, Febvre ve Bloch tarafından 1929 Ocak’ında ekonomik ve toplumsal
tarih alanlarında düşünsel önderlik yapma iddiasıyla yayımlanmaya başladı.
Ekonominin, sosyolojinin ve özellikle coğrafya ile istatistiğin yöntemlerini
geçmişin araştırılmasına uygulama hedefindeki dergi (Evans 1999: 45),
editörlerinin tarih konusunda disiplinlerarası yaklaşımı savunan görüşlerini
yaymaya çalışıyordu (Burke 2002: 50). Nitekim derginin 1929’daki ilk yazı
kurulunda modern ve eski çağ tarihçilerinin yanı sıra bir coğrafyacı (Albert
Demangeon), bir sosyolog (Maurice Halbwachs), bir ekonomist (Charles Rist) ve
bir siyaset bilimcinin (Andre Siegfried) yer alması, Annales Okulu’nun ancak
disiplinlerarası çalışmalarla geçmişteki insan yaşamının bilgisine ulaşılabileceği
4

20. yüzyılda gelişen toplumsal tarihçiliğin öncülü olarak 19. yüzyılda egemen tarih anlayışına
getirilen eleştiriler ve alternatifler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Sönmez, 2010 a: 36-44).

Merve İrem Yapıcı

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

konusundaki yaklaşımını yansıtmaktaydı (Fırat 2006: 16; Ayan 2011: 78). Dergi
etrafında toplanan bilim adamlarının oluşturduğu Annales Okulu, ileri sürdüğü
bütüncül tarih anlayışı ile tarihsel değişime etki eden tüm unsurların hesaba
katılması, bunun için de geçmişi ve bugünü anlama uğraşındaki tarihçinin
toplum bilimlerinin tümünden yararlanması gerekliliğini savunmaktaydı
(Braudel 1992: 8). İnsanın bilgisine ulaşmak için toplum bilimleri arasındaki
yapay engellerin ortadan kaldırılmasını zorunlu gören okul, tarih ile sosyal bilim
disiplinlerini kapsamlı bir “beşeri bilimler” içinde bütünleştirmeyi
hedeflemekteydi (Iggers 2005: 473).
Annales Okulu’nun savunduğu tarih anlayışı üç temel noktaya
dayanmaktaydı. Bunlardan ilki, olaylardan oluşan geleneksel tarih anlatısının
yerine sorun odaklı analitik bir tarih yaklaşımının benimsenmiş olmasıydı.
İkincisi, siyasete odaklanan tarih anlayışının yerine insanın tüm etkinliklerini ele
alan bir tarih yaklaşımının tercih edilmesiydi. Üçüncüsü ise, ilk iki noktanın
gerçekleştirilebilmesi için diğer disiplinlerle işbirliğine ve diğer disiplinlerin veri
ve sonuçlarını dikkate almaya önem verilmesiydi (Acar, 2008: 4; Ayan, 2011:
78). Annales’in kurucularından Bloch’a göre, tarihçi bir sorunla yola çıkmalı,
çeşitli disiplinlerin yardımıyla gözlem yapmalı, karşılaştırma yöntemiyle
varsayımlarını sınamalı ve öngörüde bulunmalıydı. Tarih ancak bu şekilde
bilimsel hale gelebilirdi (Fırat, 2006: 16).
Annales’in önerdiği sorun odaklı tarih anlayışı, tarihçinin yaptığı çalışma
ile içinde bulunduğu çağın sorularına cevap verme uğraşı içinde olmasını
gerektirdi (Tohaneanu 2000: 175). Tarihi geçmişin bilimi değil, zaman içindeki
insanın bilimi olarak tanımlayan Bloch’a göre, geçmişteki insanı inceleyen
tarihçi, geçmişi ancak şimdi ile anlayabilirdi (Bloch 1985: 28). Şimdiki
zamandan yola çıkarak geçmişi sorgulayan tarihçi, içinde bulunduğu dönemin
sorunlarından esinlenerek araştırmasına başlamalıydı. Bu bağlamda bugünü
gözlemek ve kavramak, doğru soruyla işe başlamanın ilk koşuluydu (Fırat 2006:
17).
Sorunsal tarih olarak adlandırılan bu tarih anlayışının konusu, olay ve
zamanı konu edinen anlatısal tarihten farklı olarak, dönemler ve olay kümeleri
tarafından belirlenen sorundu. Buna bağlı olarak anlatısal tarihin inceleme
nesnesi biricik olay iken, sorunsal tarihin inceleme nesnesi tarihsel yapılar,
kavramlar ve büyük olaylardı. Üstünde çalışılan zaman da artık olayın zamanı
değil, döngüleri, konjonktürleri, yapıları ve buhranları belirleyen toplumsal bir
zamandı (Hartog 2000: 229-230). Ayrıca olayları inceleyen anlatısal tarihte
nedenselliğin bu olayların içinde bulunduğu ve mantık-sezgi yoluyla
çıkarılabileceği kanısı egemen iken, sorunsal tarih niceliksel yöntemler ve
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karşılaştırma yoluyla nedensellik bağının kurulabileceğini savundu (Fırat 2006:
17).
Annalesçi tarih yazımına en önemli katkı, zamanda görecelik yaklaşımı
ortaya atan Braudel’den geldi. Braudel’e göre tarihsel değişimlerin hızları farklı
olmakta ve farklı hızlara sahip üç çeşit tarihsel zaman dilimi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, coğrafi diğer bir tabir ile jeolojik zamandır. Coğrafi zaman
içindeki tarih, akmakta ve değişmekte çok yavaş, ısrarlı geri dönüşlerden ve
sürekli olarak yenilenen devrelerden meydana gelen tarihtir (Braudel 1992: 21).
Bunun üzerinde toplumsal tarih bulunmaktadır ki; bu tarih bir önceki tarihe göre
daha hızlı ama yine de yavaş hareket eden, ekonomik sistemleri, devletleri,
toplumları ve uygarlıkları konu edinen tarihtir. En yukarıda ise kısa süreli,
geleneksel tarih yazımına konu olmuş siyasi olayların ve bireylerin tarihi yer
almaktadır (Andrea 1991: 605). Kısa süreli ya da bireysel tarih için “olay tarih”,
orta süreli ya da toplumsal tarih için “konjonktür”, uzun süreli jeo-tarih içinse
bazen “yapı” ama genel olarak “uzun süre” (longue duree) terimlerini kullanan
Braudel (Yapıcı 2005: 187), tarihin sadece olayların yer aldığı kısa süreli zamana
odaklanmak yerine coğrafi ve kültürel yapıların içinde oluştuğu uzun süreli
zamanı gözetmesi gerekliliğine vurgu yapmış, uzun süre ile yüzeysel olarak ifade
ettiği olay-tarihin gerisinde yatan nedenleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır
(Yapıcı 2005: 199).
4. ANNALES OKULU’NUN SİYASİ TARİH DİSİPLİNİNE ETKİLERİ
Annales Okulu’nun tarih yazımına egemen olduğu 20. yüzyılın ilk
yarısında, 19. yüzyılda altın çağını yaşayan Siyasi Tarih ikincilleşti. Siyasal
tarihten toplumsal tarihe geçişin yaşandığı bu dönemde olaylar ve kişileri
merkeze alan Siyasi Tarih’e karşı artık “olaylar tozdur” anlayışı hâkimdi (Fırat,
2006: 18; Sönmez, 2010 a: 23-24). Üstelik Annales ile birlikte ulus-devleti aşan
bölgesel ve küresel tarih yazımı, devleti merkeze alan Siyasi Tarih’i gözden
düşürdü. Yalnızca Febvre’in Franche-Comte üzerine yazdığı kitabında değil,
1960’larda ağırlıklı olarak nüfus-bilim verilerine dayanan bir dizi araştırmada da,
bölgelerin tarihi üzerine odaklanıldı. Braudel’in Akdeniz çalışması gerek
Hıristiyan, gerek Müslüman bütün bir Akdeniz dünyasını ele aldı (Iggers, 2003:
57-58). Aynı tarihçinin son yapıtı olan “Fransa’nın Kimliği”, Fransa’yı bir devlet
olarak değil de bölgelerin çoğulculuğu açısından ele alarak anlatısal Siyasi
Tarih’e uygun olmayan bir çizgi izledi (Iggers, 2005: 475). Nitekim bu eserde
Fransa, Paris’teki merkezden değil, özgül kimlikleri yüzyıllar boyunca
değişmeksizin kalmış bölgelerin çoğulculuğu açısından tanımlandı. Burada
vurgu, değişim üzerine değil, longue duree, yani bir köylü kültürü ve zihniyetinin
20. yüzyıla değin kalıcılığını koruması üzerineydi (Iggers, 2003: 58). Ulus-
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devletten uzaklaşma, Batı’daki yeni kültür tarihinde ve mikro tarihçilikte daha
da belirgin bir hal aldı (Iggers, 2005: 475).
Siyasi Tarih’in popülaritesinde yaşanan düşüş, sayısal verilerle de
kanıtlandı. Annales Dergisi’nin önde gelen rakiplerinden Revue Historique’de
kuruluş tarihi olan 1876’dan 1972’ye kadar yayımlanan makaleler
incelendiğinde biyografik çalışmalarda % 90, Siyasi Tarih çalışmalarında % 30
oranında bir düşüş gözlendi. Bu süreçte aynı dergideki ekonomik tarih
çalışmalarında dört, toplumsal tarih çalışmalarında ise iki katı bir artış
yaşanmaktaydı. 1972 itibariyle Siyasi Tarih hâlâ alandaki üstünlüğünü devam
ettirirken, onu takip eden tarih dalları artık biyografik ve dini tarih değil,
ekonomik ve toplumsal tarih idi (Hunt, 1986: 212-213).
Annales Okulu’nun Siyasi Tarih’i yıpratıcı bu yaklaşımlarına rağmen, bazı
tarihçiler yaptıkları çalışmalarla olay odaklı Siyasi Tarih disiplininin varlığını
korumaya çalıştılar. Hatta 1980’lerde fikirler, kültürel yapı ve bireysel isteklerin
tarihi şekillendirmede en az ekonomik ve demografik belirleyicilik kadar önemli
olduğu, askeri ve siyasi gücün toplumsal yapıyı, zenginliğin dağılımını ve
tarımsal sistemi etkilediği iddia edilerek, anlatı tarihinin yeniden yükselişe
geçtiği tartışıldı (Stone, 1979: 85; Leuchtenburg, 1986: 588-593). Bu
tartışmalarda vurgu, Annales Okulu’nun uzun süreye dayalı analizlerinin,
endüstri öncesi toplumları açıklamaya elverişli olduğu, savaşların, devrimlerin
ve diplomasinin hâkim hale geldiği modern dönemi açıklamada etkili
olamayacağı yönündeydi (Wesseling, 1978: 191; Leuchtenburg, 1986: 591-592).
Ancak, Siyasi Tarih Annales Okulu’nun etkisinden kendisini tam anlamıyla
yalıtamadı. Eskiden devlet adamlarının eylemleriyle sınırlı bir konuya sahip olan
Siyasi Tarih, Annales Okulu’nun etkisiyle hem adını değiştirmek hem de
konusunu çeşitlendirmek durumunda kaldı. Pierre Renouvin’in öncülüğünde
1955’ten 1970’e kadar yayınlanan kitaplar serisinin adı Diplomatik Tarih değil,
Uluslararası İlişkiler Tarihi idi. Dolayısıyla Siyasi Tarih disiplini artık yalnızca
devletlerarasındaki siyasi olayları ele almakla yetinmiyor, devletlerarasındaki
ekonomik, kültürel vb. ilişkilere de yer veriyordu. Ayrıca devletlerarasındaki
olayların nedenleri incelenirken bireylerin eylemlerinin nedenlerinden çok daha
derin güçlerin etkilerinin ele alınması gerekiyordu (Fırat, 2006: 19). “Siyasal”ın
sadece devlet düzeyinde değil toplumsal düzeyde de gücün kullanımına ilişkin
bir kavram olarak ele alınmaya başlandığı 1980’lerde, Yeni Siyasi Tarih’in
toplumsal güçleri ve değerleri gözeten bir çalışma sahası oluşturması, Siyasi
Tarih’in toplumsal tarihin bir alt dalı olarak değerlendirilmesine kadar vardı
(Leuchtenburg, 1986: 589).
Giderek Uluslararası İlişkiler Tarihine dönüşen Siyasi Tarih’te, toplum
bilimlerinin genelinde yaşanan sürece paralel olarak disiplinlerarası çalışmaların
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sayısında artış görüldü. BM, NATO, IMF ve AB başta olmak üzere uluslararası
ve ulusüstü örgütler gibi devlet dışındaki birimlerin yanı sıra uluslararası göç,
mal ve sermaye akımları, din, ırk, kültür ve cinsiyet gibi konular da Siyasi
Tarih’in ilgi alanına taşındı (Tellal, 2006: 79-80). Ne var ki, küreselleşmenin
ulus-devleti ortadan kaldıramaması, tam tersine devletin jeopolitik anlamda
egemenliğin tek sahibi olmayı sürdürmesi, devlet merkezli tarih yazımının
devam edeceğini gösterdi. Ancak artık devletin salt siyasal değil, her türlü eylemi
Siyasi Tarih’in konusu içinde yer alacaktı (Fırat, 2006: 21). Üstelik Siyasi Tarih,
yöntem açısından da zenginleşti. Siyasi Tarihçi yalnız arşiv belgelerinden
yararlanarak devletlerarası ilişkileri inceleyebileceği gibi, merkezine tek bir
devleti alarak izlenen dış politikanın iç politik etkenleri üzerinde yoğunlaşabilir,
kültürel ilişkileri odak noktasına alabilir ya da postmodernizmin de etkisiyle
gündemine gelen etnik yapılar, cinsiyetler, çevresel etkenler açısından
varsayımlarını sınayabilirdi (Tellal, 2006: 81-82).
5. TÜRKİYE’DE TARİH YAZIMININ GELİŞİMİNDE ANNALES’İN
ETKİSİ(ZLİĞİ)
Tarihçiliğin Türkiye serüvenine bakıldığında, tarih yazımının modern
anlamda ortaya çıkış sürecinde, 19. yüzyıl Avrupası’nda olduğu gibi
pozitivizmin ve milliyetçi ideolojinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Pozitivist düşünce, daha çok ulus inşa sürecinin kavramsal sözlüğü işlevini
görmüş, tarih yazımından Türk milli kimliğini meydana getiren ve Türk
kültürünün maddi varoluş araçlarını oluşturan öğeleri ortaya çıkarması
beklenmiştir (Sönmez, 2010 a: 117-118; Ayan, 2011: 87). Avrupa’daki
tarihçilerin, ulusal kökenlerini bulmak için Ortaçağ tarihini defalarca
değerlendirmelerine benzer şekilde, Cumhuriyet döneminde halka milli bir şuur
vermek, onu tarihi ve Türklük'ü ile övündürmek amacıyla İslâm öncesi
dönemlerden başlayarak Türk tarihine odaklanılmış ve arşivlere milli kimlik
oluşturma hedefiyle gidilmiştir. Ulus-devlet inşasının temel bileşenlerinden biri
olarak tarih yazımı, bu dönemde ulus-devlet kimliği ile örtüşmeyen Osmanlı ve
İslâm kimliğine ilişkin hatırlatmalardan sakınırken, kutsallaştırılmış bir Türklük
kavramıyla beslenen milliyetçi bir yurttaşlık bilincini oluşturmayı hedeflemiştir
(Akman, 2011: 80, 83-84).
Siyasi-askeri tarihe ağırlık veren erken Cumhuriyet döneminin bu tarih
yazımı, 1930’lardan itibaren Avrupa’da yükselişe geçen sosyal tarihçilikten
giderek etkilenmeye başlamıştır; ki bu etkilenme kendisini sırasıyla Fuad
Köprülü (1890-1966), Ömer Lütfi Barkan (1903-1979), Mustafa Akdağ (19131972) ve Halil İnalcık’ın çalışmalarında göstermektedir (Sönmez, 2010 a: 131132). Gerçi Türkiye’deki tarih yazımı üzerinde Annales etkisinin ilk olarak
1950’lerin başında Ömer Lütfi Barkan’ın Braudel’in ünlü Akdeniz Dünyası
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eserini inceleyen bir metin yazması ile ortaya çıktığını ileri süren görüşler de
bulunmaktadır (Kayalı, 2002: 15). Ancak literatürde Annales ekolünün
Türkiye’ye Fuad Köprülü tarafından getirildiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Örneğin Halil İnalcık’a göre, Türk milletinin kültürel kökenlerini araştırma
çabasında olan Köprülü, 1930’dan sonra Febvre’nin ve Annales’in çalışmalarına
giderek ilgi göstermiş, 1931 yılında Türk hukuk ve ekonomi tarihi üzerine
çıkardığı ilk bilimsel dergi Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası bu ilginin
kanıtını oluşturmuştur (İnalcık, 1978: 70). Halil Berktay ve Zafer Toprak da
Türkiye’deki tarih yazımına Annales etkisinin Köprülü ile başladığı konusunda
Halil İnalcık ile hemfikirdirler.5 İlber Ortaylı ise Türkiye’ye sosyal tarihçilik
anlayışının Fuad Köprülü ile giriş yaptığını kabul etmekle beraber, buna ilişkin
süreci 1920’lere, Annales’in kuruluşu öncesine çekmektedir (Ortaylı, 2011: 8).6
Böylece Annales Okulu’nun Türk tarih yazımına etkisinin 1950’lerde Braudel
kanalıyla Barkan, Akdağ ya da İnalcık üzerinden değil, henüz Braudel’in önemli
çalışmalarının yayımlanmadığı 1930’lu yıllardan itibaren Fuad Köprülü ile
başladığı sonucuna varmak mümkündür (Sönmez, 2010 a: 140-141).
Parça ile bütün arasındaki zorunlu ilişkiye dikkat çeken Köprülü, hiçbir
milli tarihin genel tarih çerçevesi içindeki konumu görmezden gelinerek
incelenemeyeceğini ileri sürmüş, İslâm öncesi ve İslâmi dönem Türk tarihinin bir
bütün içinde ele alınması gerekliliğini savunmuştur (Berktay, 1983: 81-82).
Cumhuriyet döneminin resmi tarih yazımı, Osmanlı ve İslâm unsurunu Türk
tarihi içinde bir tür tarihsel kaza gibi düşünürken, Köprülü bu unsurları Türk
tarihi içinde yüksek bir mertebede konumlandırmıştır (Keskin, 2004: 21). Ancak
Köprülü, parça ile bütün arasındaki bağlantıya vurguyu ve karşılaştırmalı
yöntemi Türk tarihi ile sınırlı olarak kullandığı gerekçesiyle özellikle Berktay
tarafından eleştirilmiştir. Berktay’a göre, karşılaştırmalı yöntemi yalnız Türkİslâm kültür dairesinin içinde yaptığı kıyaslara uygulayan Köprülü, herhangi bir
Osmanlı kurumunu üzerinde yükseldiği diğer Ortaçağ toplumlarıyla ortak maddi
koşullara bağlamaktan ziyade, Türklerin önceki tarihi içindeki benzerlerinden
kesintisiz bir evrim içinde türetmeye çalışmıştır (Berktay, 1983: 92).7

5

Halil Berktay’ın Fuad Köprülü hakkındaki görüşleri için bkz. (Berktay, 1983). Zafer Toprak’ın
Fuad Köprülü hakkındaki görüşleri için bkz. (Toprak, 1986).
6
İlber Ortaylı’ya göre Fuad Köprülü, bütüncül tarih anlayışı ile Annales Okulu’nun kurucularına
ilham kaynağı olan Henri Pirenne’den yoğun biçimde etkilenmiş, 1920’lerden 1940’lara kadar
üniversitedeki öğrencilerine Pirenne’nin eserlerini okutmuştur. (Ortaylı, 2011: 8).
7
Berktay, Osmanlı’da uygulanan tımar sisteminin, Köprülü tarafından daha önceki Türk
devletlerinde uygulanan ikta sisteminin zorunlu uzantısı olarak gösterildiğini ve Bizans etkisinin
gözardı edildiğini bu duruma örnek olarak göstermiştir. (Berktay 1983: 92). Daha geniş açıdan
bakıldığında Köprülü’nün Osmanlı’yı Selçuklu mirasının varisi ve 14. yüzyıl Selçuklu, İlhanlı ve
Memlukler örnekleri üzerinden idari müesseselerini oluşturan bir devlet olarak değerlendirdiği
göze çarpmaktadır. Ona göre 14. yüzyıl Osmanlı bürokrasisi tamamen Müslüman ve Türk
unsurlarca teşekkül edilmekte ve Bizans etkisine kapalı bulunmaktadır. Osmanlı idari teşkilatı,
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Köprülü’nün çalışmalarına8 bakıldığında, Annales ile benzer biçimde sorun
odaklı analizlere dayandığını ve bundan dolayı eserlerinin tanımlayıcı değil
açıklayıcı bir özellik taşıdığını söylemek mümkündür. Bunun yanında Köprülü,
askeri ve siyasi olaylara odaklanan tarihçilik tahayyülünü sert bir şekilde
eleştirerek, tarihsel açıklamalarını disiplinler arası bir yaklaşımla inşa etme
gayretinde olmuştur. Tarih araştırmalarında kullanılacak araçların özelliği
bağlamında, arşiv belgelerini fetişleştirmeye yönelik tutumun karşısında yer
almış, tarihçilerin kaynaklarına doğru soruları sorabilmesi neticesinde, insana
dair her şeyden tarih araştırmalarında faydalanılabileceği sonucuna ulaşmıştır
(Sönmez, 2010 a: 151-152). Sosyal tarih anlayışıyla, uygarlık tarihinin siyaset,
hukuk, din, toplum, ordu, sanat vb. dallarında Türkiye’deki ilk örneklerini veren
Köprülü, tüm çalışmalarını genel Türk tarihinin bütün kurumlarını göz önünde
bulundurarak ve mukayeseli bir şekilde yapmış, ele aldığı her konuyu bütün
Türk devletlerindeki tarihi süreçleri gözeterek açıklamıştır. Türk dini, hukuku,
sosyal hayatı, sanatı ve edebiyatı üzerine yazdığı eserlerinde sosyolojiden
arkeolojiye, antropolojiden psikolojiye, birçok bilim dalından yararlanmak
suretiyle genel Türk tarihinin problemlerine çözümler arayan tarihçi, bu çabası
nedeniyle Türkiye’de modern tarihin kurucusu olarak değerlendirilmiştir
(Tülücü, 2006: 319).
Köprülü’nün ardından onun öğrencilerinden olan Ömer Lütfi Barkan ile
birlikte Annales Okulu’nun Türkiye’deki tarih yazımına etkisi derinleşmeye
başlamıştır. Özellikle demografi alanında yaptığı çalışmaları ile ön plana çıkan
ve “Türkiye’de defter ilminin babası” olarak sıfatlandırılan Barkan, Türk
tarihçiliğinde nüfus konusunun “savaşların, saldırıların, savunmaların, fetihlerin
ve istilaların kısacası siyasal tarihin galibiyet ya da mağlubiyet sahnelerinden
daha sosyal bir boyuta sıçraması” gerekliliğini ilk defa dile getiren tarihçidir
(Koç, 2013: 179-180). 1950’den önceki akademik çalışmalarında9 Osmanlı
toprak hukukunun ve tarımsal ekonominin temel sorunlarına odaklanan Barkan,
Osmanlı’da kırsal sektördeki sosyo-ekonomik yapıyı ayrıntılı bir şekilde analiz
ederek bu sektöre egemen çift-hane sisteminin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır
(İnalcık, 2009 b: 299). Bu dönemde yaptığı Osmanlı bütçeleri, imâret ve
vakıfların muhasebe bilançoları ve sancaknamelerle ilgili araştırmaları Osmanlı

finansal yapı tarzı ve saray gelenekleriyle ilgili olarak yapılan her analiz Osmanlı müesseseleri
üzerindeki Bizans etkisini reddeder. (Koyuncu, 2009: 1403-1404).
8
Köprülü’nün tarihyazımına getirdiği yenilikler, araştırmacılar tarafından özellikle Bizans
Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu başlıklı eserleri
incelemeye tabi tutularak açıklanmaya çalışılmıştır.
9
Ömer Lütfi Barkan’ın bu dönemde çığır açan eseri 1943 tarihinde basılan XV. ve XVI. Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, Birinci Cilt: Kanunlar adlı eseri
olmuştur.
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iktisadi ve sosyal tarihinin aydınlatılmasında etkili olmuştur (Kaplan, 2008: 8).10
1940 yılında kaleme aldığı “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274
(1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi” başlıklı incelemesinde, hem Tanzimat
döneminin karalanmasına odaklanan dönemin ideolojik-siyasal atmosferinden
kendisini soyutlayarak Tanzimat’ın toprak hukuku alanında yaptığı katkıların
kıymetine vurgu yapmış, hem de “Osmanlı İmparatorluğu’nu teşkil eden köylü
milletleri” ve bu “milletleri vücuda getiren çiftçi yığınları” gibi sosyal tarihçiliğin
incelenmesi gerekliliğini vurguladığı kitleleri temel unsurlar olarak ele almıştır.
Çalışmada, meseleyi ele alırken, Köprülü’nün de yaptığı gibi, karşılaştırmalı bir
yöntem izleyerek Tanzimat’tan evvelki toprak hukukunun tarihini gözden
geçirmiş ve böylece Tanzimat’ın getirdiği katkıyı belirgin bir biçimde ortaya
çıkarabilmiştir (Sönmez, 2010 a: 161-162).
Braudel’in ünlü Akdeniz eserinin yayımlanması, Barkan üzerindeki
Annales etkisini daha da güçlendirmiş, hatta yukarıda da ifade edildiği üzere
Barkan’ın Braudel’in kitabı için yazdığı tanıtım yazısı Türkiye’deki tarih
yazımına Annales etkisinin başlangıcı olarak gösterilebilmiştir. Eserin
yayımlanmasından bir yıl sonra 1950’de eseri uzunca bir yazıyla tanıtan Barkan,
eseri “büyük bir ilmi hadise” olarak nitelemiş ve eserin önemini şu sözlerle ifade
etmiştir: “Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük devrinin en mühim
meselelerini, bütün Akdeniz memleketlerine şâmil geniş bir plan içinde, zengin
malzeme ve yeni bir ilmî metotla vaz’ ve mütalâa etmektedir.” (İnalcık, 2009 b:
300). Ona göre Braudel’in çalışmasının getirdiği en büyük yenilik, siyasi, dini,
kültürel vb. her türlü sınırlara göre bir tarih yazımı yerine tüm Akdeniz
havzasının aynı sorunsal etrafında ele alınmış olmasıdır (Sönmez, 2010 a: 169).
Böyle kapsamlı bir yaklaşımın, özellikle Osmanlı tarihi incelenirken izlenmesi
gerektiğini vurgulayan Barkan, “Osmanlı tarihini dış âlemden tecrit edilmiş
kapalı bir muhitte, yalnız kendi zâti inkişaflarının mantığı içinde, müstakil bir
varlık gibi” incelemenin mümkün olmadığını ifade etmiştir (İnalcık, 2009 a:
317).
Barkan’ın bundan sonraki çalışma konularını belirlemesinde Braudel’in eseri
büyük ölçüde yönlendirici olmuş, Akdeniz Dünyası eserinden esinlenen Barkan,
özellikle Osmanlı’da demografi ve fiyat hareketlerine odaklanan çalışmalarda
bulunmuştur (İnalcık, 2009 a: 318). Farklı devir ve medeniyetlerin özelliklerini,
devletlerin askeri ve idari yapılanmalarını, sosyal ve ekonomik ilişkilerini
10

Bu konulardaki eserlerine verilebilecek birkaç örnek şunlardır: Barkan (1942). “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler, I: İstila
Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”. Vakıflar Dergisi. Cilt. II, s. 279-353.
Barkan (1948). “Osmanlı Kanunnameleri”. III. Türk Tarihi Kongresi. Ankara. TTK Yayınları.
Barkan (1948). “Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma”. IV. Türk Tarih
Kongresi (Tebliğler). Ankara, s. 290-294.
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açıklamak isterken demografik belirleyicileri dikkate almamanın, tarihi olayların
ilmi bir şekilde açıklanmasını engellediğini ileri süren Barkan (Barkan, 1953: 2),
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde eskimiş kısıtlı literatüre bağlı kalmak zorunda
kalan Braudel’in bazı genellemelerini düzeltmeye çalışmıştır. Örneğin
Braudel’in, Arap ve Türk fâtihlerin nüfusun az olmasından ötürü yerli köylü
kitleleri toprak üzerinde alıkoyduğu iddiasına karşılık, iskân ve sürgünler üzerine
yayımladığı makalelerinde daha 15. yüzyılın sonlarında Doğu Balkanlarda
nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğunu, devlet tarafından fethedilen
bölgelere sürgün veya gönüllü olarak göçmen yerleştirildiğini kanıtlarla ortaya
çıkarmıştır (İnalcık, 2009 a: 321).
Barkan’ın 1950’den sonra fiyat hareketleri ve nüfus araştırmaları üzerine
yoğunlaşan araştırmaları, Annales Okulu’nun Türk tarihçiliği üzerindeki en
önemli ve olumlu etkileri arasında gösterilse de, sadece ekonomik olana
odaklandığı ve bütünsel tarih yaklaşımını tam uygulayamadığı gerekçesiyle
eleştiriye de tabi tutulmuştur (Sönmez, 2010 a: 172). Arşiv malzemelerini
değerlendirerek Osmanlı’nın demografik ve ekonomik tarihine eğilen Barkan,
çalışmalarını halk yığınlarının hayatlarını aydınlatabilecek sosyal ve ekonomik
kanunları ortaya çıkarma amacıyla gerçekleştirmiş olsa da, kendisini takip eden
tarihçiler Barkan’ın çalışmalarının arkasında yatan sebeplerden ziyade salt
biçimine odaklanarak Annales etkisinin tıkanmasına neden olmuşlardır.
Barkan’ın tarih disiplininin metodolojisi üzerine neredeyse doğrudan hiç
yazmamasının da etkisiyle, Annales’in kullandığı yöntemlerden çok araştırma
alanlarından etkilenen takipçileri, arşivlere girerek Osmanlı’daki mali ve
demografik durum üzerine betimsel çalışmalar yapmakla yetinmişler, belgelerin
içerdiği verilerin tespitiyle sınırlı, tarihsel/dönemsel/problematik bazda ciddi bir
kavramsal analiz içermeyen çalışmalara imza atmışlardır (Sönmez, 2010 a: 177180). Böylece özünde Rankeci anlayışla kaleme alınmış, ancak konu olarak
siyasi-askeri olana değil de ekonomik olana odaklanmış çalışmalar ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Barkan’dan sonra çalışmalarında Annales’le özdeşleşen özelliklere
rastlanan bir diğer tarihçi, Mustafa Akdağ’dır. Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi
ve Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları adlı kitaplarının sadece
isimlerinden bile anlaşılacağı üzere sosyal ve ekonomik tarih üzerine çalışan
Akdağ, Osmanlı öncesinden Cumhuriyet dönemine kadar bir sosyo-ekonomik
tarih yazma girişiminde bulunmuştur (Ayan, 2011: 94). Celali İsyanları üzerine
kaleme aldığı eserinde fütühatın sona ermesi ile kıraç Orta Anadolu’da biriken
nüfusun Rumeli’nin zengin topraklarına aktarılamaması neticesinde isyanların
patlak verdiği saptamasında bulunan Akdağ (Belge, 2008: 104), Barkan’ın ihmal
ettiği tarihi sosyal gelişmelere vurgu yaparak, Türkiye’de sosyal-ekonomik
tarihçiliğin gelişimine önemli katkıda bulunmuştur (İnalcık, 2009 b: 302).
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Akdağ’ın çalışmalarında Febvre’in, Bloch’un ve Braudel’in tarih
tahayyüllerinden izler görmek mümkünse de, ne Febvre ve Bloch’un
çalışmalarına bir göndermeye ne de onların tarih tahayyüllerine ilişkin olumlu
ya da olumsuz bir satıra rastlamak mümkündür. Dolayısıyla, sosyal tarihçilik
yapma uğraşındaki Akdağ’ın, Köprülü’ye ve Barkan’a kıyasla Annales’ten
esinlenip esinlenmediğini net bir biçimde ortaya çıkarmak zorlaşmaktadır
(Sönmez, 2010 a: 190).
Annales Okulu çizgisinde sosyal tarihçilik yapan diğer bir tarihçi Halil
İnalcık’tır; ki bahse konu olan diğer üç tarihçiye kıyasla üzerindeki Annales
etkisine dair hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Bu etki, gerek yaptığı
araştırmalardaki sosyal tarihçilik anlayışının izlerinde, gerekse Annales üzerinde
açıkça ifade ettiği görüşlerinde11 net bir biçimde görülebilmektedir. 1950’de
Paris’te toplanan Tarih Bilimleri Kongresi’nde Braudel’in eseri ile tanışan
İnalcık, bu eseri okuduktan sonra Annales Okulu’nun geliştirdiği yöntemlerin
Osmanlı iktisadi ve toplumsal tarihine bakışta kökten değişiklikler
getirebileceğini teslim etmiş ve bu yolda çalışmalar yapmaya başlamıştır
(Erdoğdu, 2011: 14).12 Çalışmalarını büyük ölçüde sorun odaklı bir perspektifle,
disiplinler arası bir yaklaşımla, insan faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsayacak
şekilde, betimleyiciden ziyade açıklayıcı bir yöntemle gerçekleştiren İnalcık,
Osmanlı tarihinin hemen hemen tüm dönemleri hakkında bütüncül bakış
açısıyla ele alınmış araştırmalara13 imza atmıştır (Özerdem, 2011: 33). Ancak
Barkan gibi İnalcık da, Braudel’in zamanda görecelik yaklaşımını tabiri caizse
ıskalamış ve Annales’in yöntemsel açılımlarından ziyade, bu yöntemsel açılımlar
sayesinde yöneldiği araştırma sahalarını ön plana çıkarmıştır (Sönmez, 2010 a:
199, 214).

11

“Tarihçiyim ben, tarafsız olmaya çalışırım. Benim için tarihsel analiz esastır; dışarıda onun için
eserlerim yabancı dillere çevriliyor. Tarihte sosyal çalışmalar benim araştırma sahamdır… Ben doktriner bir
tarihçi değilim, daha çok Annales Okulu’nun bakışını benimsiyorum.” (Çaykara, 2006: 212). “Braudel
yeni bir kavram ortaya attı: Total History. Yani toplumun tarihini araştırırken her yönüyle araştırırsınız…
Tarihe yeni bir bakış; kitlenin, halkın tarihini yapmak… Benim tarih felsefemi tarif etmek gerekirse budur.”
(Çaykara, 2006: 213-214).
12
Halil İnalcık, Doğu-Batı dergisinde yayımlanan Akdeniz ve Türkler başlıklı makalesinde, 1951
yılında Belleten’de yayımlanan Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir Tedkik Münasebetiyle
başlıklı makalesinde Braudel’in buluşlarından genişçe yararlandığını ve zamanla Braudel-Barkan
okulunun takipçisi olduğunu açıkça ifade etmektedir (İnalcık, 2005: 134).
13
İnalcık’ın Braudel etkisiyle takipçisi olduğu sosyo-ekonomik tarih tahayyülü ile inşa ettiği
çalışmalara örnek olarak gösterilebilecek birkaç çalışma: İnalcık (1954). Fatih Devri Üzerine
Tetkikler ve Vesikalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. İnalcık (1954). Hicri 835 Tarihli
Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. İnalcık (1964).
Tanzimat’ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri. Belleten. Cilt:28, Sayı: 112, s. 624-690. İnalcık
(1973). The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. London: Weidenfeld and Nicholson.
İnalcık (2005). Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet. İstanbul: Eren.
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Buradan çıkarılacak sonuç, Annales’in kurucularının mesailerinin önemli
bir bölümünü metodoloji ve tarihçilik üzerine ayırmış ve doğrudan bu alanlar
üzerine ürün vermiş olmalarına karşın, çalışmada bahsedilen Osmanlı
tarihçilerinin bu konularda neredeyse hiç yazmamış olmalarıdır. Doğrudan
doğruya kendisinden önceki tarihçilikle metodolojik bir mücadelenin ürünü olan
Annales hareketinin kavramsal ve yöntemsel yaklaşımlarına Osmanlı tarihçileri
tarafından çoğu zaman herhangi bir göndermede bulunulmaması, Türkiye’deki
Osmanlı tarihçiliği üzerinde Annales etkisinin yüzeyselliğini ispat eder gibidir
(Sönmez, 2010 b: 58-59). Bu tarihçilerin Annales’in yöntemsel açılımlarından
çok, araştırma sahaları üzerine odaklanmaları, Türkiye’de tarihyazımı
literatürünün, tarih disiplini kapsamındaki diğer alanlarına göre nispeten yetersiz
kalışına ve tarih metodolojisi üzerine neredeyse hiç çalışılmamasına neden
olmuştur (Sönmez, 2010 a: 215).
Bu eksikliğe ilaveten 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe sonucu
bilimsel üretim üzerinde oluşan baskı ve denetim ile sığlaşmaya ve
siyasallaşmaya başlayan tarihçilik, Osmanlı tarihinin belli arşiv kaynakları
üzerine odaklaşmış, belli şablon ve klişelerin yeniden üretimi şeklinde tezahür
eden bir şeklini almıştır. Sosyo-ekonomik tarihçilik yönündeki eğilimin Osmanlı
tarihi bağlamındaki karşılığı şeriye sicilleri ve tapu-tahrir defterlerinin
incelenmesinden ibaret hale gelmiş, hiçbir analiz boyutu içermeyen sığ belgeci
bu tarih çalışmaları 1980’lerin ikinci yarısından 2000’lere uzanan süreçte
üniversitelerdeki Osmanlı tarihçiliğinin en hızlı gelişen alanını oluşturmuştur
(Özel ve Çetinsaya, 2001-2002: 16, 24). Bilimsel ve entelektüel etkinliğin
ekseninin üniversite dışına kaydığı 1980’lerde, analitik, kapsamlı, toplumsal ve
iktisadi boyutlar içeren Osmanlı çalışmaları ancak birkaç isimin kişisel
gayretleriyle ki, bunların arasına Halil İnalcık, Suraiya Faroqhi, Ahmet Yaşar,
Sina Akşin, İlber Ortaylı ve Taner Timur gibi isimler sayılabilir, sınırlı kalmıştır
(Özel ve Çetinsaya, 2001-2002: 17-18).
Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte 1990’larda Türkiye’deki
tarihçilik açısından “olumlu” bir gelişmenin yaşandığına da şahit olundu. Bu,
1990’lara kadar Türk ve Türkiye merkezli tarih yazımının aşılarak, Türkiye’nin
yakın çevresi veya Osmanlı bakiyesi ülkeler başta olmak üzere Türkiye dışı
bölgelerin tarihine yönelik akademik ilginin genişlemiş olmasıydı. Balkanlar,
Kafkaslar ve Ortadoğu üzerine yapılan araştırmalarda kayda değer gelişmeler
yaşanırken, bu dışa dönük tavırda Neo-Osmanlıcı yaklaşımın etkisi aşikârdı (Öz,
2006: 74). Öte yandan 1990’lardaki üniversite patlaması sonucunda Tarih
Bölümlerinin sayısında yaşanan artış, Osmanlı tarihçiliğinin Türkiye sathındaki
icraat sahasının genişlemesine ve işlediği konuların çeşitlenmesine yol açmış,
İstanbul ve saray sınırları dışına taşan söz konusu tarihçilik, merkez-taşra
ilişkilerini taşra açısından mercek altında tutmaya başlamıştı (Özel ve Çetinsaya,
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2001-2002: 37). Aynı dönemde özel/özerk sektörün yükselişe geçmesine paralel
olarak tartışılan ve çalışılan konular hızla Ermeni meselesinden Varlık
Vergisi'ne, kardeş katlinden padişahların nesebine kadar Osmanlı ve Cumhuriyet
tarihinde tabulaştırılan ama merak uyandıran meselelerde yoğunlaştı (Erdoğdu,
2012: 282). Ancak bu süreçte tarihin süratle popülerleşmesi, yazılı, görsel ve
sanal medya iletişim yollarında yaşanan patlama neticesinde metalaşması, satış
beklentilerine cevap verecek bir söylem ve yazıma kavuşması, konu açısından
zenginliğe kavuşmasına rağmen, sığlaşmasını beraberinde getirdi. Zira tarih
uğraşısı, hakikati arama güdüsünden çok ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etme
güdüsüyle ele alınan bir uğraşıya dönüştü. Tarihçi, bağımsız konu belirlemek
yerine okuyucunun ilgisini çekeceğini, sansasyon yaratacağını düşündüğü
gündemdeki konuları ele almaya başladı (Erdoğdu, 2012: 283-284).
Bir yandan 1980’lerde başlayan ama 2000’lerde hız kazanan, devlet
kimliğini Neo-Osmanlıcılık doğrultusunda dönüştürme çabaları, öte yandan
iletişim kanallarında yaşanan patlama ile tarihin giderek popülerleşmesi, tarih
yazımına yeni konu başlıkları dâhil ederek zenginleşmesine yol açmış görünse
de, bu zenginleşme belirgin bir determinizm altında sağlanarak, gerçek anlamına
kavuşamadı. Nitekim Neo-Osmanlıcı bakış açısının uzantısı olarak Balkanlar,
Kafkaslar ve Ortadoğu, Anadolu’ya hapsedilmiş tarih yazımının coğrafi
sınırlarını aşarak el attığı yeni alanlar olarak karşımıza çıkarken, Güney
Amerika, Afrika ya da Çin tarihi Türkiye’deki tarihçiler(in büyük bir kısmının)
nezdinde incelenmeye değer bulunmadı (Sönmez, 2010 a: 214-215). Böylece
Annales’in vurguladığı karşılaştırmalı tarih ve küresel tarih temaları, sadece eski
Osmanlı coğrafyasını temel alan yani “bize özgü” bir tarih tasarımının parçaları
haline getirildi. Üstelik bu “bize özgü” tarih tasarımının “sorun”ları, tarihçinin
bağımsızca belirlediği “sorun”lar olmaktan çıkıp okurun ve iktidarların
belirlediği “soru”lara ve bu “soru”ların cevaplarını bulmaya yöneldi. Annales’in
Türkiye’deki tarih yazımına etkisi, metodolojik anlamda oldukça sınırlı kaldı.
6. TÜRKİYE’DE SİYASİ TARİH VE ANNALES
Türkiye’de tarihçilik ve tarih yazımı üzerine yapılan bu
değerlendirmelerden sonra genelden özele doğru giderek Siyasi Tarih disiplinine
bakacak olursak, Annales Okulu’nun diplomasi tarihi çalışmalarından çok
siyasal tarih çalışmaları üzerinde etki sağladığını söylemek mümkündür. Bunun
en önemli nedeni, yukarıdaki satırlarda da ifade edildiği üzere Türk tarih
yazımında Annales etkisinin Osmanlı tarihçiliği ile sınırlı kalmış olmasıdır.
Osmanlı’nın kuruluşu, gelişimi, toplumsal, ekonomik ve demografik yapısı,
kurumları, diğer Türk devletleriyle etkileşimi, isimleri yukarıda zikredilen
tarihçiler tarafından siyasi-askeri olanı aşarak incelenirken, benzer çalışmaların
farklı bölgeler için en azından yakın zamana kadar gerçekleştirilememiş ya da
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çok sınırlı düzeyde gerçekleştirilmiş14 olması, devletlerarası ilişkilerin tarihine
odaklanan diplomasi tarihinin Annales ölçeğinde gelişimini engellemiştir. Diğer
bölgelerin/devletlerin tarihini disiplinler arası düzeyde, bütüncül ve analitik bir
bakış açısıyla ele alan çalışmaların kıtlığı, diplomasi tarihinin askeri/siyasi
boyutu aşmasını zorlaştırırken, siyasal tarihi Osmanlı sınırları içerisine
hapsetmiş, Siyasi Tarih disiplinine katkıyı sınırlı kılmıştır.
Türkiye’de Siyasi Tarih disiplini üzerinde Annales etkisinin izlerini
çözebilmek amacıyla çalışmada, Ahmet Şükrü Esmer, Coşkun Üçok, Murat
Sarıca, Fahir Armaoğlu, Oral Sander ve Toktamış Ateş gibi disiplinin önde
gelen isimlerinin üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan temel eserlerinin
incelenmesine girişilecektir. Bu noktada söylenmesi gereken, dünya diplomasi
tarihini genel hatları ile ele alan bu tarz ders kitaplarından elbette tüm
toplumların tarihini her yönü ile ele almasının beklenemeyeceğidir. Ancak
kitaplar mercek altında tutulurken, Annales’ten etkilenmenin kanıtı olarak, en
azından farklı toplumlar/devletlerarasındaki ilişkileri bireylerin eylemlerinin
ötesinde daha derin toplumsal ve ekonomik nedenlerle açıklamaları ya da
devletlerarasındaki siyasal olduğu kadar, ekonomik ve kültürel ilişkilere de el
atmaları, beklenmiştir. Burada hatırlatılması gereken bir diğer nokta, sadece
üniversitelerde okutulan temel ders kitaplarını analiz ederek etki ölçümü
gerçekleştirmenin eksik kalabileceğidir. İlgili alanda yazılmış tez, makale vb.
çalışmaları da incelemenin gerekliliği kabul edilmekle birlikte, böyle bir
incelemenin bu çalışmanın kapsamını oldukça aşacağı aşikârdır. Çalışmayı
sınırlandırmak adına, Siyasi Tarih öğretiminde kullanılan eserlerin seçilmesi
tercih edilmiştir.
Bu doğrultuda ele alınacak ilk eser, Ahmet Şükrü Esmer tarafından
Türkiye’de Türkçe yazılmış ilk Siyasi Tarih kitabı olma özelliğini taşıyan 1944
basımlı Siyasi Tarih kitabıdır. 1789 Fransız İhtilali ile II. Dünya Savaşı
arasındaki dönemi mercek altında tutan eser, her ne kadar diplomasi tarihi ile
siyasal tarihi bütünleştirme iddiasında olsa da, siyasal tarihi sadece devletlerin
içinde gelişen siyasal olaylarla sınırlı tutmuş, ekonomik ve toplumsal meselelere
çok sınırlı düzeyde yer ayırmıştır. Kitabının Başlangıç kısmında "Devletlerin iç
siyasalarını tetkik etmeden dış siyasalarını iyi izah etmek mümkün değildir. Meselâ
İtalya’daki Faşist rejimin mahiyeti izah edilmedikçe İtalya’nın dış politikası da
anlaşılamaz. Sovyetlerin dış politikasına istikamet veren iç politikalarıdır" şeklinde bir
tespitte bulunan Esmer (1944: 2) , kitabını harpler, ittifaklar, ihtilaller ve
14

Bu tarz çalışmalara örnek verilebilecek en önemli eserlerden birisi Akdes Nimet Kurat’ın
birinci baskısı 1948 yılında gerçekleştirilen Rusya Tarihi başlıklı kitabıdır. Bu eserinde Rus
Devletinin kuruluşundan Bolşevik Devrimi’ne kadar geçen süreci incelemeye tabi tutan Kurat,
incelemesinde askeri-siyasi olayların arka planında yatan uzun süreli toplumsal, ekonomik ve
kültürel gelişmeleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır Bkz. (Kurat, 2010).
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bunların arasına sıkıştırdığı Osmanlı içyapısına ilişkin başlıklarla
şekillendirmiştir. Devletlerarasındaki ilişkilerin daha ziyade siyasi ve askeri
boyutuna odaklanan Esmer’in, Osmanlı ile ilgili bölümlerde dış ilişkilerin
ekonomik boyutuna geniş biçimde yer verdiği dikkati çekmektedir (Esmer, 1944:
21-32). Ekonomik ve toplumsal analizlerini daha çok Osmanlı üzerinde kullanan
yazarın amacı, günümüz ulus-devletini ve uluslararası sistemini ortaya çıkaran
19. yüzyıl Avrupası’nı ve bu süreçte Osmanlı’nın durumunu incelemektir ki, bu
da Siyasi Tarih’i Avrupa’nın Siyasi Tarihi olarak ele alma sorununu beraberinde
getirmektedir.
Coşkun Üçok’un ilk baskısı 1975 yılında yapılan Siyasal Tarih kitabı,
Esmer’in kitabı gibi başlangıç tarihi olarak kendisine 1789’u almakla beraber,
daha ileri tarihte yazılması nedeniyle bitiş tarihini 1960’a kadar uzatmıştır.
Hukuk Fakültesi öğrencileri için kaleme alınan eser, Esmer’in kitabı ile benzer
bir içeriğe sahip olmakla beraber, ondan farklı olarak Milletler Cemiyeti (MC) ve
Birleşmiş Milletler (BM) gibi ulus-devlet dışı aktörleri de ayrıntılı biçimde analiz
etmektedir (Üçok, 1980: 237-240; 295-298). Yine Esmer’in kitabı ile benzer
biçimde siyasal tarih ile diplomasi tarihini birleştirme amacında olan eser,
siyasal tarihi daha ziyade siyasal-askeri olaylarla sınırlı tutmuştur.
“Bir devletin iç durumunu bilmeden dış siyasasını anlamaya olanak
yoktur; her devletin dış siyasasını o memleketin iç durumu belirtir.
Demokratik bir seçimle işbaşına gelmiş bulunan ve halkın
çoğunluğunu tatmin eden Fin Hükümeti, 1939’da Sovyetlerin
baskılarına kahramanca göğüs gerdiği halde, içinden fethedilmiş olan
ve Finlandiya’nın yabancısı olduğu birçok iç sorunlarla karşı karşıya
bulunan Çekoslovakya Hükümeti 1938’de, ufak bir baskı karşısında
boyun eğmek zorunda kalmıştır” (Üçok, 1980: XVII-XVIII).

sözleri ile Finlandiya ve Çekoslovakya’nın Sovyet baskısı karşısındaki
tutumlarını, ülke içi etkenlere dayandıran Üçok, olayların arkasındaki daha çok
siyasal etkenleri ortaya çıkarma çabası içinde olmuştur. Ancak bu çabayı yine
daha çok Avrupa ve Osmanlı ile sınırlı tuttuğu dikkatten kaçmamaktadır.
Murat Sarıca’nın 1980 tarihli Siyasal Tarih kitabı incelendiğinde,
öncüllerine göre Siyasi Tarih yazımına önemli bir yenilik getirdiği
gözlenmektedir. Devleti merkeze alan bu disiplinin yapısına uygun bir şekilde,
modern ulus-devleti ortaya çıkaran Fransız İhtilali’ni başlangıç noktası olarak
belirleyen kitapta, bu devrimi ve Batı’da kapitalizme geçişi anlayabilmek
açısından Ortaçağ’da Batı Avrupa’daki hâkim toplumsal ve ekonomik düzen
olan feodalizmin ve bu düzen ile oluşan sınıfların geniş bir tasvirine yer verildiği
dikkati çekmektedir. Bu bağlamda daha kitabın ilk sayfalarından, sadece askerisiyasi olaylarla kendisini sınırlandırmayacağının, önemli siyasi olayları geniş
ölçekli ekonomik ve toplumsal dönüşümlerle açıklayacağının izleri
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bulunmaktadır. Kitabın başlangıç kısmında yazarın bizzat kendisi de bu tespiti
güçlendirecek ifadelerde bulunmuştur:
"…Bunu yaparken, çeşitli toplumların sosyal ve siyasal olaylarının
tarihiyle, diplomasi tarihinin konusu olan milletlerarası ilişkiler
arasındaki bağlantıyı, devletlerin dış politikalarının iç politikalarının
bir uzantısı olduğunu, … gözden uzak tutmamaya çalışacağız"
(Sarıca, 1980: 11).

Öte yandan kitapta yukarıdaki tespitle uyumlu biçimde siyasal tarih
anlamında derinlemesine analizin neredeyse sadece Osmanlı İmparatorluğu ile
sınırlı tutulduğu dikkati çekmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve
toplumsal yapısı ayrı bir başlık altında ele alınırken, böyle bir başlığın İran ya da
Çin için yapılmamış olması, bu ülkeleri/bölgeleri derinlemesine analiz eden
tarih çalışmalarının eksikliği ile ilintilidir. Tarih boyunca Osmanlı’nın en fazla
ilişki içine girdiği yönetimlerden birinin İran yönetimleri olduğu göz önüne
alınırsa, bu eksikliğin diplomasi tarihi açısından yapılacak analizlerin de eksik
kalmasına yol açacağı aşikârdır.
Murat Sarıca’nın kitabı için yaptığımız tespiti, Toktamış Ateş’in Siyasal
Tarih başlıklı ve ilk baskısı 1982’de yayımlanan kitabı için de yapmak
mümkündür. Zira o da Sarıca gibi kitabını doğrudan Fransız Devrimi ile
başlatmak yerine Ortaçağ’dan itibaren Batı Avrupa’da Fransız Devrimi’ni
hazırlayan ekonomik ve toplumsal koşulları açıklayarak başlatmayı uygun
bulmuş, devrimi sadece Fransa içinde kısa sürede gerçekleşen olaylarla
açıklayan ve devrim öncesini ihmal eden eserleri kitabın önsözünde inceden
eleştiriye tabi tutmuştur:
"Siyasal tarih müfredatı, genellikle “Fransız İhtilâli” ve devrimiyle
başlar. Bunun öncesi ve özellikle Türk toplumu, pek dikkate alınmaz.
Ben bu yolu izlemedim. Ortaçağ’dan başlayarak, Fransız Devrimi’ni
hazırlayan koşullar ve diğer gelişmeler üzerinde de durdum. Zira tarih
okutmakta ve dersini vermekteki amacım; geçmişte neler olduğunu
hikâye etmek değil, günümüz toplumu ve toplumlarını anlamaktır…
Bu bakımdan; Fransız Devrimi öncesini ihmal etmem, söz konusu bile
olamazdı" (Ateş, 2012: x).

Bu satırlardan da anlaşılacağı üzere Ateş, eserinde ekonomik ve toplumsal
analizlerini devrim öncesi Batı uygarlığı ve Osmanlı ile sınırlı tutmuş, Sarıca gibi
diğer uygarlıkların/toplumların ele alınan tarihsel süreç içerisindeki gelişimlerini
incelemeye dâhil etme gereği duymamıştır. Üstelik Sarıca, en azından Batı'nın
gözlüğünden Avrupa dışı dünyaya ilişkin kısa bir tahlilde bulunur ve buradaki
sömürgecilik faaliyetlerinden bahsederken (Sarıca, 1980: 202-234), Ateş’in,
kitabının hiçbir yerinde Avrupa ve Osmanlı dışı dünyaya değinmediği dikkati
çekmektedir.
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İlk baskısı 1989 yılında gerçekleştirilen Oral Sander’in iki ciltlik Siyasi
Tarih kitabı, siyasi tarihi bir uygarlık tarihi, kültür tarihi temeline oturtma
konusunda yukarıda sıraladığımız eserlere kıyasla daha iddialıdır. Ortaçağ’ın da
öncesine tarıma dayalı ilk uygarlıklar dönemine kadar uzanan Sander, siyasi
tarihi, modern ulus-devletlerin ve bugünkü anlamda diplomatik ilişkilerin
kurulduğu 19. yüzyıl ile başlatmanın onu Avrupa-merkezli bir biçime sokacağı
tehlikesine vurgu yapmakta, üstelik Avrupa’yı Avrupa yapan ve Batı’yı üstün
kılan değerlerin 19. yüzyılın çok öncesinde bulunduğuna işaret etmektedir
(Sander, 1997: 19). Yeryüzünün ilk büyük uygarlıklarını doğuran Ortadoğu ve
genel olarak Asya’nın yakın çağlara kadar kurduğu büyük devletleri, bunların
neden ve nasıl yıkıldıklarını anlamanın tarihsel dönüşümleri anlamak açısından
önemine vurgu yapan Sander (Sander, 1997: 19), bir anlamda siyasi tarihi Batı
uygarlığı ile Osmanlı’nın arasına sıkıştırılmış anlatımından kurtarmayı
denemiştir. Onun olayların derinlerinde yatan nedenleri ortaya çıkarma uğraşısı,
"Germen Konfederasyonu’nun iç siyasi ve ekonomik yapısı bilinmeden,
siyasi tarih kitaplarının temel konuları arasında yer alan “Alman
ulusal birliğinin kuruluşu”nun ve “Bismarck ittifakları”nın niteliğini
anlamak zordur; yine 1917 Bolşevik Devrimi sırasında Rusya’nın iç
politikasına değinmeden yapılacak bir dış politika çözümlemesi
yüzeysel kalır" (Sander, 1997: 18)

ifadesi ile kendisini açıkça göstermektedir. Keza kitabının birinci cildinde,
Sarıca’nın kitabında da karşılaşıldığı gibi, Bolşevik Devrimi’nin ele alındığı
bölümde, devrim öncesi ve sırasında Rusya’da var olan ekonomik ve toplumsal
yapının incelendiği dikkati çekmektedir (Sander, 1997: 281-285). Ancak diğer
eserlerde de olduğu gibi bu eserde de ağırlığın Osmanlı ve Batı uygarlığına
verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Fahir Armaoğlu’nun 1961’de sınırlı sayıda basılan kitabının
genişletilmesiyle 1995 yılında birinci baskısı yapılan 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi
(1789-1914) başlıklı kitabı, yukarıda Sarıca, Ateş ve Sander’in yapmaktan
kaçındıklarını ifade ettikleri tarzda kaleme alınmış, salt askeri ve siyasi olaylara
odaklanan bir çalışma izlenimi bırakmıştır. Üçok ve Esmer’in eserlerine benzer
biçimde 1789 öncesinin Batı uygarlığı nezdinde olsa bile geniş ölçekli
incelenmesine girişilmeyen bu eserde, daha çok savaşların, ittifakların ve toprak
kavgalarının tarihinden bahsedilmiş, ekonomik ve toplumsal analizler Fransız
İhtilali (Armaoğlu, 2003: 33-37) ve 1830 İhtilalleri (Armaoğlu, 2003: 111-115)
gibi çok sınırlı sayıda olayın açıklanmasında kullanılmıştır. Kaynak olarak daha
çok anlaşma metinlerinden ve dönemin devlet adamlarının anılarından
faydalanan, bu bağlamda Rankeci tarzda bir metodoloji ile hareket eden
Armaoğlu’nun, birinci cildi takiben basılan 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi başlıklı
ikinci kitabı, 1914-1995 yılları arasındaki süreci inceleme altına almakta ve ilkine
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benzer biçimde siyasal-askeri olana odaklanmaktadır. Bu kitabında Üçok’tan
farklı olarak MC ve BM gibi devlet dışı aktörleri inceleme kapsamına dâhil
etmeyen Armaoğlu, Soğuk Savaş sonrası süreci ele alırken yeni tehdit
unsurlarına dayalı başlıklar oluşturmak yerine devlet isimlerine dayalı başlıklar
kullanmayı tercih etmiş (Armaoğlu, 2005: 917-951), Annales’in devleti aşan
ölçekteki analizlerine karşı devlet merkezli bir yazımı yeğlemiştir. Benzer bir
duruma Oral Sander’in 1918-1994 arası dönemi analiz ettiği Siyasi Tarih
kitabında rastlanılmamakta, söz konusu dönem göç, uluslararası terörizm ve
etnik milliyetçilik gibi devlet-ötesi tehditler bağlamında ele alınmaktadır (Sander,
1998: 521-535).
7. SONUÇ
Yapılan bu incelemelerden çıkarılan sonuç, Türkiye’de Siyasi Tarih
çalışmalarının sınırlı düzeyde de olsa Annales’in tarih yazımına getirdiği
açılımdan etkilenmiş olduklarıdır. Bu etki kendisini en yoğun biçimde Oral
Sander’in iki ciltlik çalışmasında göstermekte, ilk uygarlıkların oluşumuna kadar
uzanan bu çalışma, Siyasi Tarih’i Avrupa’nın Siyasi Tarihi olarak gösterme
alışkanlığından uzak durmayı denemektedir. Avrupa’nın dünya tarihi içerisinde
yükselişi ve düşüşünü ekonomik, toplumsal, siyasal ve hatta coğrafi etkenlerle
uzun süre içerisinde açıklayan Sander’in eseri, siyasal-askeri olayların gerisinde
yatan unsurları açıklama bakımından belki de en iddialı eser olma niteliğindedir.
İncelenen çalışmaları Annales’ten etkilenme düzeylerine göre kabaca iki
sınıfa ayırmak mümkündür: Bir tarafta Fransız İhtilali öncesi toplumsal,
ekonomik ve siyasal düzene, oluşan sınıflara vurgu yapan ve İhtilal ile
gerçekleşen dönüşümü ortaya çıkaran Murat Sarıca, Toktamış Ateş ve Oral
Sander’in eserleri; öte tarafta çalışmalarında ekonomik ve toplumsal analizlere
çok sınırlı düzeyde yer ayıran, asıl derdi 1789’dan 20. yüzyıla Avrupa merkezli
uluslararası sistemde gerçekleşen savaş, ittifak ve devrimleri açıklamak olan
Ahmet Şükrü Esmer, Coşkun Üçok ve Fahir Armaoğlu’nun eserleri. İkinci
grupta yer alan eserler sınırlı düzeyde kullandıkları ekonomik ve toplumsal
analizleri genellikle Osmanlı’nın duraklama ve gerileme dönemlerini açıklamak
ve nasıl yükselişe geçtiği belirtilmeyen Avrupa ile ilişkilerini anlamlandırmak
için kullanmışlardır.
Tüm çalışmalar için söylenebilecek ortak özellik, Batı ve Osmanlı dışındaki
diğer coğrafyaların, bölgelerin ya da devletlerin siyasal tarih incelemelerine ya
çok az yer verilmiş ya da hiç yer verilmemiş olmasıdır. Annalesçi tarih yazımına
en yakın duran Oral Sander dahi, Batı ve Osmanlı’yı uzun süre içinde çok yönlü
bir analize tabi tutarken, dünyanın geri kalan bölgelerini ihmal etmiş gibi
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görünmektedir. Eski Ortadoğu uygarlıklarının önemine vurgu yaparken, bu
uygarlıklara ev sahipliği yapmış İran’ın ya da Çin ve Hint gibi Doğu Asya
uygarlıklarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarını ve bu uygarlıkların
tarihsel süreç içerisindeki konumlanışlarını incelememiştir. Bu durumda yapılan
şey, Batı’nın yükselişini analiz ederken, (Osmanlı’yı bir tarafta tutarsak)
Doğu’nun durumunun, ya da sömürgeciliğin ve sömürgeci devletlerin tarihini
anlatırken, sömürgelerin tarihinin es geçilmesidir. Bu sömürgelerin bir dönem
tarihin en büyük uygarlıklarını yarattıkları göz önüne alınırsa, tarihsel değişimi
anlamak ve buna bağlı olarak geleceği yorumlayabilmek açısından Siyasi Tarih'e
sadece günümüzün hâkim devlet yapısını kuran Avrupa’nın ya da kabaca
Batı’nın gözlüklerinden bakmak eksik bir analizi beraberinde getirebilir. Bu
bağlamda, Annales’in uzun süreyi temel alan, bütüncül/evrensel tarih yazımı
önerisi, Türkiye’de Avrupa ve Osmanlı arasına hapsettirilmiş yapısından
kurtarılmalı, gerçek anlamına kavuşturulmalıdır.

112

AP

annales okulu’nun siyasi tarih
disiplinine etkileri: türkiye
KAYNAKÇA
ACAR, S.N. (2008), “Paul Ricoeur’ün Anlatı ve Tarih Görüşü Bağlamında
Arthur C. Danto’nun “Anlatı Cümleleri”nin Değerlendirilmesi”, Ankara
Üniversitesi Araştırma Dergisi, 19, ss. 1-20.
AKMAN, Ş. T. (2011), “Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet
Dönemi Resmî Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri”, Hacettepe
Hukuk Fak. Dergisi, 1 (1), ss. 80-109.
ANDREA, A.J. (1991), “Mentalities in History”, Historian, 53 (3), ss. 605-608.
ARMAOĞLU, F. (2003), 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), 3. Baskı, Ankara:
Türk Tarih Kurumu.
ARMAOĞLU, F. (2005), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), 15. Baskı,
İstanbul: Alkım.
ATEŞ, T. (2012), Siyasal Tarih, 4. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Yayınları.
AYAN, E. (2011), “Türk Tarihyazımının Evriminde Annales Kuramının
Yorumu”, Tarih Okulu, XI, ss. 75-101.
AYSEVENER, K. (2001), Collingwood’un Tarih Felsefesi, Ankara: İmge
Kitabevi.
BARKAN, Ö. L. (1953), “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”,
Türkiyat Mecmuası, 10, ss. 1-26.
BERATLI, N. (2006), “Bilim mi- Sanat mı- Propoganda mı? Tarih Nedir?”,
Kıbrıs Yazıları, 3, ss. 3-20.
BERKTAY, H. (1983), Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü, İstanbul:
Kaynak.
BLOCH, M. (1985), Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği, (Çev. Mehmet
Ali Kılıçbay), Ankara: Birey ve Toplum.
BRAUDEL, F. (1992), Tarih Üzerine Yazılar, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay),
Ankara: İmge Kitabevi.
BURKE, P. (2002), Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, (Çev. Mehmet
Küçük), Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Merve İrem Yapıcı

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

BURKE, P. (1992), “Overture: the New History, its Past and its Future”, Peter
Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing, University Park, PA: The
Pennsylvania State University Press, ss. 1-23.
CARR, E.H. (2002), Tarih Nedir?, (Çev. Misket Gizem Gürtürk), İstanbul:
İletişim Yayınları.
COLLINGWOOD, R.G. (1996), Tarih Tasarımı, (Çev. Kurtuluş Dinçer),
Ankara: Gündoğan Yayıncılık.
ERDOĞDU, A. T. (2011), “Prof. İnalcık Tarihçiliği’nin Tahlil Denemesi”.
CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara
Dönem Sempozyum Bildirileri Cilt I. İzmir: Meta, ss. 1-26.
ERDOĞDU, A. T. (2012), “2000’den Sonra Türkiye’de Tarihçilik”, Yahya
Kemal Taştan (ed.), Mehmet Fuad Köprülü, Ankara: Kültür Bakanlığı, ss. 277302.
ESMER, A. Ş. (1944), Siyasi Tarih, İstanbul: Maarif Vekilliği Siyasal Bilgiler
Okulu Yayınları, 12.
EVANS, R.J. (1999), Tarihin Savunusu, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), Ankara:
İmge Kitabevi.
FIRAT, M.M. (2006), “Dünyada Siyasi Tarih Disiplininin Ortaya Çıkışı ve
Gelişimi”, Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu,
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 592.
HARTOG, F. (2000), Tarih, Başkalık, Zamansallık, Ankara: Dost Kitabevi.
HUNT, L. (1986), “French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall
of the Annales Paradigm”, Journal of Contemporary History, 21 (2), ss. 209-224.
IGGERS, G.G. (2005), “Historiography in the Twentieth Century”, History and
Theory, 44 (3), ss. 469-476.
IGGERS, G.G. (2003), Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, (Çev. Gül Çağalı
Güven), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
İNALCIK, H. (2005), “Akdeniz ve Türkler”, Doğu-Batı, 9 (34), ss. 133-169.
İNALCIK, H. (2009 a), “Fransız Annales Okulu ve Türk Tarihçiliği”, Halil
İnalcık (ed.), Doğu Batı Makaleler II, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 311-324.

114

AP

annales okulu’nun siyasi tarih
disiplinine etkileri: türkiye
İNALCIK, H. (1978), “Impact of the Annales School on Ottoman Studies and
New Findings”, Review (Fernand Braudel Center), 1 (3/4), ss. 69-99.
İNALCIK, H. (2009 b), “Modern Türk Tarihçiliği Üzerine Notlar”, Halil İnalcık
(ed.), Doğu Batı Makaleler II, Ankara: Doğu Batı Yayınları, ss. 289-310.
JENKINS, K. (1997), Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener),
Ankara: Dost Kitabevi.
KAPLAN, H. (2008), Ömer Lütfi Barkan’ın Tarih Anlayışı, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
KAYALI, K. (2002), “Annales Hareketinin Türkiye Serüveni O Kadar
Açıklayıcı Ki…”, Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, (Çev.
Mehmet Küçük), Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
KESKİN, N. E. (2004), Devlet Olgusuna Yaklaşım Sorunu: Hukuk Kurumları
ve Köprülü Üzerine, Ankara Üniversitesi SBF-GETA Tartışma Metinleri, 67.
KOÇ, Y. (2013), “Ömer Lütfi Barkan’ın Tarihsel Demografi Çalışmalarına
Katkısı ve Klasik Dönem Osmanlı Nüfus Tarihinin Sorunları”, Bilig, 65, ss. 177202.
KOYUNCU, M. (2009), “Mehmet Fuad Köprülü’nün Tarih Anlayışına Bir
Örnek”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, R. Genç Özel Sayı, 5,
ss. 1396-1406.
KURAT, A. N. (2010), Rusya Tarihi: Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 5. Baskı,
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
LEUCHTENBURG, W. E. (1986), “The Pertinence of Political History:
Reflections on the Significance of the State in America”, The Journal of
American History, 73 (3), ss. 585-600.
ORTAYLI, İ. (2011), “Kurumların Tarihçisi Henri Pirenne Hakkında”, Henri
Pirenne, Ortaçağ Kentleri - Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, (Çev. Şadan
Karadeniz), İstanbul: İletişim, ss. 7-10.
ÖZ, M. (2006), “Tarihimiz ve Tarihçiliğimiz Üzerine Bazı Düşünceler”,
Muhafazakar Düşünce, 2 (7), ss. 67-75.

Merve İrem Yapıcı

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

ÖZEL, O. ve ÇETİNSAYA, G. (2001-2002), “Türkiye’de Osmanlı
Tarihçiliğinin Son Çeyrek Yüzyılı: Bir Bilanço Denemesi”, Toplum ve Bilim, 91,
ss. 8-38.
ÖZERDEM, A. (2011), “Halil İnalcık Tarihçiliğinin İzinde”, CIEPO
Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem
Sempozyum Bildirileri Cilt I, İzmir: Meta, ss. 33-38.
ÖZLEM, D. (2004), Tarih Felsefesi, İstanbul: İnkılap Yayınevi.
SAHİLLİOĞLU, H. (1985), “Ömer Lütfi Barkan”, İktisat Fakültesi Mecmuası,
41 (1/4), ss. 3-38.
SANDER, O. (1997), Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, 5. Baskı, Ankara: İmge.
SANDER, O. (1998), Siyasi Tarih: 1918-1994, 6. Baskı, Ankara: İmge.
SARICA, M. (1980), Siyasal Tarih, İstanbul: Formül Matbaası.
SCHWEIZER, K. ve SCHUMANN, M.J. (2008), “The Revitalization of
Diplomatic History: Renewed Reflections”, Diplomacy and Statecraft, 19 (2), ss.
149-186.
SÖNMEZ, E. (2010 a), Annales Okulu ve Türkiye’de Tarihyazımı - Annales
Okulu’nun Türkiye’deki Tarihyazımına Etkisi: Başlangıçtan 1980’e, Ankara:
Tan Kitabevi.
SÖNMEZ, E. (2010 b), “Klasik Dönem Osmanlı Tarihi Çalışmalarında Max
Weber Etkisi”, Praksis, 23, ss. 39-63.
STONE, L. (1979), “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old
History”, Past and Present, 85, ss. 3-24.
ŞİMŞEK, A. (2008), “Tarih Derslerinde Bütünsel Öğrenme: Gestaltçı
Yaklaşımdan Holistik Yaklaşıma Bir Bakış Denemesi”, Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi, 5 (2), ss. 1-16.
TELLAL, E. (2006), “İsimlendirme Sorunu”, Türkiye’de Siyasi Tarihin Gelişimi
ve Sorunları Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları, 592.
TOHANEANU, C. (2000), “Historical Knowledge as Perspectival and Rational:
Remarks on the Annales School’s Idea of History”, Metaphilosophy, 31 (1/2),
ss. 169-183.
116

AP

annales okulu’nun siyasi tarih
disiplinine etkileri: türkiye
TOPRAK, Z. (1986), “Türkiye’de Çağdaş Tarihçilik (1908-1970)”, Sevil Atauz
(ed.), Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Ankara: Türk Sosyal
Bilimler Derneği, ss. 431-438.
TOSH, J. (1997), Tarihin Peşinde, (Çev. Özden Arıkan), İstanbul: Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
TREVOR-ROPER, H.R. (1972), “Fernand Braudel, the Annales, and the
Mediterranean”, The Journal of Modern History, 44 (4), ss. 468-479.
TÜLÜCÜ, S. (2006), “Fuad Köprülü’ye Dair Önemli Bir Eser”, A. Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 31, ss. 313-321.
ÜÇOK, C. (1980), Siyasal Tarih (1789-1960), 3. Baskı, Ankara: Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 451.
WALLERSTEIN, I. (1999), Sosyal Bilimleri Düşünmemek, (Çev. Taylan
Doğan), İstanbul: Avesta Yayınları.
WESSELING, H. L. (1978), “The Annales School and the Writing of
Contemporary History”, Review, 1 (3/4), ss. 185-194.
YAPICI, M.İ. (2005/2006), “Bir Akdeniz Tarihçisi: “Fernand Braudel””, Doğu
Batı, 9 (34), ss. 183-199.
YURDUSEV, A.N. (2006), “Siyasi Tarih ve İdeoloji”, Türkiye’de Siyasi Tarihin
Gelişimi ve Sorunları Sempozyumu, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yayınları, 592.

alternatif
politika
Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler

Kaynak: Alternatif Politika, Cilt 7. Sayı 1. (Nisan 2015) Sayfa. 118--142.
Yazar:

Aylın Dikmen Özarslan (Yrd. Doç. Dr. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Alternatif Politika; Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources
Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific
Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Academic Papers
Database, Contemporary Research Index, Ebscohost, Index Copernicus ve Asos Index'de taranmaktadır.

AP

Aylin Dikmen Özarslan

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

AP
HEGEMONİK ERKEKLİK BAĞLAMINDA ERKEK
HEMŞİRELER
MALE NURSES IN THE CONTEXT OF HEGEMONIC
MASCULINITY
Aylın Dikmen Özarslan
ABSTRACT
Nursing has been traditionally considered as a woman’s job.
Caring is seen as a natural extension of motherhood. The
founder of modern nursing, Florance Nightingale insisted that
nursing is not a profession but a natural duty of a woman.
Nurses almost always and almost everywhere are women. But
this gendered nature of the occupation keeps men away from
nursing. The purpose of this paper is to understand men’s
reluctance to choose nursing as a profession through the concept
of hegemonic masculinity. Hegemonic masculinity shows the
most honorable way of being a man. Other masculinity patterns
that do not fit this template would be marginalized and
excluded. As distinction between woman and man is considered
to be a power relation, a man who becomes a nurse may take the
risk of being labelled. For men, it seems difficult to reconcile the
role of a nurse with the role of being a man. More women have
begun working outside their homes and taking the traditionally
male-dominated jobs. But the same is not true for men. As
power and independency is very important for hegemonic
masculinity, the conventionally subordinate and dependent
position of nursing would be inappropriate for it. From this
point of view, it seems that social gender will continue to be an
important factor in nursing.
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hegemonik erkeklik bağlamında
erkek hemşireler
Keywords: nursing, male nurses, hegemonic masculinity, gender
relations.
ÖZ
Hemşirelik geleneksel bir kadın mesleği olarak kabul edilmekte,
bakım, kadının annelik görevlerinin doğal bir uzantısı olarak
görülmektedir. Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen
Florance Nigthingale, hemşireliğin bir meslek değil, kadının
doğal görevi olduğunda ısrar etmiştir. Hemşirelerin hemen her
zaman ve her yerde kadin olması ve mesleğin bu
cinsiyetlendirilmiş yapısı erkekleri hemşirelikten uzak
tutmaktadır. Bu yazının amacı, erkeklerin hemşirelik
konusundaki çekingenliğini, hegemonik erkeklik kavramı
çerçevesinden anlamaya çalışmaktır. Hegemonik erkeklik, erkek
olmanın en şerefli yolunu göstermektedir. Bu kurguya uymayan
erkeklikler marjinalleştirilmekte ve dışlanmaktadır. Kadın erkek
ayrımı güç ilişkisi olarak kabul edildiği için hemşire olan bir
erkek etiketlenme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir.
Erkeklik için, hemşirelik rolü ile erkek olma rolünü
bağdaştırmak zor görünmektedir. Kadınlar, giderek daha fazla
ev dışında çalışıp geleneksel olarak erkek mesleği kabul edilen
alanlara daha fazla dâhil olurken; erkekler için aynı şeyi
söylemek olası değildir. Güç ve bağımsızlık hegemonik erkeklik
açısından çok önemli olduğu için, hemşireliğin geleneksel ikincil
ve bağımlı konumu hegemonik erkeklik açısından uygunsuz
olacaktır. Bu açıdan bakıldığında toplumsal cinsiyet hemşirelikte
önemli bir etken olmaya devam edecek gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, erkek hemşire, hegemonik
erkeklik, toplumsal cinsiyet ilişkileri.
GİRİŞ
Sosyal bilimler, kadın ve erkek kategorileri arasındaki farklılıkları ve ilişkileri
anlayabilmek ve açıklayabilmek için cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını
ayırt ederek kullanmıştır. Buna göre cinsiyet; kadın ve erkek arasındaki biyolojik
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farklılıklara işaret ederken, toplumsal cinsiyet; kadın ve erkek türlerine, toplumsal ve
kültürel olarak yüklenen anlamı ve değeri ifade etmektedir.
Toplumsal cinsiyet, toplumsal ilişkileri yapılandıran kuralları ve beklentileri
şekillendiren ve yeniden üreten bir olgudur. Sözünü ettiğimiz bu kurallar ve
beklentiler kuşkusuz işbölümünü de şekillendirmektedir. Buna bağlı olarak
“cinsiyetin toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan, tarihsel ve toplumsal olarak
biçimlenmiş” bir işbölümü görülmektedir. Toplumsal cinsiyet ideolojileri ve
söylemleri, cinsiyete dayalı işbölümünün gelişmesinde ve sürdürülmesinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. Bu işbölümü şekli bir yandan kadın işi-erkek işi ayrımı
yapmakta, diğer yandan bunlar arasında, erkek işleri lehine hiyerarşik bir sıralama
getirmektedir. Cinsiyete dayalı işbölümü; kadınların, doğum, bakım ve bunların
uzantısı olarak görülen işler nedeniyle doğa ile özdeşleştirildiği, erkeklerin ise alet
yapımı dolayısıyla kültürel olanla ilişkilendirildiği ataerkil cinsiyet ideolojisine
dayanmaktadır. Buna göre de, ‘kadın işi’ kavramı; kadınların edinilmiş değil,
doğuştan sahip oldukları savlanan doğal özellikleri bağlamında tanımlandığı için bir
‘vasıf’ olarak nitelendirilmemekte (Kergoat, 2008: 10) ve itibarsızlaştırılmaktadır.
Ancak toplumsal ve kültürel bir kurgu olan toplumsal cinsiyet rolleri zaman
içinde değişiklik göstermektedir. Bunun sonucunda giderek daha fazla kadın, özel
alandan çıkarak kamusal alanda ekonomik faaliyetlere katılmakta, geleneksel olarak
erkek işi kabul edilen ya da erkeklerin sayısal üstünlüğünün olduğu mesleklere daha
fazla girmektedir. Dahası kadınlar, erkekler için uygun görülen meslekleri tercih
etmeleri konusunda çevrelerinden destek görmekte, bu tür meslekleri tercih eden
kadınların toplumsal saygınlıkları artmaktadır (Chen ve diğerleri, 2010: 2;
McMurry, 2011: 26). Görünen o ki; kadınların geleneksel erkek mesleklerine
girmeleri, erkeklerin kadın mesleği olarak kabul edilen alanlara girmelerinden daha
kolaydır. Örneğin kadın doktorların sayısı, erkek hemşirelerden çok daha fazla
olmasına
rağmen
erkek
hemşireler
kadar
dikkat
çekmemekte
ve
yadırganmamaktadırlar. Oysa konuyla ilgili pek çok kaynakta, kadına uygun
görülen mesleklerde yer alan erkeklerin sosyal statü ve saygınlıklarının olumsuz
etkilendiğine ya da çevrelerinin olumsuz değerlendirmeleriyle karşılaştıklarına
dikkat çekilmektedir (Thompson ve diğerleri, 2011: 477; Chen ve diğerleri, 2010: 2;
LaRocco, 2007: 121; Meadus, 2000: 7). Bu çerçeveden bakıldığında erkek
hemşireler ilginç bir olgudur, zira alan yazın incelendiğinde, erkek hemşirelerin
kadınsı ya da eşcinsel olduklarına dair inancın şaşkınlık verecek bir yaygınlık
gösterdiği anlaşılmaktadır (Meadus, 2000: 8; LaRocco, 2007: 121; Twomey ve
Meadus, (Esmer, 1944: 2) 2008: 30; Thompson ve diğerleri, 2011: 477). Konuyla
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ilgili yapılmış birçok çalışmada, hemşireliği meslek olarak seçen erkeklerin sadece
kişiliklerinin değil bütün cinselliklerinin sorgulandığına ve “daha az erkek” olarak
değerlendirildiklerine işaret edilmektedir.
Hemşire kavramı hemen her zaman insan aklında kadın imgesini
canlandırmakta, bunun bir kadın mesleği olduğuna ilişkin yaygın ve güçlü bir
inançla karşılaşılmaktadır. Bu inancın hem nedeni hem de sonucu olarak hemşirelik
mesleğinde kadınların sayısal üstünlüğü vardır. Öte yandan erkek hemşireler sayısal
olarak azınlıkta bulunmaları bir yana, toplum tarafından genellikle
garipsenmektedirler. Sosyal bilim yazınında çoğu zaman toplumsal cinsiyet
ideolojisinin ve cinsiyete dayalı işbölümünün kadınlar açısından yarattığı
olumsuzluklar ile bu olguların kadınları yerleştirdiği elverişsiz ve ikincil konum
üzerinde durulmaktadır. Çalışmamız ise erkek hemşireleri ve erkeklerin hemşirelik
mesleğinden uzak durmaları ve/veya tutulmalarının nedenlerini anlamaya
çabalamaktadır. Bu çaba kuşkusuz kadınların çalışma yaşamı ve işgücü piyasasında
karşılaştıkları olumsuzluklardan bağımsız değildir; zira erkeklerin, hemşirelik
mesleği ile olan ilişkisi(-zliği)nin esas olarak doğrudan bu koşullarla ilgili olduğunu
akılda tutmamız gerekmektedir.
Tarihte geriye baktığımızda, erkeklerin bakım işlerinde yoğun olarak faaliyet
gösterdiklerini görebiliriz. Ancak on dokuzuncu yüzyılda modern hemşireliğin
gelişmesiyle birlikte erkekler bu alandan çekilmişlerdir. Günümüzde kadınların
hemşirelik mesleğinde sayısal üstünlüğü bulunmaktadır ve erkekler mesleğe uzak
görünmektedir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları sürekli değişim içinde olsa da,
erkeklerin hemşirelik mesleğine olan mesafeli tutumunun bu değişime direnç
gösterdiğine tanık olmaktayız. Bu mesafenin anlaşılması ve açıklanması çabasında
“hegemonik erkeklik” işlevsel bir kavram olarak düşünülmektedir.
Erkekliğin egemen (hegemonik) formu, erkeklerin duygusal açıdan güçlü
olması, risk alması, statü ve saygınlık kazanmaya çalışması ve kadınsı ya da eşcinsel
görülebilecek her şeyi engellemesi gerektiğine ilişkin buyruklar içermektedir. Smiler,
sözünü ettiği bu buyrukların, erkeklerin görevlerini ve görüşlerini kısıtlayarak, pek
çok açıdan potansiyellerini sınırladığına dikkat çekmektedir (2006: 585). Bu
bağlamda hemşirelik anlamlı bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü hemşirenin temel
nitelikleri olarak görülen bağımlılık ve itaatkarlık kadınlar için doğal ve olması
gereken bir durum kabul edilmesine rağmen erkekler için uygun görülmemektedir.
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Erkekler ile hemşirelik mesleği arasındaki ilişki ve mesafeyi hegemonik
erkeklik kavramı çerçevesinde açıklamayı amaçlayan bu çalışmanın ilk bölümünde
hegemonik erkeklik kavramı açıklanmaktadır. İkinci bölümünde ise tarihte
erkeklerin, hasta ve gereksinimi olan kişilere bakım vermek konusunda üstlendikleri
rollere rağmen zaman içinde alanla ilişkilerinin kesilmesinin, modern hemşireliğin
gelişmesiyle bu tür faaliyetlerin kadınlara geçmesinin nedenleri açıklanmaya
çalışılacaktır. Daha sonrasında ise günümüzde erkeklerin hemşirelik mesleği
içindeki durumları ve erkek hemşire olgusu, hegemonik erkeklik kavramı
bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.
1. HEGEMONİK ERKEKLİK
Patricia Sexton’ın, yetmişli yıllarda erkeklik normlarının cesaret, agresyon,
özerklik, uzmanlık, teknolojik beceri, grup dayanışması, risk alma, akıl ve bedende
dikkat çekici bir sağlamlık gibi değerleri vurguladığı iddiasına yer veren Donaldson,
daha sonraları sosyal bilimcilerin bu normları hegemoni kavramı ile
ilişkilendirdiğini belirtmektedir. Hegemonya, Gramsci’nin önemli bir kavramıdır.
Kavram, gücü kazanmak ve elde tutmak ile ilgilidir. Bu anlamda önemli olan, kural
koyucu sınıfın egemenliğini kurma ve sürdürme yollarıdır (Donaldson, 1993: 644645). Ancak egemenlik zorla sağlanmaz, nüfusun büyük bölümünün ikna edilmesi
gerekir. Diğer bir deyişle egemen gruba gösterilecek rızanın üretilmesi gerekir.
Kavramı toplumsal cinsiyet alanına taşıyan Connell’a göre; buradaki
hegemonya kavramı iktidar çekişmelerinin ötesinde, özel yaşamın ve kültürel
süreçlerin örgütlenmesinde kazanılan toplumsal üstünlüktür. Ancak bu, bir erkek
grubunun zorla, tehditle başka bir grup üzerinde üstünlük kurması değildir. Burada
sözü edilen hegemonya dinsel öğreti veya pratiğe, istihdam piyasası ve ücret
yapılarına, yardım politikalarına, kitle iletişimin içeriğine yansıyan bir üstünlüktür
(Connell, 1998: 246). Bu bağlamda kadınlık ve erkeklik biçimlerinin karşılıklı
ilişkisi, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliği temelinde şekillenmektedir (a.g.e.:
245). Ancak bu sadece kadınlara değil, diğer erkeklere karşı da elde edilen bir erkek
egemenliğidir.
Connell, hegemonik erkeklik kavramını, belirli bir düzende kültürel olarak
baskın olan erkeklik formunu açıklamak için kullanmıştır. Kavram, erkekliğin bazı
temsillerinin diğerlerinden daha saygın olduğunun altını çizmektedir (Harding,
2007: 637). 1980’lerin ortalarında kullanılmaya başlanan kavram ile hegemonik
erkeklik diğer erkekliklerden, özellikle ikincil ve bağımlı erkekliklerden
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ayrılmaktadır. Connell ve Messerschmidt, hegemonik erkekliğin istatistiki olarak
normal kabul edilenin ifadesi olmadığının altını çizmektedirler; aksine hegemonik
erkeklik sadece azınlık tarafından temsil edilebilir, fakat normatiftir; erkek olmanın
“en saygı duyulan” yolunu temsil etmektedir. Diğer bütün erkekleri, kendilerini
bununla ilişki içinde konumlandırmaya zorlamaktadır. Üstelik hegemonik erkeklik
ideolojik olarak, kadınların erkeklere bağımlılığını meşru kılmaktadır (Connell ve
Messerschmidt, 2005: 832). Daha açık bir ifadeyle hegemonik erkeklik, erkeğin
baskın konumunu ve kadının bağımlılığını garanti altına alan toplumsal cinsiyet
pratiklerinin düzenlenişi olarak tanımlanabilir (Connell, 2001: 38-39).
Bourdieu, zaman içinde kadınların koşullarında yaşanan değişimlere rağmen,
kadın ile erkek arasındaki ayrımın her zaman bu geleneksel modelin mantığına
uyduğunu belirtmektedir. Kadınlar, toplumsal alandaki konumları ne olursa olsun,
siyahların deri renginde ya da bireyin etiketlenmiş bir gruba ait olduğunu gösteren
herhangi bir işarette olduğu gibi, olumsuz sembolik etmenler yoluyla erkeklerden
ayrılmaktadır. Erkeklerden bu şekilde ayrılmaları ise kadınların olduğu ve yaptığı
herşeyi olumsuz etkilemektedir (Bourdieu, 2001 93-94). Dolayısıyla toplumsal
sistem erkeklerden, sosyal ve kültürel olarak kadına ait olarak görülen herşeyi
reddetmesini ve bunlardan kaçınmasını beklemektedir.
Ancak erkeklik hegemonyası sadece kadınları erkeklere bağımlı kılmakla
kalmaz, hegemonik erkeklikle uyuşmayan farklı erkeklikleri de bağımlı kılar ve
değerini düşürür. Diğer bir deyişle erkekler, “bu eril kültürün paradoksal biçimde
hem üreticisi hem de ürünü durumundadırlar; ataerkil ideolojinin hem sahibi hem
de kölesi”dirler (Edley ve Wetherell’den aktaran Atay, 2004: 26). Ya da
Bourdieu’nun dediği gibi, erkekler de tahakküm temsilinin tutsakları ve
kurbanlarıdır. Erkek imtiyazının olumsuz bir tarafı vardır çünkü her erkeğe, her
durumda erkekliği ispat etme görevi yüklemektedir (2001: 50). Dolayısıyla erkeklik,
bireyin kültürel anlamda erkeklik algısına sahip olmasından başlayarak yaşamı
boyunca kaybetmemek için uğraş vereceği bir kimliktir. Erkeklik, her an
sınanmaktadır ve tehdit altındadır; her an kolaylıkla kaybedilebilir. Atay, bu
tehdidin esas olarak diğer erkeklerden geldiğine dikkat çekmektedir (2004: 26).
Çünkü kendi toplumsal cinsiyet kategorisi ile bağdaşmayan özellikleri canlandıran
ve temsil eden erkeklerin, sorunlu ve kadınsı olarak etiketlenmesi erkek
üstünlüğünün kültürel sigortasıdır. Bu nedenle kadına atfedilen özellikleri sergileyen
bir erkek, hegemonik erkeklik özelliklerini gösteren kadınlardan çok daha fazla
damgalanmakta ve toplumsal müeyyidenin hedefi haline gelmektedir. (Schippers,
2007: 96). Bu çerçeveden bakarak daha önce söylediğimizi şöyle tekrarlayabiliriz;
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erkek mesleği olarak kabul edilen mesleklere giren kadınlar herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmazken, kadınlara uygun görülen kariyer alanlarını seçen
erkekler alay konusu olabilmektedir.
Hegemonik erkekliğin dayattığı normlar açısından bakıldığında erkek
hemşireler, söz konusu normlarla hemşireliğe atfedilen nitelik ve roller arasında
kalmaktadırlar. Abrahamsen, sağlık sektöründe doktorların hegemonik erkekliği
temsil ettiğini ifade etmektedir. Günümüzde hegemonik erkekliği karakterize eden
özelliklerden ikisi otorite ve bağımsızlıktır (Abrahamsen, 2004: 37). Dolayısıyla,
teşhis ve tedavi konusunda otorite olan ve karar verme yetkisini bağımsız bir şekilde
kullanma gücüne sahip olan doktor, kuşkusuz egemen erkekliğin en saygın formuna
işaret etmektedir. Oysa hemşirelik bağımlı ve itaatkâr olmakla anılmaktadır ve bu
nedenle hegemonik erkeklik kurgusuna uygun düşmemektedir. Benzer şekilde,
hemşireler için sürekli tekrarlanan ve kendisinden beklenen boyun eğme,
duygudaşlık, şefkat, samimiyet ve sabır da kadınsı erdemler olarak algılanmaktadır.
Kadınsı özellikler ise, erkeklerle karşılaştırıldığında her zaman ve hala ikincil ve
istenmeyendir (Schipper, 2007: 96).
Kuşkusuz bu nedenle hastanede beyaz gömlekli bir erkek gördüğümüzde pek
çoğumuz ilk anda onun doktor olduğunu düşünürüz. Oysa eldeki veriler tarihin
büyük bölümünde erkeklerin, hasta, yaralı ya da ihtiyaç sahibi insanların bakımında
etkin rol oynadıklarını göstermektedir. Tartışma açısından erkeklerin bakım
işlerindeki geçmişine kısaca göz gezdirmek ve zaman içinde neden ve nasıl bu işleri
kadınlara terk ettiklerini anlamak yararlı olacaktır.
2. TARİHSEL OLARAK BAKIM
ARASINDA EL DEĞİŞTİRMESİ

HİZMETLERİNİN

CİNSİYETLER

Hemşirelik tarihi genellikle Florence Nightingale ile başlatılmaktadır ve bakım
hizmetlerinin her zaman kadının görevi olduğuna dair güçlü bir inanç
bulunmaktadır. Oysa erkeklerin tarih boyunca bakım işlerini üstlendiklerine dair
çok sayıda bilgi mevcuttur. Hipokratik yazında tedavi edici işlemlere katılan erkek
kölelerden söz edilmektedir. Bu erkek köleler, doktora yardım etmeleri ve önerilen
tedaviyi uygulamaları için doktorlar tarafından eğitilmekteydiler. Antik Yunan’da
ise, kamusal alanda bakım genellikle erkeklerin sorumluluğundaydı ve kadınlara,
ancak evdeki hastaların bakımı bırakılmıştı (Brown ve diğerleri: 2000: 5).
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İlk hemşirelik okulu MÖ 250’de Hindistan’da eğitime başladığında sadece
erkekler kabul edilmekteydi, çünkü sadece erkeklerin hemşire olacak kadar saf
olduğuna inanılmaktaydı. Ortaçağ boyunca da erkekler, asker ve din adamı olarak
bakım hizmeti vermeye devam etmişlerdir (Cudé ve Winfrey, 2007: 257). Bu
dönemde dini tarikatlar, bakımın erkekler için uygun bir iş olarak tanınmasında
özellikle önemli rol oynamışlardır. Örneğin 1095’te akıl hastalarına ve 1490’da
cüzzamlılara bakmak için kurulan tarikatlarda erkek bakıcılar bulunmaktaydı.
Tarihi belgeler Haçlı Seferleri, Amerikan Iç Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi
geçmiş zamanlardan Irak Savaşı'na kadar, erkeklerin savaşlar sırasında hem askerlik
hem de hasta ve yaralıların bakımı görevlerini yerine getirdiklerini göstermektedir.
Zaman içinde bakım işlerinde görev alan erkeklerin sayısı ve rolleri azalmışsa da
(McMurry, 2011: 23) bu bilgiler, erkeklerin hemşirelikten uzak durmaları ya da
uzak tutulmalarının biyolojik ve mutlak bir nedeni olmadığını ispat etmektedir.
Erkeklerin bakım işlerinden uzak tutulmalarının nedenleri kadın ve erkek cinslerinin
biyolojik koşullarından bağımsız olduğuna göre, dikkatlerimizi hemşirelik
mesleğinin toplumsal ve tarihsel olarak nasıl şekillendiğine çevirmemiz
gerekmektedir.
Evans, erkeklerin hemşirelikle ilgilerinin on dokuzuncu yüzyılın ortalarında
hemşireliğin bağımsız bir meslek olarak gelişmeye başlamasıyla sona erdiğine dikkat
çekmektedir (2004: 323). On dokuzuncu yüzyıl, Lynne Segal’in altını çizdiği gibi,
Batılı tarihçiler tarafından çağdaş kadınlık ve erkeklik anlayışımızın geliştiği bir pota
olarak nitelendirilen bir dönemdir. Hıristiyan erkekliğinin burjuva idealleri emeğin
değerini, erkekçe bağımsızlık ve özerkliğin önemini vurgulamıştır. Aynı zamanda bu
dönem, evin özel kadınsı ortamıyla, piyasanın kamusal erkeksi dünyası arasında
sürekli genişleyen bir uçurumun açılmasına da ortam hazırlamıştır (Segal, 2007: 8990). Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in
hemşirelikle ilgili görüşleri, Viktorya döneminde, sözünü ettiğimiz ayrılıkçı
toplumsal cinsiyet ideolojisinin en güçlü olduğu bu tutucu iklim içinde şekillenmiş
ve kaçınılmaz olarak söz konusu koşullardan büyük oranda etkilenmiştir.
Bu dönemde aile çok önemli ve kutsal görülen bir toplumsal birlikti. Bu
birliğin başı erkekti ve kadın ile çocuk ona bağımlı ve boyun eğen pozisyondaydı.
Dönemin aile modelinin izini on dokuzuncu yüzyılda gelişen tıp alanındaki görev
dağılımında sürmek olasıdır. Sözünü ettiğimiz aile temelli kurumsal modelde
babanın baskın rolü erkek doktora yüklenmektedir. Ailedeki kadın olarak hemşire
ve bakıma gereksinimi olan çocuk olarak hasta, bu aile modelini tamamlamaktadır
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(Evans, 2004: 323). Söz konusu aile analojisinde ailedeki kadının ikincil, bağımlı ve
itaatkâr rolü tıpta hemşireye yüklenmektedir.
Öte yandan, bakım işlerinin kadınlara bırakılmasında, ataerkil kapitalist
yapının oynadığı rolü de gözden kaçırmamamız gerekir. Bu yapıda erkeklerin
yaptığı işler değerli hale gelirken, kadınların işleri değersizleştirilmiştir. Wallerstein,
erkeğin kadın karşısındaki egemen konumunun yeni olmadığına, ancak kapitalizmle
birlikte üretken emeğin tarihte ilk defa ayrımcılığın meşrulaştırılmasında temel hale
geldiğine dikkat çekmektedir. Böylece üretken olmayan emek alanına indirilen
kadın emeği, daha derin bir aşağılama ile karşı karşıya kalmıştır (Wallerstein, 1992:
86-87). Cinsiyete dayalı işbölümünün kapitalizmin ayırıcı özelliği olduğunu
savunan diğer bir yazar da Maria Mies’dir. Mies, cinsiyete dayalı işbölümünün
burjuva sınıfı tarafından kurulduğunu iddia etmektedir. Buna göre burjuva,
öncelikle kendi kadınlarını ekonomik ve politik etkinliğin kamusal alanından
çekerek, özel alana kapatmıştır (Mies, 2012: 202). Bu da kadınların, erkeklere
tamamen bağımlı hale gelmesine yol açmıştır. Söz konusu bağımlılık ise, ister ücret
karşılığında ister ev içi işlerde çalışıyor olsun, kadın emeğinin değerini düşürmüştür
(a.g.e., 210).
Kapitalizmin gelişimi ile kadın emeğinin değersizleştirilmesi ve kadınların
daha değerli kabul edilen erkeksi iş alanlarından uzaklaştırılması açısından tıp
önemli bir örnek oluşturmaktadır. Tarihsel arka plana kısaca baktığımızda,
kadınların tarih boyunca sağaltım işleriyle ilgili olduklarını ve tedavi konusunda
gizil güçler taşıdıklarına inanılmışsa da, hekimlik yapmalarının çoğu zaman
engellenmeye çalışıldığını görmekteyiz. On yedinci yüzyılın sonlarında bir yandan
hala kadın cerrahlardan söz edilirken, diğer yandan kadın sağaltıcılar giderek daha
fazla cadılık ve büyücülükle suçlanmaya başlanmıştır. Özellikle tıp bilimsel bir
alana evrildikçe kadınlar bu alandan uzaklaştırılmıştır (Rowbotham, 2011).
Genel olarak bilimsel alan kadınlara kapanırken, özelde tıp bilimi, on
dokuzuncu yüzyılda erkek egemen bir alan olarak gelişmiştir. Kartezyen
düşüncedeki ruh ve beden ayrımının şifacılık bilimine çok önemli katkıları
olmuştur. Böylece beden, ölümsüz ruha zarar verme korkusundan arınmış bir
inceleme ve uygulama alanı haline gelmiş; tedavi ve bakım birbirinden ayrılmıştır.
Achterberg, bu ayrımın sonucunda kadınların sahip olduğuna ve sağaltım
konusunda onlara yardım ettiğine inanılan şefkat ve önsezi yeteneklerinin modern
tıptan çıkarıldığını belirtmektedir. Tedavide bir zorunluluk olduğu inkar edilmeyen,
ancak bilimsel olmaktan uzak ve duygusal bir fenomen kabul edilen bakım işleri,
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erkek doktorların denetiminde, kadınlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır
(Achterberg, 2009: 133-134). Böylece tıpta, statüsü yüksek, çok daha fazla
ödüllendirilen teşhis ve tedavi bölümünün erkek doktorlara, daha düşük statülü,
daha az ücretin ödendiği bakım bölümünün ise kadın hemşirelere verildiği bir
işbölümü gelişmiştir (Davidoff, 2002: 231).
Dönemin toplumsal cinsiyet ve buna dayalı işbölümüne dair söz konusu
sosyal değerleri içinde, seçkin bir burjuva ailesinden gelen ve iyi eğitim almış
Nightingale’e göre “her kadın bir hemşire” idi ve hemşireler aslında sadece kadın
olmalarından dolayı doğal olarak üstlerine düşen işleri yapmaktaydılar (Evans,
2004: 322-323). Nitekim Oakley, hemşireliğin ilk dönemlerinde yapılan işlerin, ev
içinde yapılan işlerden çok da farklı olmadığını ifade etmektedir. Hastanede görevli
hemşirelerin çoğunluğu hastalar için, aslında evde aileleri için yaptıkları işleri
yapmaktaydılar (1998: 191-192). Dolayısıyla Evans’ın altını çizdiği gibi, erkek
hemşire nosyonu dönemin toplumsal cinsiyet ideolojisine uygun düşmemekteydi.
(2004: 323).
Meslekle ilgili düşüncelerini ve ilkelerini yazdığı çok sayıdaki kitapta ortaya
koyan Nightingale, hemşire yetiştirmek için açtığı okullara erkeklerin alınmasına
karşı çıkmış (McMurry, 2011: 23) ve bunun kadınlara ait bir alan olduğu algısının
kurumsallaşmasına yol açmıştır. Böylece hemşirelik bir kadın rolü olarak gelişimine
devam ederken, erkeklerin bakım işlerindeki katkıları ve tarihleri hemen tamamen
unutulmuştur.
3. HEMŞİRELİK KADINLARA ÖZGÜ BİR MESLEK OLMAYA DEVAM
ETMEKTEDİR
Hemşirelik günümüzde de tek cinsiyetli yapısını büyük oranda korumaktadır.
Alan yazında erkek hemşirelerin sayısının artmakta olduğu kabul edilmekle birlikte,
meslekte kadınların sayısal üstünlüğünün ve hemşireliğin kadına ait bir meslek
olduğuna dair algının sürmekte olduğunun altı çizilmektedir. Elde edilen sayısal
veriler de bu durumu açıklıkla ortaya koymaktadır. 2009 yılı verilerine göre
Almanya’da hemşirelerin yüzde on dördü erkektir. Oysa aynı yılda Amerika
Birleşik Devletleri'nde bu oran yüzde sekizdir (Sobiraj ve diğerleri, 2011:799).
İngiltere’de erkek hemşire sayısı hiçbir zaman yüzde onu geçmemiştir. Whittock ve
Leonard, İngiltere’de hemşireliğin bir kadın mesleği olduğu algısının hemen hemen
kesin bir ilke haline geldiğini vurgulamaktadırlar (2003: 243). Keogh ve Gleeson’ın
2006 tarihli yazılarında, söz konusu dönemde İrlanda’da hemşirelerin yüzde doksan
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altısının kadın olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmada yazarlar, modern
hemşireliğin başlangıcından itibaren İrlanda’da hemşire imajının iyi kadın ve iyi
anne modeli ile yakından ilişkilendirildiğini ve bu imajın günümüzde de insanların
zihninde varlığını sürdürmekte olduğunu belirtmektedirler. Bakım işinin kadınsı bir
özellik olduğu ve dahası herhangi bir erkeksi özellikle uyuşmadığı inancının hâkim
olduğunun altını çizmektedirler (2006: 1172). Tayvan’da ise, 2003 yılı itibariyle
erkek hemşirelerin oranı sadece binde elli beştir (Yang ve diğerleri, 2004: 643). 2000
yılı itibariyle İsrail’de hemşirelerin yüzde dokuza yakını erkektir. Fakat burada
dikkat çeken şey, erkek hemşirelerin dörtte üçünden fazlasının göçmen ve etnik
azınlık gruplarından gelmesidir (Romem ve Anson, 2005). Diğer bir deyişle
hemşireliğin, egemen gruba mensup erkeklerin ulaşabildiği toplumsal olanaklara
ulaşmakta güçlük çeken gruplarca “tercih edildiği” ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan İran’a baktığımızda farklı bir yapı ile karşılaşacağımızı
düşünebiliriz. Zira İran’da sağlık sistemi cinsiyet ayrımı temelinde şekillenmekte ve
sağlık bakımı verenlerin sadece kendi cinsiyetinden kişilerle ilgilenmelerine izin
verilmektedir. Daha açık bir ifadeyle kadın hastalarla kadın, erkek hastalarla erkek
hemşirelerin ilgilenmesi gerekmektedir ki bu durum, her iki cinsin de hemşirelik
kariyeri yapabilmek için aynı olanaklara sahip olduğunu göstermektedir (Fooladi,
2003: 33; Vaismoradi ve diğerleri, 2011: 176). Sağlık sisteminin hem kadın hem de
erkek hemşireye gereksinim duyduğu söz konusu koşullarda, yukarıdaki
örneklerden farklı olarak, meslekte kadın ve erkek çalışan sayısının birbirine yakın
olması beklenir. Ancak 2008 yılı verilerine göre İran’da hemşirelerin yüzde yetmiş
biri kadındır (Vaismorad ve diğerleri, 2011: 176). Bununla birlikte 1999 yılında
İran’daki bir hemşirelik fakültesinde eğitim gören öğrencilerin katıldığı çalışma,
verilen eğitimin, mesleğe atfedilen anlamın ve işin yapılma şeklinin kadın ve
erkekler için farklılaştığını ortaya koymaktadır. Buna göre, kadınların eğitiminde ilgi
ve şefkat önemli kavramlardır. Kadın eğitimcilere ve öğrencilere göre, başkaları için
endişelenmek ve onlara bakmak dua etmenin bir yoludur ve ruhani bir eylemdir.
Oysa erkek öğrenciler için hemşirelik, gelir kaynağı olmaktan ve geçimini
sağlamaktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Eğitimciler, erkek öğrencilerin
mesleğin bakım ve besleme yönü ile ilgilenmediklerini belirtmişlerdir. Bir öğretim
üyesi, erkek öğrencilerin hemşirelikteki eril ve dişi roller arasında bir iç çatışma
yaşadıklarını dile getirmiştir. İlgi ve şefkatin hemşireliğin dişil yönünü
oluşturduğuna, buna karşılık yüksek riskli ve acil girişimlerin yer aldığı alanların ise
mesleğin eril yönü olduğuna ilişkin bir algı söz konusudur. Eğitimciler, erkek
öğrencilerin tedaviyi uygulamak konusunda oldukça yetkin olmalarına karşın,
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hemşireliğin duygusal ilgi gerektiren boyutundan çekindiklerini, yani bakım
işlerinden hızla uzaklaştıklarını vurgulamaktadırlar (Fooladi, 2003: 33). Daha açık
bir ifadeyle, kadınsı olarak kabul edilen ve algılanan faaliyetlerden uzak durmaya
çalışmaktadırlar.
Kadınların hemşirelik mesleğindeki sayısal üstünlüğünün devam etmesinin
yanı sıra konuyla ilgili pek çok çalışma, erkek hemşirelerin mesleğe başladıktan kısa
süre sonra mesleği bırakma eğilimlerinin kadınlardan çok daha yüksek olduğunu
tekrarlamaktadır. McMillan ve arkadaşları sosyal, politik ve ekonomik sistemin,
hemşireliğin
kadın
ağırlıklı
yapısını
desteklemeye
devam
ettiğini
vurgulamaktadırlar. Ayrıca, kadınlarla karşılaştırıldığında çok daha fazla sayıda
erkeğin, tıp camiasından saygı görmedikleri ve buna ilaveten kadın ağırlıklı bir
meslekte çalışmanın getirdiği sorunlar dolayısıyla hemşirelikten ayrıldığına dikkat
çekmektedirler (McMillan vd., 2006: 100).
Örneğin Amerika’da hemşirelik kariyerini bırakmış 1589 kadın ve erkek
hemşire ile gerçekleştirilen bir araştırmanın sonucunda, çalışma saatlerinin
elverişsizliği, ücretin ve mesleki ödüllendirmenin yetersizliği gibi nedenlerin
meslekten ayrılmaya yol açtığı bulgulanmıştır. Ancak elde edilen bulgular, kadın ve
erkeklerin, sayılan bu nedenlerden değişik oranlarda etkilendiğini de
göstermektedir; çalışma saatlerinin uzunluğu kadınları daha fazla zorlar
görünürken, hemşirelikte elde edilen kazancın yetersizliği erkeklerin kariyer
değiştirmesinde daha etkin rol oynamaktadır (Rajapaksa ve Rothstein, 2009). Bu
veriler, toplumsal cinsiyet rolleri içinde düşünüldüğünde daha anlamlı hale
gelmektedir. Kadının yeniden üretim faaliyetleri, çocukların bakımı ve aile
bireylerinin kendisinden beklediği ilgi ve şefkat, evin dışında geçen uzun ve
düzensiz çalışma saatlerini önemli bir sorun haline getirmektedir. Buna karşın
erkekten beklenen, düzenli ve iyi bir kazanç elde etmesi ve böylece ailesinin
geçimini sağlamasıdır. Oysa özellikle kadın ağırlıklı bir iş olması nedeniyle
hemşirelik, iyi gelir getiren bir meslek değildir. Nitekim Turner, hemşirelikte
kadınların sayısal üstünlüğünü, kapitalist toplumun üretim maliyetini düşürmek için
kadın işgücünü kullanmasının bir sonucu olarak açıklamaktadır. Bununla birlikte
hemşirelikte kadınların çok büyük oranda yer almasının, kadınların düşük ücretli ve
saygınlığı az kabul edilen işlerde istihdamının tekrarı olduğunu iddia etmektedir
(Turner, 1987: 151). Dolayısıyla hemşirelik, erkeklerin iş yaşamından beklentilerini
ve çevrelerinin erkeklere yüklediği beklentileri karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
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4. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA HEMŞİRELİK
Türkiye’de hastabakıcılık eğitimine öncülük eden Dr. Besim Ömer Paşa
(Akalın)’ya göre, “Eşler, anneler, kız kardeşler ve kadın akrabalar hastabakıcılık
görevini üstlenmiş olduğundan, on dokuzuncu yüzyılın sonları hatta yirminci
yüzyılın başlarına kadar hastabakıcılık ayrı bir meslek olarak değerlendirilmemiş ve
kurumlaşmamıştı”. Ancak Osmanlı tarihi boyunca erkek hastabakıcılar
hastanelerde görev yapmaktaydı (Sarı, 1996/97: 26). Türkiye’de ilk defa 1911
yılında altı ay süreli hastabakıcılık kursu verilmeye başlanmıştır. Dersleri yürüten
Dr. Besim Ömer Paşa, İstanbul’un tanınmış ailelerinin kızlarını kursa katılmaya
çağırmıştır. Hemşirelik okulunun 1925 yılında kurulmasından bu yana çeşitli
düzeylerde hemşirelik eğitimi verilmiştir. Üniversite düzeyinde eğitim ise 1955
yılında başlamıştır (Ulusoy, 1998: 3-4).
Çalışmamız açısından hemşireliğin gelişimindeki cinsiyetçi bakış açısı daha
önemli görünmektedir. Bu bağlamda yukarıda kısaca söz ettiğimiz Dr. Besim Ömer
Paşa önemli bir figürdür. 1887 yılında Londra’ya gittiğinde hastanelerin
temizliğinden, hastalara gösterilen özenden ve Nightingale tarafından kurulan
hemşirelik okulundan çok etkilenmişti (Sarı; Özaydın, 1992: 12). Böylece
Türkiye’de hemşirelik mesleğinin kurumsallaşmasında büyük emek harcayan Paşa,
1921 tarihinde yazdığı kitabında, erkek hastabakıcıların artık her ülkede çok sınırlı
yerlerde ve hizmetlerde kabul gördüğünü yazmaktaydı. O’na göre hastabakıcı
dendiğinde, teorik ve uygulamalı olarak bu sanatı tahsil etmiş bir kadın, yani
hemşire akla gelmeliydi. Çünkü annelik ve dolayısıyla şefkat ve merhamet duygusu,
sabır ve yumuşaklık gibi özellikler erkeklerden çok kadınlarda görülmekteydi ve
bunlar esas olarak bir hastabakıcıda bulunması gereken özelliklerdi (Sarı; Özaydın,
1992: 77). Böylece Türkiye’de de, diğer ülkelerde olduğu gibi, hemşirelik bir kadın
mesleği olarak gelişmiştir. Dahası 1954 yılında yürürlüğe giren 6283 sayılı
Hemşirelik Kanunu, “…Türk kadınlarından başka hiçbir kimse”nin hemşirelik
yapamayacağına hükmetmektedir. Erkeklere hemşire olarak görev yapma
olanaklarını ortadan kaldıran bu yasal düzenleme ancak 2007 yılında değiştirilmiş
ve kadın terimi yasadan çıkarılmıştır. Böylece erkeklerin de hemşirelik mesleğine
girmelerinin yolu açılmıştır. Buna bağlı olarak, hemşire yetiştiren fakültelerde
giderek daha fazla sayıda erkek öğrenci eğitim görmeye başlamıştır.
Ancak bugün hemşirelerin çok büyük bölümünün kadın olduğu açıkça
görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2011 yılı verilerine baktığımızda ise,
insan sağlığı ve sosyal hizmet alanında çalışanların yaklaşık %60’ının kadın
olduğunu görmekteyiz. Fakat sağlık alanında iş görenlerle ilgili sayısal veriler
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cinsiyete göre ayrıştırılmadığından doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık personeli
arasında kadın ve erkek sayısına ilişkin güvenilir verilere ulaşmak olası değildir.
Bununla birlikte sağlık hizmetlerinde kadınların sayısal ağırlığının büyük oranda
hemşirelerden beslendiği açıktır. Üstelik meslekteki kadın üstünlüğünün daha uzun
zaman değişmeden devam edeceğine de kuşku yoktur.
Türkiye’de erkek hemşireleri konu alan çok sayıda araştırmanın sonuçlarını
gözden geçirdiğimizde, yapılan çalışmaların hemen tamamında katılımcıların çok
büyük oranda, hemşireliğin hem kadınların hem de erkeklerin yapabileceği bir
meslek olduğuna inandıkları anlaşılmaktadır. Ancak bulgular daha ayrıntılı
incelendiğinde cinsiyetçi yapının varlığını büyük oranda sürdürdüğü görülmektedir.
Günümüzde hemşirelik, hala kadınlara uygun ve kadın ağırlıklı bir meslek
olma özelliğini sürdürüyorsa erkekler neden hemşireliği meslek olarak seçiyorlar,
sorusu akla gelmektedir. Hem diğer ülkelerde hem de Türkiye’de yapılmış pek çok
araştırmada, mesleğin sunduğu iş olanaklarının erkeklerin hemşireliği seçmesinde
etkili olan en güçlü faktör olduğu anlaşılmaktadır (Kavurmacı; Küçükoğlu, 2014;
Kahraman, 2013; Çınar vd, 2011; Yılmaz; Karadağ, 2011; Kulakaç, 2009;
Zamanzadeh vd., 2013; Twomey; Meadus, 2008: 32; Zyberg; Berry, 2005: 196-197;
Rognstad vd., 2004: 497; Yang vd., 2004). Hemşireliğin sağladığı iş imkânları, diğer
ülkelerde yapılmış benzer araştırmalarda da mesleğin erkekler tarafından
seçilmesinde en fazla dile getirilen etken olmuştur. Örneğin Kulakaç ve
arkadaşlarının 2007 yılında yapmış olduğu araştırmanın örneklemini oluşturan on
beş erkek hemşirelik öğrencisinin tamamının istihdam olanakları nedeniyle bu
kariyere yönelmesi araştırmacılar tarafından, Türkiye’de giderek artan işsizlik ve
gelecek endişesinin erkekleri, geleneksel toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıyla karşı
karşıya kalma riskini göze almaya zorladığı şeklinde yorumlanmıştır. Katılımcılar,
“iki kötüden daha az kötüsü”nü seçtiklerini ifade etmişlerdir (2009: 679).
Unutmamak gerekir ki, toplumsal olarak erkeğe yüklenen en temel görev, ailesinin
geçimini sağlamaktır. Abrahamsen, ailenin ekonomik geçimini sağlamanın
hegemonik erkekliğin en önemli boyutlarından biri olduğunun altını çizmektedir
(2004: 32). Dolayısıyla gelecek ve geçim korkusunun daha ciddi bir endişe kaynağı
olduğu anlaşılmaktadır.
Hemşirelik eğitimi alan erkeklerle ilgili bir diğer önemli bulgu doğum
yerleridir. Katılımcıların doğum yerlerine ilişkin bilgi barındıran tüm çalışmalarda
katılımcıların çok büyük bir bölümünün Güneydoğu Anadolu kökenli oldukları
bulgulanmıştır (Kulakaç vd., 2009: 677; Yılmaz; Karadağ, 2011: 23; Kahraman,
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2013: 208). Çalışmanın önceki bölümlerinde İsrail’de hemşirelik mesleğini seçen
erkeklerin önemli bir bölümünün göçmen ve etnik azınlık gruplarından geldiğine
ilişkin saptamadan hareketle, toplumun sunduğu olanaklardan yararlanma
konusunda eşitsizlikler yaşayan kişilerin mesleğe yöneldiğinden söz etmiştik.
Burada da benzer bir durumla karşılaşmaktayız. Güneydoğu Anadolu bölgesi,
eğitim hizmetlerine ulaşma konusunda hem niceliksel hem de niteliksel açıdan
dezavantajlıdır. Benzer şekilde bölgede istihdam olanakları da kısıtlıdır. Bunlara ek
olarak yoksulluk da bölge açısından çok ciddi bir sorundur. Bu tablo içinde, gene
yapılmış araştırmalardan elde edilen verilerden hareketle katılımcıların çok büyük
bir bölümünün orta ya da alt gelir grubuna dahil ailelerden geldiği bulgusunu
(Kulakaç vd., 2009: 677; Çıtak Tunç vd., 2010: 26; Yılmaz; Karadağ, 2011: 23;
Çınar vd., 2011: 18; Kavurmacı; Küçükoğlu, 2014: 3) da dikkate aldığımızda,
hemşirelik mesleğinin sunduğu güvenceli iş olanaklarının erkekleri mesleğe
yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu arada araştırmalarda katılımcılar sıklıkla,
üniversite sınavında aldıkları puanların bu bölüme yettiği için hemşirelik eğitimini
seçtiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, yabancı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de hemşireliğin erkekler için öncelikli kariyer tercihi olmadığı anlaşılmaktadır.
Daha önce belirttiğimiz gibi, erkeklerin hemşire olarak görev yapabilmeleri
ancak 2007 yılındaki yasal değişiklikle mümkün olmuştur; bu anlamda erkek
hemşire kavramı ülke açısından oldukça yeniyse de, erkekler çok daha öncelerinden
günümüze “sağlık memuru” olarak eğitim görmekte ve görev yapmaktadırlar.
Tarihi Kırım Savaşı'na kadar götürülmekle birlikte sağlık memurları, 1995-1996
öğretim yılından itibaren dört yıllık yüksek eğitimle yetiştirilmeye başlanmıştır
(Sarıtaş vd., 2009: 280). Konumuz açısından sağlık memurluğu ile hemşirelik
bölümlerinin aynı müfredatla eğitim gördükleri, yani bir “hemşire gibi”
yetiştirildikleri (Göz; Ercan, 2006: 39) halde sağlık memurluğu öğrencilerinin,
hemşirelikle ilgili algı ve tutumlarını inceleyen araştırmalardan elde edilen sonuçlar,
toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının hâkimiyetini göstermesi açısından özellikle
önemlidir.
Örneğin Göz ve Erkan’ın, 2005-2006 öğretim yılında 216 sağlık memurluğu
bölümü öğrencisi ile gerçekleştirdiği araştırmada, erkek öğrencilerin % 40'ı sağlık
memurluğunun, hemşirelikten farklı olduğunu savunurken bu oran kadın
öğrencilerde %10'a düşmektedir. Bunun yanında öğrencilerin klinik uygulamalarda
kendileri için uygun gördükleri işlemler küçük cerrahi müdahaleler, pansuman ve
kan almak gibi teknik becerinin ön planda olduğu girişimlerdir. Oysa erkek
öğrencilerin çoğunlukta olduğu örneklemde masaj yapmak ve hastanın temizliği ile
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yatak yapmak gibi doğrudan hasta bakımına yönelik uygulamaları dile getirenlerin
oranı yüzde beş ve altındadır (2006: 43-44).
Aynı öğretim yılında Çıtak Tunç ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir
araştırmada, Uludağ Üniversitesi'nde hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitimi alan
birinci sınıf öğrencileri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada tamamı kadın olan
hemşirelik bölümü öğrencilerinin üçte ikisinden fazlası hemşireyi, hastalara yardım
eden kişi olarak tanımlarken, doktor yardımcısı ve sağlık ekibinin bir üyesi yanıtı
daha az tekrarlanmıştır. Oysa tamamına yakını erkek olan sağlık memurluğu
öğrencilerinde tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Sağlık memuru, sağlık ekibinin
bir üyesidir yanıtı daha sıklıkla tekrarlanmş, doktorun yardımcısı seçeneği
hemşirelik öğrencilerine göre daha fazla benimsenmiştir. Hastalara yardım ve
hizmet eden kişi yanıtı ise katılımcıların beşte birinden daha azı tarafından kabul
edilmiştir (2010). Her iki araştırmanın bulguları, erkeklerin bakım işlerinden ve
hemşireliğin bağımlı ve ikincil konumundan kaçınma eğiliminde olduklarını
göstermektedir. Diğer bir deyişle, kadına yüklenen ve/veya kadınsı görünen
niteliklerden kendilerini uzak tutmak, böylece kadınsı alana yaklaşmadan, erkeksi
alanda kalmak çabasında oldukları anlaşılmıştır.
Benzer eğilimi hemşirelik eğitimi almakta olan erkeklerin, mezuniyet
sonrasına ilişkin planlarında da açıkça görmek olasıdır. Erkek hemşireler, hastalara
doğrudan bakım vermeleri gereken servilerden uzak durma eğilimdedirler ki
Abrahamsen bunu, “bedenlerden kaçış” olarak tanımlamaktadır (Abrahamsen,
2004: 32). Erkek hemşireler genellikle psikiyatri servislerinde, yoğun bakım ve acil
servislerde çalışmayı, ameliyathane ve anestezi hemşiresi olarak görev yapmayı
tercih etmektedirler. Ayrıca yönetici kademelerde ve eğitici erkek hemşire sayısının
yüksekliği de dikkat çekicidir1 (American Community Survey Highlight Report,
2013: 4; Health Workforce Australia, 2013: 15; Zamanzadeh vd., 2013: 54; Moorey
vd., 2008: 390; Lindsay, 2007; Abrahamsen, 2004: 32; Yang vd., 2004: 648). Bu
alanlar sadece, teknik beceri, fiziksel güç ve bağımsızlık gibi maskülen davranış
1

Kadınların sayısal üstünlüğü bulunan mesleklere giren erkekler, kariyer basamaklarını
çok daha hızlı tırmanma olanağı bulmaktadırlar. Kadınların çalışma yaşamında
yükselmelerini engelleyen “cam tavan”a karşılık, geleneksel olarak kadın mesleği kabul
edilen alanlardaki erkeklerin hızlı yükselişini Williams “cam merdiven” kavramıyla
tanımlamaktadır. Christine L. (1992), “The Glass Escalator: Hidden Advantages For
Men In The “Female” Professions”, Social Problems, 39(3), pp.: 253-267; (1995), Still
A Man’s World, University of California Press, London.
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stereotiplerini yansıttığı için değil, fakat özellikle dokunma ve yakın bakım
gerektiren kadınsı hemşirelik özellikleriyle ilişkili olmadığından erkek hemşireleri
çekmektedir. Evans, erkek hemşirelerin böylece, yani daha az kadınsı ve daha
erkeksi cinsiyet rolleriyle tanımlanan alanları seçerek, meslek içinde kendilerine
“erkeklik adaları” oluşturduklarına dikkat çekmektedir (1997: 228).Türkiye’de
yapılmış çalışmalarda da erkek hemşirelerin benzer alanlarda çalışmak istedikleri
saptanmaktadır. Örneğin Özdemir ve diğerlerinin yaptığı çalışmada 2004 yılında
Uludağ Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümlerinde eğitim gören
kadın ve erkek öğrenciler, yoğun bakım, ameliyathane ve acil servisin erkek
hemşireler için daha uygun buldukları bulgulanmıştır. Buna karşılık doğum ve
çocuk kliniklerinin, erkek hemşirelerin çalışması için uygun servisler olmadığına
dair algı da ortaya çıkmıştır (Özdemir vd., 2008: 156). Koç ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada, örneklemi oluşturan erkek öğrencilerin ancak onda biri mezuniyet
sonrasında uygulayıcı olmak istediklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların büyük
bölümü 2yönetici, eğitici ve araştırmacı olmak istemektedir (Koç vd., 2010: 321).
Yılmaz ve Karadağ’ın çalışmasında da benzer şekilde, araştırmaya katılan erkek
öğrencilerin çoğunluğunun ilerisi için planları akademisyen hemşire olmaktır
(Yılmaz; Karadağ, 2011: 25). Çınar ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen
araştırmada da erkek hemşirelik öğrencilerinin çoğunlukla yönetici ve akademisyen
olmak istedikleri bulgulanmıştır (Çınar vd., 2011: 20-21). Görünen o ki; hemşirelik
mesleği içinde, erkeklerin güç, teknoloji ve uzmanlık gerektiren alanlarda,
kadınların ise ilgi, şefkat ve bakımı ön planda tutan alanlarda hizmet verdiği
cinsiyete dayalı bir işbölümü şekillenmektedir. Böylece erkek hemşireler, ihtiyaç
duydukları gücü ve saygınlığı kazanmanın ve elde tutmanın olanaklarını
bulmaktadırlar.
Erkek hemşireler için en önemli sorun mesleğin adı gibi görünmektedir.
Türkiye’de ilk defa 1910 yılında kullanılmaya başlanan “hemşire” kelimesi kız
kardeş anlamına gelmektedir. Bu durumda hemşire adı ile anılmak erkekler için çok
ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle erkek hemşirelik öğrencileri sağlık
memuru olarak anılmak istediklerini belirtmektedirler (Çınar vd., 2011: 20).
Kulakaç ve arkadaşlarının yaptığı niteliksel çalışmada örnekleme dahil olan erkek
öğrencilerin önemli bir bölümünün akrabalarına, arkadaşlarına ve çevrelerindekilere
hemşirelik bölümünde okuduklarını söylemedikleri bulgulanmıştır. Çünkü “hemşire
olmak delikanlılığa sığmamak”tadır. Katılımcılardan biri hemşirelik adıyla ilgili
sıkıntısını şöyle dile getirmiştir; “Hemşireyim diyemem. Hemşire kız demek.
Açıkçası adı değiştiğinde şok oldum. Hala sağlık memurluğu olsaydı iyi
olacaktı…Insanlar gülerler. Okul bittikten sonra Hakkari’ye dönersem, hemşire
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olduğumu söyleyemem. Kendime hemşire demek boğazımda düğümleniyor”
(Kulakaç vd., 2009: 678-679). Erkek hemşirelerin çalışmayı tercih ettikleri alanlar
ve mesleğin adına ilişkin sıkıntılarını, kadına ait görülen, kadınsı olan her şeyden
kaçınmak ya da Bourdieu’dan alıntılayarak, “erkek hakkındaki egemen temsile
uymak için umutsuz ve biraz da patatik bir çaba” (Bourdieu; Wacquant, 2003: 173)
olarak okuyabiliriz.
5. SONUÇ
Pellizon, kapitalizmin gelişmesiyle kadın emeğinin değersizleştirilmesi
eğiliminin günümüzde de varlığını sürdürdüğünü, iş yaşamında toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması konusunda çok yol alındığına ilişkin savlara itibar
etmememiz gerektiğini savunmaktadır. “Genel olarak bir mesleğin statüsü ve geliri
ne kadar yüksek ise, o meslekte o kadar az kadına” rastlandığına dikkat çekmektedir
(Pellizon, 2009: 378). Bu ifadeyi tersten okursak, bir meslekte ne kadar çok kadın
çalışıyorsa o mesleğin statüsü o kadar düşüktür. Nitekim Turner, hemşireliğin
belirgin özelliklerini; düşük saygınlık, düşük ücret, elverişsiz çalışma saatleri ve iş
başında bağımsızlığın olmaması olarak saymakta ve bu niteliklerin cinsiyet
özellikleriyle açıklanabileceğini savunmaktadır (Turner, 1987, s.: 148).
Hegemonik erkeklik, ataerkil cinsiyet ideolojisine içkindir. Dolayısıyla ataerkil
toplumsal yapı içinde sosyal, siyasal ve ekonomik alanların her yanına kök
salmıştır. Söz konusu cinsiyet ilişkisi, aktif erkek pasif kadın arasındaki temel ayrım
ilkesine dayanmaktadır, bu nedenle de bir tahakküm ilişkisidir. Cinsiyet ile gücü
birbirine bağlayan bu bakış açısından, bir erkeğin kadına dönüşmesi en büyük
aşağılama olacaktır kuşkusuz (Bourdieu, 2001: 21-22). Bu anlamda hemşirelik
önemli bir olgu olarak durmaktadır. Zira erkeklerin hasta ve gereksinimi olanlara
bakım verdikleri uzun tarihe rağmen, çok daha kısa bir geçmişe sahip olan modern
hemşirelik, mesleği kadının doğal olarak sahip olduğu savlanan yeteneklerine
dayanan, kadın için uygun bir faaliyet alanı olarak kurup kurumsallaştırmıştır. Buna
paralel olarak, kadına ait her türlü alandan uzak durması ve kadınsı görünen her
şeyi dışlaması için sosyal baskı altında bulunan erkek, hemşirelik mesleğine girmek
konusunda hevesli görünmemektedir. Birçok ülkede erkek hemşirelerin sayısı artma
eğilimindeyse de, toplam içindeki oranı hala çok düşüktür. Erkeklerin, hemşirelik
mesleğini uygun bir kariyer olarak görmek konusundaki çekingenliklerini ve erkek
hemşire olgusu karşısındaki şüpheci bakışı hegemonik erkeklik bağlamında
anlamak mümkün görünmektedir.
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Öte yandan günümüzde sağlık hızla genişleyen bir alandır. İnsanların yaşam
süresinin uzaması, tıbbın ilgi alanını genişletmesi vb. koşullar sağlık ve bakım
hizmetlerine olan talebi büyük oranda arttırmaktadır. Bu durumda hemşirelik,
özellikle sunduğu iş bulma ve düzenli gelir olanakları nedeniyle erkekler için de,
giderek daha fazla tercih edilen bir kariyer seçeneği haline gelecektir kuşkusuz.
Bununla birlikte tıbbi bakımdaki uzmanlaşmanın artması, bakım işlerinin de
çeşitlenmesine yol açmıştır. Bugün Nightingale’in öğrettiğinden çok farklı
hemşirelik uygulamalarından söz edebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu uzmanlaşma ise,
hemşirelik içinde cinsiyete dayalı yeni bir işbölümünün gelişmesine olanak
sağlamaktadır. Böylece hasta ile doğrudan ve yakın temasın gerekli olduğu, yatak
başı bakımının kadın hemşirelere, teknik beceri ve fiziksel güç gerektiren, karar
almada görece bağımsızlığın mümkün olduğu, daha prestijli ve daha yüksek ücret
ya da ödüllendirme imkânı bulunan alanların erkek hemşirelere bırakıldığı bir
işbölümü ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal cinsiyet konusunda düşünürken akılda tutmamız gereken,
toplumsal cinsiyete dair kalıp yargıların dinamik ve esnek olduğudur, çünkü
Willbourn ve Kee’nin işaret ettiği gibi, bu esneklik role bağlı eylemlerden ve
özelliklerden kaynaklanmaktadırlar. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ayrımına
dayanan eylem ve mesleklerdeki kadın ve erkeklerin sayısal dağılımı değiştiğinde,
bu eylem ve mesleklerdeki kalıp yargılar da bu değişimi yansıtacaktır (2000: 671).
Benzer şekilde hegemonik erkekliğin temsili de değişime açıktır. Ancak cinsler arası
ilişkiler ve faaliyetlerin cinsler arasındaki dağılımı güç ilişkisine dayandığı ve erkeği
üstün, kadını ikincil ve boyun eğen bir sosyal konuma yerleştirmeye devam ettikçe
toplumsal cinsiyet şekil değiştirse de, hemşirelik deneyiminde en etkili faktörlerden
biri olmaya devam edecektir.
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“AS KENDİNİ DE HEPİMİZ KURTULALIM ARTIK!”:
SOSYAL DIŞLANMADAN İNTİHARA LGBT GENÇLER
“HANG YOURSELF AND SAVE US THE TROUBLE!”:
LGBT YOUTH, FROM SOCIAL EXCLUSION TO SUICIDE
Barış Erdoğan – Esra Köten
ABSTRACT
While various sexual orientations may lead to social exclusion,
social exclusion, in return, may indirectly lead to suicide. Both
in Turkey and the world in general, this mentioned phenomenon
and the proposed correlation is depicted rather clearly when one
looks at the social exclusion and harassment to which the LGBT
youth is subjected to and the subsequent high rates of suicide. As
a consequence of the social and individual discrimination,
repression and at times even the violence they are exposed to in
either the family, educational institutions, work environment or
public life in general, LGBT youth experiences considerable
difficulty in social integration and acceptance in social strata in
general, whereby they seek ultimate refuge and escape in
suicide. In this paper, the relationship between sexual
orientation and the fact of suicide will be discussed with a
sociological perspective, utilizing Durkheim's theoretical
approach, various research results in the literature and actual
narratives left behind by LGBT youth who ultimately chose to
commit suicide.
Keywords: Suicide, social exclusion, LGBT youth, sexual
orientation, Durkheim.
ÖZ
Çeşitli cinsel yönelimler sosyal dışlanmaya, sosyal dışlanma ise
dolaylı olarak intihara neden olabilmektedir. LGBT gençlerin
dünya genelinde ve Türkiye’de sosyal dışlanmaya maruz kalma
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ve intihar davranışında bulunma oranlarının yüksekliğine
bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. LGBT gençler
ailede, okulda, işte ve genel olarak kamusal alanın bütününde
karşılaştıkları önyargılar, ayrımcılık, baskı ve şiddet sonucu,
toplumsal yaşamın dışına itilmekte, toplumla bütünleşmeleri
engellenmekte ve hayatlarını sonlandırmaya itilmektedirler. Bu
makalede cinsel yönelim ve intihar olgusu arasındaki ilişki
sosyolojik bakış açısıyla ele alınacak, Durkheim'ın teorik
yaklaşımından, literatürdeki çeşitli araştırma sonuçlarından ve
intihar eden LGBT gençlerin geride bıraktıkları anlatılardan
yararlanılarak tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: İntihar, sosyal dışlanma, LGBT gençler,
cinsel yönelim, Durkheim.
GİRİŞ
İntihar davranışı üzerine farklı disiplinlerin yaptığı çalışmalar LGBT
gençlerin intihar oranlarının heteroseksüel gençlere kıyasla daha yüksek
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu makalede LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel,
trans) gençlerde heteroseksüel gençlere kıyasla daha fazla görülen intihar
davranışının arkasında yatan dinamikler toplumsal koşullarla açıklanacaktır.
Toplumun çoğunluğundan farklı cinsel yönelimlere sahip LGBT gençler, aile,
yakın çevre, okul, iş hayatı gibi toplumsal hayatın tüm alanlarında büyük ölçüde
sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. İzolasyon, marjinalleştirme,
ötekileştirme gibi toplumsal süreçler ise bu gençleri dolaylı olarak intihar
düşüncesine ve nihayetinde intihar girişimine (ölümle sonuçlanmayan intihar
eylemi) ya da intihara (istemli ölüme) sürükleyebilmektedir.
İntihar, Emile Durkheim’ın 1897 yılında yayınlanan “İntihar” adlı eserinde
toplumsal nedenlerden kaynaklanan bir olgu olarak gösterilmiş olsa da,
sosyologlarca üzerinde az çalışılmış, ihmal edilmiş bir konudur. Agerbo ve
arkadaşlarının (Agerbo vd., 2009’dan aktaran Scourfield vd., 2012) yaptıkları bir
çalışma 1980 yılından araştırmayı yaptıkları tarihe kadar intihar üzerine
yayımlanmış 30 binden fazla bilimsel makaleden sadece 400 tanesinin sosyoloji
kategorisinde sınıflandığını göstermektedir. İntihar üzerine yapılan sosyolojik
çalışmalarda temel olarak iki yaklaşım göze çarpmaktadır. İlki Durkheim’ın
(1897) sosyolojik yaklaşımıdır. Durkheim intihar gibi görünüşte bireysel olan bir
edimin toplumsal bağlamını intihar oranları ile çeşitli sosyal etkenler arasındaki
ilişkileri inceleyerek açıklamaya çalışmıştır. Özellikle sosyal bütünleşme gibi
sosyal olgular ile intihar arasında bağ kurmaya dayalı bu nicel yaklaşım, intihar
üzerine yapılan sosyolojik çalışmalarda (Morselli, 1881; Pope, 1976; Stack,
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1993) ağırlıktadır. İkinci yaklaşım ise Max Weber’in metodolojisinden
faydalanarak toplumsal aktörler için intihar davranışının öznel anlamlarına
odaklanmaktadır. Yine de intihar üzerine yapılan sosyolojik çalışmalarda nicel
yöntemin ağırlıkla kullanıldığı görülmektedir. Örneğin ikinci yaklaşıma önemli
bir katkı sağlayan Douglas, intihar olayına karışan birey için intiharın yaşadığı
kültürde sosyal olarak ne anlama geldiğine odaklanmıştır (Douglas, 1967: 245).
Douglas’ın çalışması çok atıf almasına rağmen, Durkheimcı bakış açısının
literatürde egemen olduğu görülmektedir (Scourfield v.d., 2012). Ancak intiharın
nedenlerinin nicel verilerden hareketle analiz edildiği yaklaşımın temelde
oldukça yararlı olmasının yanında, bireyin toplumla bütünleşmesini engelleyen,
onu sosyal olarak dışlayan süreçlerin açıklamasında bizzat bireyin kendi
tanıklığına kulak vermek de büyük önem taşımaktadır. Araştırmacının resmi
istatistiki bilgiler dışında başvurabileceği kaynaklardan biri intihar girişiminde
bulunmuş bireylerle görüşmeler, bir diğeri ise intihar eylemini gerçekleştiren
bireyin geride bıraktığı mektuplar, sosyal medyada paylaştığı dijital mesajlar ya
da yakınlarının paylaştığı anılardır. Bu nedenle bu makalede alan yazını dışında
Türkiye’de ve dünyada son yıllarda intihar eden LGBT gençlerin geride
bıraktıkları yazılı ve görsel dokümanlardan ve tanıklıklardan da faydalanılmıştır.
Özetle bu makalede intihar olgusu sosyolojik bir temelde ele alınmakta,
cinsel yönelim ve intihar olgusu arasındaki ilişki toplumsal bütünleşme ve
dışlanma bağlamında analiz edilmektedir. Bu kapsamda farklı cinsel kimlikleri
nedeniyle sosyal dışlanmaya uğrayan LGBT gençlerde sıkça görülen intihar
olgusunun toplumsal yönleri tartışılmaktadır.
1. İNTİHARA FARKLI BAKIŞLAR
İntihar olgusunun literatürde genellikle “intihar düşüncesi”, “intihar
girişimi” ve “tamamlanmış intihar” biçiminde üçlü bir sınıflandırma biçiminde
ele alındığı görülmektedir (Alptekin, 2008: 10). “İntihar düşüncesi” intihara
yönelik formüle edilmiş ya da edilmemiş fikirler, dürtüler, kararlar ve planlardır
(Pugnière, 2011: 28). “İntihar girişimi”, bireyin kendi yaşamına son verme
amacıyla girişimde bulunması ama eylemin ölümle sonuçlanmamasıdır (Sorlot,
2005: 3). “Tamamlanmış intihar” ise bireyin ölümle sonuçlanacağını bilerek
yaşamına son vermesi eylemi olarak tanımlanmaktadır (Durkheim, [1897] 2013:
25).
Dünya Sağlık
her yıl 800 binden
saniyede bir kişinin
ülkelerde 15-44 yaş

Örgütü’nün “İntiharı Engellemek” raporuna göre dünyada
fazla kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Bu da yaklaşık 40
ölümü anlamına gelmektedir. Aynı rapora göre intihar kimi
arası ölümlerin ilk üç nedeninden biridir, kimi ülkelerde ise
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15-29 yaş grubu içinde ikinci büyük ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu rakamların içinde intihar girişimlerinin yer almaması -ki kimi çalışmalara
göre intihar girişimleri, tamamlanmış intihardan 10-20 kat ve daha fazla
gerçekleşebilmektedir- intihar olgusunun toplumda ne kadar yaygın olduğunu
göstermesi açısından dikkat çekicidir (Preventing Suicide, 2014: 9).
Dünya Sağlık Örgütü rakamlarının da gösterdiği gibi bireysel bir olay
olmaktan çıkıp küresel ölçekte toplumsal bir sorun haline gelen intihar
davranışının arkasında yatan dinamikler insanoğlunun her zaman ilgisini
çekmiştir. Bilim insanları iklim koşullarından beyindeki farklı hormonsal
özelliklere, bireyin ruh halinden toplumsal yapıya kadar farklı itkilerin bireyi
yaşamını sonlandırmaya yönelttiğini savlamıştır.
Bireyi intihar davranışına yönlendiren nedenleri araştıran çalışmaları üç
gruba ayırmak mümkündür. Bunların ilki bireyin yaşadığı fiziki çevreye, ikincisi
bireyin kişilik bozuklukları ile biyolojik yapısına ve üçüncüsü bireyin yaşadığı
toplumsal çevreye odaklanan bilimsel çalışmalardır. Fiziksel çevre çalışmaları
genelde iklim ve hava durumu koşullarına yoğunlaşırlar. Örneğin Fransız
düşünür Baron de Montesquieu, Büyük Britanya'da gözlemlediği intihar
yoğunluğunu bir iklim hastalığı olarak tanımlamıştır (Montesquieu, [1793] 2001:
255). Aydınlanma döneminde İngiltere’de görülen intihar yoğunluğunu bir
İngiliz hastalığı olarak tanımlayan Dr. George Cheyne de bu durumu ateizm ve
felsefi düşünce gibi etkenlerin yanı sıra, bu ada toplumunun coğrafyasından ve
elverişsiz ilkim koşullarından ileri gelen karakterine bağlamıştır (Cheyne,
1734’ten aktaran Minois, 2008: 210). Ancak bu aydınlanma çağı miti istatistik
biliminin ileriki dönemde gelişmesine rağmen farklı şekillerde yeniden bilim
insanlarının ilgisini çekmiştir.1
İntihar davranışını biyolojik faktörlere dayandıran araştırmacılar özellikle
genetik yapının ve vücutta meydana gelen kimyasal değişimlerin bireyi intihara
sürükleyebileceğini savunmuşlardır. Örneğin psikiyatrist Marie Asberg ve
arkadaşları 1976 yılında ağır depresyon geçiren hastaların beyin sıvılarındaki
kimyasal maddeleri incelemiş ve bu değişimle intihar arasında bir bağ kurmaya
çalışmışlardır (Goleman, 8 Ekim 1985). İntiharların nedenlerini kişilik sorunuyla
açıklamaya çalışan ve günümüzde de egemen olan söylem ise psikiyatristler ve
psikologlar tarafından üretilmektedir. Bu yaklaşımların kişilik bozukluklarının

1

C. M. Mills ABD’nin bazı kuzey kentlerinde yaptığı araştırmaların sonucunda fırtınalarla
intiharlar arasında bir ilişki tespit etmiştir. Mills barometrik basıncın ani düşmesi ve basıncın
birden değişmesiyle bireyde intihar frekanslarının yükseldiğini iddia etmiştir (Mills, 1934’ten
aktaran Özel, 1952: 105).
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oluşumunda bireyin içinde yaşadığı toplumun payını genellikle görmezden
geldiği görülmektedir.2
İntiharı basitçe bir bireyin kendi kararıyla ölümü olarak görmek yerine, bir
olaylar örüntüsü olarak ele aldığımızda bireyi hayatına son vermeye götüren
toplumsal faktörlerin belirleyiciliği daha fazla açığa çıkacaktır.
2. SOSYAL BİR OLGU OLARAK İNTİHAR
Bireyin kendi yaşamına kasıtlı olarak son vermesi eylemi olarak
tanımlanan intihar olgusu tekil olarak ele alındığında bireysel bir eylem olarak
görünse de, bireyi bu eyleme yönelten nedenler incelendiğinde arkasında
toplumsal örüntülerin olduğunu ilk kez sistematik bir şekilde inceleyen Emile
Durkheim olmuştur. Durkheim'ın varsayımlarından biri intiharın bir insanın
toplumla bütünleşme düzeyi ile kategorize edilebileceğidir (Taylor, 1982).
Durkheim yaptığı çalışmalar sonucu kimi sosyal-etnik-dini gruplara üye
olanların olmayanlardan ve erkeklerin kadınlardan daha fazla intihar eğiliminde
olduklarını ortaya koymuştur.
İntihar bireyin kararıyla gerçekleştirilen bir eylem olsa da toplumsal
nedenleri ve sonuçları da olan bir olgudur. Emile Durkheim, intihar eğiliminin
ortaya çıkmasına, sürmesine ve ağırlaşmasına neden olan toplumsal koşulların
varlığının altını çizmektedir. Aile, kent yaşamı, inanç, yaş, geçim durumu, savaş,
medeni durum ve cinsellik gibi koşullar, intihar eğilimini ortaya çıkarmakta etkili
toplumsal koşullardır (Durkheim, [1897] 2013: 12). Durkheim’ın tek tek intiharla
ilişkisini araştırdığı bu koşulların ortak yönlerinden biri toplumsal bütünleşmeye
engel olmalarıdır. Toplumla bütünleşmenin çeşitli toplumsal gruplar için sayılan
toplumsal koşullara bağlı olarak zayıflaması, bu grupların intihar eğiliminin
artmasına neden olmaktadır.
Durkheim intiharı sosyolojik bağlamda açıklamaya yönelik çalışmasında,
intihar olgusunu dört temel kategoride ele almıştır: Egoistik (bencil) intihar,
anomik intihar, altrustik (elcil) intihar ve fatalist (kaderci) intihar. Bu çalışmanın
konusu olan LGBT gençlerin intiharları özellikle egoistik intihar kapsamında
değerlendirilebilir niteliktedir. Durkheim egoistik intihara neden olan başlıca
2

Örneğin intihar vakalarında sosyolojik durumu dikkate almayan Delmas'a göre intiharların
yüzde 90'ı kronik çöküntü hallerinden, yüzde 10’u ise aşırı duygusallığa sahip olmaktan
(hyperémotivité) ileri gelmektedir (Anusaksathien, 2011: 55). Freud ise tehlike (angoise)
karşısında kendini korumak isteyen insanın önünde iki seçenek olduğunu iddia etmiştir. Bu birey
ya tehlikeden uzaklaşmaya çalışacaktır ya da kendini tehlikenin tam ortasına atacaktır. Tehlikeyi
net olarak analiz edemeyen, geçerli bir sebep olmadan ölümden korkan nevrozlu bir birey de iki
zıt kutup arasında gidip gelir ve intihara sürüklenir (Özel, 1952: 110-13).
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toplumsal olgunun, bireyin toplumsal çevresiyle bütünleşememesi olduğunu
vurgulamaktadır ve bu değerlendirme tam olarak sosyal dışlanmaya işaret
etmektedir. Durkheim, dinsel topluluğun, aile topluluğunun ve siyasi topluluğun
bütünleşme ölçüsüyle intihar arasında ters orantılı bir değişim olduğunu iddia
etmiştir; öyle ki her birindeki bütünleşme azaldıkça intihar olasılığı artmaktadır
(Durkheim, [1897] 2013: 235). Bu kapsamda Durkheim, bireyin toplumla
bütünleşmemesine bağlı olarak açıkladığı egoistik intiharı, öncelikle dinsel
göstergelerden yola çıkarak ortaya koymuştur. Bunun için Katolik ve Protestan
inanç gruplarını karşılaştırmış, ilkinde toplumsal bütünleşmenin diğerine göre
daha fazla olduğunu, buna bağlı olarak da intihara daha az rastlandığını iddia
etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken dinsel inancın içeriğinden çok,
dayanışma ve/veya bireyciliğe etkisidir ki bu etki sosyal dışlanma ile doğrudan
bağlantılıdır. Katoliklikte bütünleşmenin Protestanlıkta ise bireyciliğin belirgin
olması, bu dinsel inanç biçimlerine mensup bireylerin sosyal bütünleşme ve
dışlanma oranında, dolayısıyla intihar davranışı üzerinde etkili olmaktadır.
Durkheim, farklı dinsel grupları karşılaştırma yoluyla intihar davranışını
açıklamaya çalışırken, bu dinsel grupların inançlarının etkilerine, örneğin birinin
intiharı diğerinden daha açık biçimde yasaklaması gibi bir içeriğe sahip olup
olmamasına değil3, bu grupların ne ölçüde toplumsal bütünleşme içinde
olduğuna odaklanmıştır. Dinin intiharla ilgili iyilikçi etkisinin, dinlerin özel
niteliklerinden değil, bir toplum oluşturmasından kaynaklandığını vurgulayan
Durkheim, bütün insanlar için ortaklaşa, gelenekleşmiş ve uyulması zorunlu
inanç uygulamalarının toplumu bir araya getirici etkisinin altını çizmektedir. Bir
dinsel inanç içerdiği bir araya getirici uygulamaların çokluğu ve güçlülüğü
oranında, toplumu bütünleştirici ve koruyucu etkiye sahip olmaktadır. Bir din
ortak yaşamı beslediği ölçüde iç bütünleşme sağlamakta ve intiharı durdurucu bir
etkiye sahip olmaktadır (Durkheim, [1897] 2013: s. 188).
Durkheim
intiharı
sınırlandıran
toplumsal
etkinin
toplumsal
bütünleşmeden kaynaklandığını, dolayısıyla yalnızca dinsel grupların değil,
3

İntihar olgusuna felsefi ve teolojik açıdan bakıldığında Antik çağdan modern zamanlara kadar
bu konuda toplumları etkileyen düşünürlerin çok çeşitli fikirler ortaya koydukları görülmektedir.
Antik Yunan düşünürleri (Pisagor, Epikür gibi) genel olarak ruhun ölümsüz olduğunu
düşündükleri için intihara karşı çıkmışlardır (Cooper, 1989: 9-38). Platon ve Aristo gibi filozoflar
ise onur, erdem gibi sınırlı durumlarda intiharı onaylamaktadırlar (Rist, 1969). Stoacılık
akımının kurucusu Kitionlu Zenon da intiharı onaylamıştır (Marietta, 1998: 153-154). Tek tanrılı
dinlerden Hristiyanlık ve Yahudilik gibi İslam düşünce sistemi de insana can verenin Tanrı
olduğu gibi alacak olanın da Tanrı olması gerektiğini savunarak intiharı inananlarına
yasaklamıştır. Aynı şekilde Budizm de intiharı bir şiddet eylemi olarak görerek tasvip
etmemektedir (Fourest ve Venner, 2010: 186). Modern zamanlarda ise özgürlük fikrini savunan
liberaller bu konuda da bireyi serbest bırakmışlardır. Kant ise intiharı insanın ilk amacının
kendini koruması olduğunu söyleyerek eleştirmiştir (Kant, [1785] 2008 : 46).
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ailelerin ya da siyasal toplulukların da yeterince bütünleşmiş olduklarında aynı
etkiyi yarattıklarına dikkat çekmektedir (Durkheim, [1897] 2013: 235).
Toplumdaki sıkı bağların ve dayanışmanın etkisini vurgulayan ve intiharın
artışını bunların azalmasına bağlayan Durkheim’a göre aile bağlarının
yoğunluğu, aile üyelerinin intihara karşı bağışıklığını güçlendirmektedir
(Ozankaya, 2013: 7). Ortak yaşamla birlikte bütünleşmenin de artacağını
savunan Durkheim, bir topluluğun üyeleri arasındaki alışverişin sürekli ve etkin
olmasının, bu topluluğun birliğini ve direncini güçlendirdiğini belirtmektedir
(Durkheim, [1897] 2013: 227).
Durkheim’a göre “intihar, bireyin içinde yer aldığı toplumsal kümelerin
bütünleşmişlik ölçüsüyle ters orantılı olarak değişir” (Durkheim, [1897] 2013:
235). Bu durum içinde bulunulan grubun özel niteliklerine bağlı değildir; intihar
olgusunun azalmasına neden olan şey dini grubun, siyasi topluluğun ya da
ailenin özel nitelikleri değil, ne derece bütünleşmiş olduğudur. Böylece intiharın
artışını ya da bir grupta diğerinden daha fazla olmasını, bu grupta bütünleşmenin
daha az olmasıyla açıklamak mümkün hale gelmektedir; o halde sosyal dışlanma
arttıkça intihar davranışı da artmaktadır. Bütünleşmiş, yoğun bir ortak yaşamın,
güçlü ve sıkı bağların olduğu bir grubun üyesi olmayan bireyler, bu grubun
koruyucu etkisinden de mahrum kalmaktadırlar.
Durkheim’ın egoistik intihar kavramsallaştırmasına göre, intihar olgusunda
belirleyici olan bireylerin kişilikleri değil, üyesi oldukları grupların yoğunluğu ve
içerdikleri bağların sıkı olmasıdır. Buradan yola çıkıldığında, toplumla yeterince
bütünleşemeyen grupların intihar olasılığının arttığı ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmanın konusu olan LGBT gençler, cinsel yönelimlerine bağlı olarak dini,
ailevi ve siyasi bütünleşmeden çoğu zaman yoksun kaldıkları gibi kendi
aralarında da ortak yaşam, dayanışma, sıkı bağlar ve yoğun sosyal ilişkiler
geliştiremedikleri ölçüde toplumsal dışlanmaya maruz kalmakta ve intihar etme,
intihar girişiminde bulunma ve intihar düşüncesi taşıma olasılıkları artmaktadır.
3. SOSYAL DIŞLANMANIN İNTİHARA ETKİLERİ
Durkheim’ın 1897 yılında yayımlanan “İntihar” adlı eserinden yaklaşık üç
çeyrek yüzyıl sonra bilim insanları farklı cinsel yönelimlerle intihar olgusu
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 1970’li yıllardan itibaren
dünyanın farklı kültürel coğrafyalarında cinsel yönelim ile intihar arasındaki
ilişkiyi irdeleyen çalışmalarda LGBT bireylerin heteroseksüel bireylere oranla 27 kat daha fazla intihar ettiği ortaya çıkmıştır4. 2000’li yıllardan sonra
4

Cinsel yönelim ve intihar davranışı arasındaki ilişki üzerine yapılan ilk çalışmalardan biri 1970'li
yılların sonunda San Fransisco'da 37 yaş ortalaması olan, homoseksüel ya da biseksüel eğilimli
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araştırmacılar arasında (Cochran, Mays ve Sullivan, 2003; de Graaf v.d., 2006;
King v.d., 2008; Mays ve Cochran, 2001; McCabe v.d., 2010) LGB bireylerin
intihar girişimlerinin en azından bir kısmının azınlık cinsel yönelimine sahip
olmalarına bağlı olarak sosyal damga, önyargı ve ayrımcılıktan kaynaklandığı
konusunda görüş birliği artış göstermiştir (aktaran Haas vd., 2010: 22).
Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı LGBT bireylerde intihar
oranlarının karşı cinse ilgi duyanlara oranla daha fazla olduğu tespiti yapmakla
yetinmiş, arkasındaki nedenleri yeterince araştırmamış ya da meseleyi toplumsal
nedenlerle değil yine psikoloji-biyoloji disiplinlerinin bakış açısıyla bir sağlık
sorunu olarak açıklamaya çalışmıştır. Oysa farklı cinsel yönelimlere sahip
lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin neden intihar davranışına
yöneldiklerini sosyolojik belirleyenler ekseninde tartışmak ve açıklamak
mümkündür.5 Özellikle sosyal dışlanmanın LGBT bireylerin intihar
davranışında etkili olduğu görülmektedir.
Çok boyutlu, karmaşık, göreceli ve dinamik bir kavram olan “sosyal
dışlanma”6 bireyin içinde yaşadığı toplumun temel politik, ekonomik ve sosyal
faaliyetlerine dahil olamaması anlamına gelmektedir (Tsakloglou ve
Papadopoulos, 2001: 2). Bu kavram, dezavantajlı birey ve grupların çeşitli
alanlarda toplumla bütünleşememesi olarak tanımlanmakta, bireylerin toplumun
geneliyle tam olarak bütünleşmesinin engellenmesi biçimlerine işaret etmekte ve
sosyologlarca eşitsizliğin yeni kaynaklarını göstermek için kullanılmaktadır
(Giddens, 2004: 92). Farklı sosyal bilim alanlarının konusu olan sosyal
dışlanma, yeterli kaynak ve gelirden yoksun olmaya bağlı dışlanma, iş
piyasasından dışlanma, sosyal ilişkilerden dışlanma ve sosyal hizmetlerden
dışlanma olmak üzere dört boyutta ele alınmaktadır (David Gordon vd., 2000:
54). İlk ikisi bölüşümsel ve son ikisi ilişkisel olan bu boyutların her birinde
dışlanmaya maruz kalanların ortak özeliği, tümünün çeşitli nedenlerle toplumsal
olarak önyargı ve ayrımcılığa uğrayan ikincil gruplar olmalarıdır. Sınıf (Byrne,
2005: 177), ırk ve etnisite (Percival, 2007: 161), din (Merry, 2005: 20), engellilik
686 erkek ve 293 kadından oluşan bir örneklem üzerinde yapılmıştır. Bu grup üzerinde yapılan
karşılaştırmalı çalışma sonucu, araştırmacılar erkek homoseksüel/biseksüellerde 6 kat daha
fazla, kadın homoseksüel/biseksüellerde 2 kat daha fazla intihar girişimi yaşandığını tespit
etmişlerdir (Bell ve Weinberg, 1978).
5
Gey ve lezbiyen intiharlarını Durkheim’ın teorik yaklaşımı ile ele alan bir çalışma için bkz.
Saunders ve Valente, 1987.
6
Sosyal dışlanma üzerine yapılan çalışmalarda ilki Anglo-Sakson gelenek, ikincisi ise Fransız
geleneği olmak üzere iki temel metodolojik yaklaşım bulunmaktadır. Birinci gelenek dışlanmayı
ekonomik yapısal bir sorun olarak bölüşüm boyutunda ele alırken, ikinci gelenek dışlanmayı
sosyal kültürel bir sorun olarak tespit eder ve onun ilişkisel boyutuna odaklanır (Jehoel-Gijsbers
ve Vrooman, 2007: 16; de Haan, 2000: 26).
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(Lenoir, 1989: 41), toplumsal cinsiyet (Fraser, 1997: 20) ve cinsel yönelim
(ILGA-Europe, 2006: 21) gibi nedenlerle toplumsal olarak dezavantajlı hale
gelen grupların sosyal dışlanmaya uğrama olasılıkları daha fazladır. Gençlerin
söz konusu dışlanmaya bağlı olumsuzlukları yaşamaları ise, bu olumsuzlukları
telafi edebilecek araçlardan çoğu zaman yoksun olmaları nedeniyle diğer yaş
gruplarına oranla daha fazla ihtimal dahilindedir (Abrams ve Christian, 2007:
219; ILGA-Europe, 2006: 19). Bu çerçevede cinsel yönelimleri nedeniyle sosyal
dışlanma yaşayan LGBT bireyler içinde de sosyal dışlanmanın yıkıcı etkilerinin
daha çok gençlerde görüldüğünü savunmak mümkündür.7 Toplumla
bütünleşmenin çeşitli alanlarda engellenmesi, LGBT gençler için sosyal
dışlanmaya bağlı intiharın artışına yol açmaktadır (Mason ve Palmer, 1996;
Goldsmith v.d., 2002; Haas vd., 2010).
Sosyal dışlanmanın intihara neden olabildiği, dolayısıyla sosyal dışlanma
ile intihar arasında doğrudan ya da dolaylı bir neden-sonuç ilişkisi kurulabileceği
görülmektedir. Örneğin TÜİK (2013) verilerine göre Türkiye’de tespit edilen
3189 intihar vakasının 1716’sının (%53,8) nedeni bilinmezken, geriye kalanların
515’i (%16,1) hastalıktan, 296’sı (%9,3) aile geçimsizliğinden, 220’si (%6,9)
geçim zorluğundan, 104’ü (%3,3) hissi ilişki ve istediğiyle evlenememekten, 62’si
(%1,9) ticari başarısızlıktan, 16’sı (%0,5) öğrenim başarısızlığından, 260’ı (%8,2)
ise diğer nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu rakamlar, özellikle nedeni
bilinmeyenler ve diğer kategorisinde gösterilenler, intihar eden bireylerin ne
derece sosyal dışlanmaya maruz kaldıklarını net olarak vermemekle birlikte,
7

LGBT bireylerin intiharlarında yaş gibi toplumsal cinsiyetin de etkileri olduğu görülmektedir.
Cinsel yönelime bağlı intiharlarda toplumsal cinsiyetin etkisini ele alan çeşitli araştırmalar
(Pinhey ve Millman, 2004: 1204; Hidaka v.d., 2008: 755) intihar oranlarının erkeklerde kadınlara
kıyasla daha fazla olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde Garofalo v.d.’nin (1999: 490)
araştırması da, cinsel yönelimin intihar için erkek öğrencilerde kız öğrencilerde olduğundan daha
güçlü bir bağımsız değişken olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yaşam boyu intihar girişimi
oranlarının da genellikle gey/biseksüel erkeklerde lezbiyen/biseksüel kadınlarda olduğundan
daha fazla olduğu görülmektedir (King v.d., 2008). Bu çalışmanın doğrudan konusu olmamakla
birlikte, bu farklılığın toplumsal belirleyenlerle ilişkisine kısaca değinmekte fayda vardır. İntihar
olgusunun toplumun genelince onaylanmayan cinsel yönelimlere sahip erkeklerde kadınlara
kıyasla daha fazla gerçekleşmesini, egemen toplumsal cinsiyet kodlarına bağlı olarak toplumsal
baskı ve şiddete daha fazla maruz kalmaları ile açıklamak mümkündür. Ataerkinin erkeklere
verdiği birincil ve kadınlara verdiği ikincil rol, homoseksüel erkeğin (ya da trans kadının)
“kadınlaşması” olarak algılanmakta, erkek egemen zihniyeti -kadının erilleşmesinden- daha fazla
rahatsız etmektedir. Oysa kadının lezbiyen ya da trans erkek olması, “erkek gibi” davranması
olarak yorumlanabilmektedir. Böylece övgü almasalar bile egemen normdan farklı cinsel
yönelime sahip erkekler kadar yergi de almayan kadınlar, toplumsal baskıyı da daha az
hissedebilmektedirler. Bunu da erkeklerin cinsel yönelimleri nedeniyle yaşadıkları sosyal
dışlanmanın kadınların yaşadıklarından daha fazla olabileceği, dolayısıyla intihar davranışının
ortaya çıkmasında cinsel yönelimin erkekler için kadınlarda olduğundan daha belirleyici bir
etken oluşturabileceği biçiminde yorumlamak mümkündür.
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belirtilen nedenlerin toplumsal yaşamda sosyal dışlanma olgusunu ortaya
çıkarabileceğine işaret etmektedir. Hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu,
hissi ilişki ve istediğiyle evlenememe, ticari başarısızlık, öğrenim başarısızlığı gibi
nedenlerin çoğu şu veya bu ölçüde sosyal dışlanma ile ilişkilidir. Örneğin
süregelen bir hastalık, bireyin iş piyasası, eğitim ve öğrenim, kamu hizmetleri ve
sosyalleşme örüntülerinin dışında kalmasına, yaşamın birçok alanında toplumla
bütünleşmesinin engellenmesine, dolayısıyla sosyal dışlanmaya neden
olabilmektedir. Benzer biçimde geçim zorluğu ve ticari başarısızlık ekonomik
kaynaklara erişimde dışlanma anlamına gelirken, aile geçimsizliği sosyal
ilişkilerden dışlanma sonucunu getirebilmektedir. Bu durumda gösterilen her bir
nedenin doğrudan sonucunun intihar olmayabileceğini, bu nedenlerin toplumsal
yaşantıdaki etkilerinin bireyi intihara sürüklemiş olabileceğini düşünmek gerekir.
Durkheim’ın ([1897] 2013) egoistik intihar yaklaşımından yararlanacak olursak,
sayılan intihar nedenlerini yaşayan bir bireyin yeterli toplumsal bütünleşme
yaşaması, sıkı bağlara, yoğun ilişkilere ve etkin bir dayanışma ağına sahip olması
intihar olasılığını düşürecektir. Dolayısıyla görünen nedenin doğrudan
sonucunun intihar olmadığını, intihar sonucunu ortaya çıkaranın bireyin onu
yaşama bağlayacak destek araçlarından yoksun olması olduğunu düşünmek
gerekir. İntiharın nedeni tek başına neden olarak sunulan bu değişkenler değil,
bireyin yaşamında bunların ortaya çıkardığı sosyal dışlanmadır; birey toplumla
bütünleşebildiği, yeterli destek aldığı ve dayanışma içinde bulunduğu ölçüde
intihar vakaları azalacaktır. Kaldı ki, bireylerin ölümünün ardından görünen
olası intihar nedenleri yeterince güvenilir olmayabileceği gibi, nedeni bilinmeyen
ve diğer kategorisinde yer alan intiharlar da dikkat çekici orandadır.
Bir topluluğa ait hissetme, olumlu bireysel ve toplumsal sonuçlar
doğurabilmekte, kolektif kimlik oluşumu aidiyet duygusuna bağlı olarak kişinin
yaşadığı olumsuzluklara rağmen yaşama bağlanmasını beraberinde
getirebilmektedir. Ancak bu grup desteğinden yoksun olan birey ve gruplar
intihar konusunda diğerlerine göre çok daha kırılgan olabilmektedirler. Özellikle
LGBT gençler toplumdan topluma değişiklikler göstermekle birlikte genel olarak
toplumsal dışlanmayı en şiddetli yaşayan gruplar arasında yer almaktadırlar.
Avrupa ve Türkiye genelinde LGBT bireylerin cinsel kimliklerinden dolayı
toplumsal alanda yaşadıkları ayrımcılık çeşitli kurumlar tarafından son yıllarda
yakından takip edilmekte ve rapor halinde kamuoyuyla da paylaşılmaktadır.
Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkede homofobi, transfobi, cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine dayalı ayrımcılık hakkında yapılan oldukça geniş kapsamlı Avrupa’da
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık Araştırması
(Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe,
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2011), LGBT bireylere yönelik tutum ve algılar, yasal standartlar ve
uygulamalar, koruma (şiddet ve sığınma), katılım (toplantı, ifade ve örgütlenme
özgürlükleri), mahremiyet (cinsiyet tanınması ve aile hayatı) ve sağlık
hizmetlerine, eğitime ve istihdama erişim konularına odaklanmaktadır. Bir ayağı
da Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, özellikle sağlık hizmetlerine, eğitime ve
istihdama erişim bağlamında LGBT bireylerin yaşadığı sosyal dışlanmaya ilişkin
önemli veriler sunmaktadır. Rapora göre LGBT bireyler sağlık hizmetlerine
erişmede sağlık çalışanlarının sınırlı bilgi ve farkındalıkları ya da işlem yapmayı
reddetmeleri gibi nedenlere bağlı olarak geniş çaplı sorunlar yaşamaktadır.
Eğitim ile ilgili karşılaşılan sorunlar ise ağırlıkla okullarda akran zorbalığı, taciz,
güvensizlik, ders kitaplarında eksik/yanlış bilgilendirme gibi maddeler
içermektedir. İstihdam alanında ise LGBT bireylere yönelik ayrımcılık
vurgulanmakta, emek piyasasına erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat
çekilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre LGBT bireylere karşı kamusal ve özel
alanda en fazla negatif tutumların sergilendiği ülkeler arasında Türkiye’nin yanı
sıra Avrupa Birliği üyesi Romanya, Bulgaristan, Kıbrıs, Ukrayna ve Rusya da
yer almaktadır.
Avrupa çapında gerçekleştirilen başka araştırmalar da Türkiye toplumunun
geniş bir kesiminin LGBT bireylerin toplumsal hayat içinde özgürce
yaşamalarını kabul etmediğini ve onlara karşı olumsuz tutumlara sahip
olduğunu göstermektedir. Avrupa Komisyonu’nun 2008 yılında yaptırdığı
Avrupa Değerler Araştırması’nda “Gey erkekler ve lezbiyenler kendi hayatlarını
diledikleri gibi yaşamak konusunda özgür olmalıdır” ifadesine katılma puanının
(5 üzerinden 2,6) en düşük olduğu ülke Ukrayna ile birlikte Türkiye olmuştur
(Tacaks ve Szalma, 2013: 37).
Türkiye genelinde LGBT bireylerin kimlikleri nedeniyle toplumdan
dışlandıklarını, negatif tutumlara maruz kaldıklarını, çeşitli kamusal ve özel
hizmetleri alamadıklarını, eğitim ve iş yaşamında ayrımcılığa uğradıklarını ya da
seks işçiliği yapmak zorunda kaldıklarını gösteren kısıtlı çalışmalar olmakla
beraber (Esmer, 2009; Lambdaistanbul, 2010; Esmer, 2012; Öner, 2015), özel
olarak genç nüfusa yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla beraber genel
olarak yaşanan sorunlar ve geçmiş araştırmalar bize sorunun tespitinde ışık
tutmaktadır. Örneğin 2009 yılında Türkiye çapında gerçekleştirilen "Radikalizm
ve Aşırıcılık" adlı araştırmada, "Kiminle komşu olmak istemezsiniz?" sorusuna
katılımcıların %87'si "eşcinsel" kişiler olarak cevap vermiştir (Esmer, 2009). 2011
yılında gerçekleştirilen Türkiye Değerler Araştırmasında ise bu soruyu aynı
şekilde yanıtlayanların oranı %84 olmuştur. Bir yıl sonra gerçekleştirilen aynı
araştırmada ise bu sefer “eşcinsel” komşu istemeyenlerin oranı %87’ye
yükselmiştir (Esmer, 2012). “Eşcinsel” olanların, bu araştırmaların tümünde
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nikâhsız yaşayanların, AIDS hastalarının ve ateistlerin önünde, toplum
tarafından en “istenmeyen”, dışlanan grup olması dikkat çekicidir.
Lambdaistanbul’un 2008’de yaptığı araştırma da, trans kadınlarla ilgili göç,
eğitim, iş hayatı ve intihar gibi konularda önemli bilgiler vermektedir.
İstanbul’da yapılan araştırmanın katılımcılarının yarısından fazlası 30 yaşın
altındadır. Uygulanan anket çalışmasına 116 kişi katılmış, katılımcıların
%18,1’inin 21-25, %35,3’ünün 26-30 yaş aralığında olduğu belirtilmiştir. Anket
uygulanan trans kadınların yalnızca %18’inin İstanbul doğumlu olduğu
öğrenilmiştir. Çoğu göçle İstanbul’a gelen katılımcıların, göç nedenleri arasında
en başta cinsel kimlikleri ile doğdukları yerde yaşamanın getirdiği güçlüklerin
gelmesi dikkat çekicidir. Katılımcılardan biri bu durumu “İstanbul’a neden
geldiniz?” sorusuna “Burada kaybolma şansım var, orada yaşama şansım yok”
yanıtını vererek açıklamaktadır. Araştırmada, eğitim ile ilgili sorunlara da yer
verilmiştir: %99,1’i daha önce okul deneyimi yaşamış olan katılımcıların, %7,8’i
cinsiyet kimliği nedeniyle okul değiştirmek, %34,8’i ise aynı nedenle okulu
bırakmak zorunda kalmıştır. Eğitim hayatı sırasında yurtta kalmış olan
katılımcıların %7,7’sinin odası yurt yönetimi tarafından değiştirilmiş, %23,1’i
cinsiyet kimliği nedeniyle yurttan ayrılmak zorunda kalmış, %15,4’ü ise yurttan
atıldığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların çalışma hayatında yaşadıkları
zorluklar ise şu rakamlarla gösterilmiştir: Katılımcıların %57,8’i cinsiyet kimliği
sebebiyle işe alınmadıklarını, %89,7’si ise zaten işe alınmayacaklarını
düşündükleri için iş başvurusu yapmaktan vazgeçtiklerini belirtmişlerdir. Bu
durum büyük oranda trans kadınların zorunlu olarak seks işçiliğine yönelmeleri
sonucunu getirmektedir. Araştırmanın ayrıca intiharla ilgili verileri de dikkat
çekicidir: Katılımcıların %39,7’si diğer insanların tavırlarından dolayı ya da
cinsel kimliğini yaşamaya dair duyduğu umutsuzluk ve çaresizlik hisleri
nedeniyle intihar etmeyi düşünmüş olduğunu belirtmiştir. Ayrıca tüm
katılımcıların %32,8’i daha önce intihar girişiminde bulunmuş olduğunu ifade
etmiştir (Lambdaistanbul, 2010).
Bilinen araştırma sonuçları bir bütün olarak ele alındığında, Türkiye’de
LGBT bireylere yönelik çok sayıda nitelikli araştırma bulunmadığı, ancak
mevcut bilgilerin yaşanan ayrımcılık, sosyal dışlanma ve intihar olgusuna
yönelik önemli ipuçları içerdiği görülmektedir. Çoğunlukla toplumsal normların
dışında olduğu kabul edilen bir cinsel yönelime sahip olan LGBT bireylerin
maruz kaldıkları önyargılar, ayrımcılık ve şiddetle beraber bağlılık, aidiyet ve
dayanışma olanaklarından da genellikle yoksun kalmaları, intihar davranışının
bu gruplarda sıkça görülmesini beraberinde getirmektedir.
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Sosyal yaşamın her alanı genç LGBT bireyler için yeni dışlanma
dinamikleri barındırmaktadır. Çeşitli ülkelerde LGBT bireylerle ilgili yapılan
araştırmalar (Ross, 1978; Remafedi v.d., 1991; Kulkin vd., 2000; Haas vd.,
2010), yaşanan sosyal dışlanmayı çok boyutlu olarak ortaya koymakta; sosyal
dışlanmanın intihar oranları ile ilişkisinin doğru orantılı olduğunu, dışlanmanın
artışı ile intihar düşüncesinin, girişimlerinin ya da intihar sonucu ölümlerin
arttığını, LGBT bireylerin intihar konusunda yüksek risk taşıyan gruplardan
olduğunu, ayrıca LGBT bireyler içinde de, ergenlerin ve genç yetişkinlerin
diğerlerine göre daha fazla intihar riski taşımakta olduğunu göstermektedir.
Batılı ülkelerin çoğunda, intihar girişimlerine daha sık olarak ergenlerde ve
genç yetişkinlerde rastlanmaktadır (Goldsmith v.d., 2002) ve bazı çalışmalar (de
Graaf v.d., 2006; Paul v.d., 2002; Remafedi v.d., 1991) bunun LGB bireyler için
de geçerli olduğunu savunmaktadır (aktaran Haas vd., 2010: 19). ABD'de
CDC’nin (Child Development Supplement) okul temelli gençlik risk davranışı
anketine (Youth Risk Behavior Survey) cinsel yönelim sorularını ekleyen
eyaletlerde LGB ve heteroseksüel öğrencilerin intihar düşüncesi ve davranışı ve
ilgili faktörlerle ilgili değerli bilgilere ulaşılmıştır (aktaran Haas vd., 2010: 29).
Yeni Zellanda'da yapılan nüfus temelli bir başka boylamsal çalışma, 21
yaşındayken kendini LGB olarak tanımlayanların heteroseksüellere göre 6-7 kat
daha fazla intihar girişiminde bulunmaya eğilimli olduğunu (Fergusson v.d.,
1999), 4 yıl sonra araştırma tekrarlandığında da aynı LGB bireylerin
heteroseksüel katılımcılara göre çok daha yüksek bir intihar girişimi oranı
gösterdiğini (Fergusson v.d., 2005) bulmuştur (aktaran Haas vd., 2010: 18).
LGBT gençlerin intihar davranışı üzerinde çalışan birçok yazar (Gibson,
1989; Ramfedi vd., 1991; Rofes, 1983), genç homoseksüel bireylerin intihar
davranışında etkili olan en önemli risk faktörlerinden birinin toplum olduğunu
belirtmiştir (aktaran Haas v.d., 2010). Ross’a göre (1978) homoseksüel gençler,
toplumun homoseksüelliğe karşı olumsuz tutumlarının ve düşmanca tepkilerinin
etkisi altındadır. Benzer biçimde Remafedi v.d.’nin ABD’de yaptıkları araştırma
da, yaş ilerledikçe homoseksüel ve biseksüel genç erkeklerin intihar girişimi
riskinin azaldığını ortaya koyarken, burada belirleyici olanın özellikle bireyin
kendini homoseksüel ya da biseksüel olarak tanımlaması olduğunu
vurgulamaktadır. Homoseksüel ya da biseksüel kimliği kabul etme/açıklama
davranışının ertelendiği her yıl intihar etme olasılığının % 80 oranında düşmesi,
erken ya da orta ergenlik döneminde olanların yaşı ileri olanlara kıyasla
izolasyonla ve homoseksüel kimliğin damgalanmasıyla başa çıkmakta daha fazla
zorlanmaları ile açıklanmaktadır (Remafedi v.d., 1991: 874). LGBT bireylerin
hayatları boyunca kişisel reddedilme, düşmanlık, taciz, zorbalık ve fiziksel şiddet
gibi biçimlerde ayrımcılığa maruz kaldıklarına yönelik çok sayıda kanıt
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bulunmaktadır. Yukarıda anılan aile, iş çevresi, okul ve diğer sosyalleşme
alanlarından dışlanma, fiziksel ve sembolik şiddete uğrama konusunda
istatistiklerin gösterdiği bilgileri intihar eden gençlerin ölümlerinden önce
bıraktıkları notlar da açıkça ortaya koymaktadır.
4. AİLE KURUMUNDA DIŞLANMA VE İNTİHAR
LGBT gençlerin toplumla bütünleşememe sorunlarının ilk ortaya çıktığı
yer birincil sosyalleşme kurumu olan ve bireyi her türlü tehlikeye karşı karşılıksız
koruması beklenen aile kurumu içinde ortaya çıkmaktadır. LGBT gençler için
önemli bir stres etkeni ebeveynleri ve diğer aile bireyleri tarafından
reddedilmeleridir. Bu konuda yapılan pek çok çalışma (D’Augelli v.d., 2005;
D’Augelli v.d.., 2001; Remafedi v.d., 1991; Ryan v.d., 2009), cinsel yönelim
nedeniyle aile reddi ile LGB gençlerin yüksek intihar girişimi riski arasında ilişki
bulmuştur (aktaran Haas vd., 2010: 22).
Ailesinin baskılarına dayanamayarak California'da yaşamına son veren 19
yaşındaki Eric James Borges, ölmeden önce hazırladığı "Daha İyi Olacak" adlı
videosunda tüm yaşamı boyunca çevresindeki tüm sosyal kurumlar tarafından
dışlanmaya uğradığını ifade etmiştir:
“Benim için gidecek güvenilir hiçbir yer yok, ne bir ev ne de bir
okul. Ailem bana diğer şeylerin dışında, iğrenç, sapık, anormal,
cehenneme gidecek lanetli biri olduğumu söyledi. İki ay önce de
beni evden attılar. İlkokul, ortaokul, lise boyunca işler daha da
kötüye gitti. Günden güne algılanan cinsel eğilimim nedeniyle
fiziksel, duygusal ve sözlü olarak saldırıya uğradım” (Dailymail,
2012).

Genç LGBT bireylerin deneyimlediği ayrımcılık, aşağılanma ve şiddete
işaret eden bu örnek, intiharla sonuçlanan toplumsal dışlanma süreçlerini açıkça
gösterir niteliktedir. Gibson (1989), homoseksüel yönelimlere yönelik olumsuz
tepkilerin ve toplumsal engellerin gey veya lezbiyen bir genç için sonucunun,
düşük kendine güven, depresyon, korku ve kırılgan bir kimlik olabildiğini
belirtmektedir (aktaran Kulkin vd., 2000). LGBT gençler, toplumdan
yabancılaşmış ve izole olmuş hissetmekte, toplumun norm ve değerlerinden
sapmakta ve genellikle arkadaşlar, aile ve dinsel kurumlar tarafından kabul
edilmemekte (D’Augelli ve Hershberger, 1993; Gibson, 1989; Ramfedi v.d.,
1991’den aktaran Kulkin vd., 2000) ve böylece Durkheim’ın sözünü ettiği
toplumsal bütünleşme olanaklarının dışında kalmaktadırlar.
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2014 yılında 17 yaşındayken İzmir’de intihar eden trans birey Okyanus Efe
Özyavuz, kendini asmadan önce arkadaşına yaşadığı şiddeti şu sözlerle
anlatmıştır:
“Dün babam, annem, kardeşim beni sizin oradan arabayla
aldıktan sonra üstüme gelmeye başladılar, çok üstüme geldiler.
Sonra halamlara gittik orada tüm sülale üstüme gelmeye başladı.
Hiçbiri beni sevmiyor. Babam ne dedi biliyor musun, “as kendini
de hepimiz kurtulalım artık” dedi ve beni dün gece o kadar çok
zorladılar ki şu an nasıl buradayım hâlâ bilmiyorum...”

(Başakhaber, 4 Temmuz 2014).
ABD'de gerçekleştirilen Aile Kabul Projesi’nde de aileleri tarafından
reddedilen LGBT bireylerin, “ailelerinin desteğini alan bireylere göre sekiz kat
daha fazla intihar olasılığı, altı kat fazla depresyon, üç kat fazla madde
kullanımı, üç kat fazla HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanma riskine”
sahip oldukları belirtilmiştir (Altunöz, 2012). Tüm bu örnekler, aileleri
tarafından dışlanan, baskıya ve şiddete maruz kalan gençlerin, intihar etme
olasılıklarının arttığını, aileleri tarafından “kabul gören” LGBT gençlerin intihar
riskinin ise düştüğünü göstermektedir.
5. OKULDA DIŞLANMA VE İNTİHAR
LGBT gençlerin çoğunluktan farklı cinsel kimlikleri nedeniyle en fazla
dışlanmaya uğradıkları kurumlardan biri de okuldur. Araştırmalar LGBT
gençlerin cinsel kimlikleri nedeniyle akranları tarafından dışlandığını, alay
konusu olduğunu, sözlü ve fiziksel şiddete uğradığını göstermektedir.8 Okuldaki
dışlanma ve olumsuz deneyimler9 LGBT gençleri eğitim alanında başarısızlığa,
eğitimini yarı bırakmaya, dolayısıyla ileriki hayatında vasıfsız ve düşük ücretli
işlerde çalışmaya yöneltmektedir. Okulda yaşanan ayrımcılığı diğer sosyal
kurumlar ve toplumsal ağlar aracılılığıyla telafi edemeyen gençlerin ise
akranlarına göre daha fazla oranda intihar düşüncesine yöneldikleri, intihar
girişiminde bulundukları veya intihar eylemini gerçekleştirdikleri görülmektedir
(Mason vd.,1996).
8

1996’da cinsel ayrımcılıkla mücadele eden bir STK olan Stonewall tarafından İngiltere’de
yapılan bir araştırmada, 4200 gey ve lezbiyen yetişkine anket uygulanmış; bulgular 18 yaş
altındaki gey ve lezbiyen gençlerin özellikle şiddet içerikli saldırı nedeniyle risk altında olduğunu
ve bu gençlere yönelik tüm saldırıların %40’ının okullarda meydana geldiğini göstermiştir.
Araştırma ayrıca her 10 LGBT bireyden 7’sinin okullardaki zorbalıklara bağlı olarak okul
başarılarının olumsuz yönde etkilediğini ve yarısının bu zorbalıklardan kaçmak için okulu
bıraktıklarını, lezbiyen, gey ve biseksüel öğrencilerin 3’te 1’inin okula gitmeyi sevmediğini
göstermiştir (Mason ve Palmer, 1996’dan aktaran ILGA-Europe, 2006: 33).
9
1999’da yapılan bir araştırmaya göre, son üç yılda okula devam eden 1562 LGB genç, alay
(%48), dalga geçme (%48), isim takma (%39), fiziksel acı (%23), korku (21%) ve izolasyon (36%)
gibi çeşitli biçimlerde ayrımcılığa maruz kalmaktadır (Vincke ve Stevens, 1999’dan aktaran
ILGA-Europe, 2006: 33).
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LGBT öğrencileri intihara yönelten okuldaki olumsuz toplumsal şartları
gösteren bir araştırma İrlanda’da 15-25 yaş grubu homoseksüel erkeklerle
yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların neredeyse üçte ikisinin (%65) okulda
cinsel yönelimleri ile ilgili olarak bazı zorluklar yaşadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Bu zorluklar şöyle sıralanmaktadır; diğer öğrencilerin homofobik davranışları
(%52), zorbalık (%45), düşük notlar (%19), okula devamın engellenmesi (%18),
öğretim kadrosunun homofobik davranışları (%15), okulu bırakma (%10) ve
diğer okul çalışanlarının homofobik davranışları (%10). Okulda zorbalık
yaşayan katılımcıların, genellikle bir ruh sağlığı sorunu tanısı ile profesyonel
yardım için sevk edildiği, öz saygılarının düşük olduğu, kendilerine zarar verme
olasılıklarının daha fazla olduğu ve intiharı düşünmüş ya da intihar girişiminde
bulunmuş olduğu ortaya çıkmıştır (McNamee, 2006: 6).
Özellikle cinsel kimliğin aktif olarak yaşanmaya başlandığı ancak
bulunduğu sosyal çevreden (aile, sokak, mahalle, okul) çok farklı sosyal
çevrelerle de toplumsal bağlar kurmanın henüz güç olduğu lise yıllarında
toplumsal çevresi tarafından kabul edilmeyen LGBT gençlerin yaşamlarının en
zor dönemini geçirdikleri görülmektedir. 1990ların başlarından itibaren ABD'de
cinsel yönelimle ilgili sorular içeren ergenlere yönelik nüfus araştırmaları
(DuRant v.d., 1998; Falkner ve Cranston, 1998; Garofalo v.d., 1998; Garofalo
v.d., 1999; Remafedi, 2002; Russell ve Joyner, 2001), kendini LGB olarak
tanımlayan lise öğrencilerinin intihar girişiminde bulunma oranlarının kendini
heteroseksüel olarak tanımlayanlara göre 2-7 kat daha fazla olduğunu
göstermiştir (aktaran Haas vd., 2010: 17).
McGill Üniversitesi tarafından Montreal’deki 14 lisede yaklaşık 1900
öğrenci üzerine yapılan bir araştırmada; kendini LGB olarak tanımlayan ya da
cinsel kimliklerinden emin olmayan gençlerin intihara daha meyilli olduğu,
gerçek cinsel davranışlardan çok cinsel kimlik tanımlamasının intihar tehdidini
arttırdığı ortaya konmuştur (Zhao v.d., 2010: 104-113.) Yine ABD'de yapılan
çok sayıda araştırma (Russell ve Joyner, 2001, Bontempo ve D’Augelli, 2002;
Friedman v.d., 2006; Goodenow v.d., 2006; Ploderl ve Fartacek, 2007; Rivers,
2004; Saewyc v.d., 2000; Savin-Williams, 1994) LGB ergenlerin intihar
davranışını cinsel yönelim nedeniyle okullarda maruz kalınan zorbalığa, tacize
ve şiddete bağlamıştır (aktaran Haas vd., 2010: 22-23).
16 yaşında aşırı dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi
Steven isimli bir genç anne ve babasına hitaben yazdığı intihar mektubunda
okulda yaşadığı ayrımcılığı ve şiddeti şu sözlerle dile getirmiştir:
“Okuldan ayrılmamı isteyen bir nefret mektubu aldım, ibneler
burada hoş karşılanmaz diyen... (...) Okulda cehennemde gibiydim.
Her gün cehennemdeki gibi yanıyordum...” (Caruso, t.y.).
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Gençlik yıllarının en önemli sosyalleşme ve kimlik edinme alanlarından
biri olan okulun, baskı ve şiddet ile eş anlamlı hale gelmeye başladığında, LGBT
gençlerin intihara yönelmesinde çok etkili bir belirleyen olabildiği görülmektedir.
Eğitim düzeyinin yükselişi ise, yaşın ilerlemesi ve/veya gelirin artmasıyla farklı
sosyal çevrelere girme olanaklarının yakalanması, böylece çoğunluktan farklı
cinsel kimliklerin toplumda kabul görmesi ihtimalini de yükselmektedir. Örneğin
Fransa’da yapılan bir araştırmada, LGBT gençlerin çoğunun (%69) en fazla
sorun yaşadığı dönemin lise yıllarına denk geldiği, üniversite çağına
ulaşabilenlerde ise bu oranın %20’ye gerilediği görülmüştür (Rapport sur
L’homophobie, 2013: 90-91).
6. İŞ YAŞAMINDAN DIŞLANMA VE İNTİHAR
LGBT bireylerin bir kısmı hayatlarının en verimli çağı olan gençlik
döneminde çalışma hayatından dışlanmakta, formel çalışma hayatı içinde
bulunanlar ise bir dizi ayrımcılığa ve olumsuz tutum ve davranışlara maruz
kalmaktadırlar. Özellikle transgender bireyler cinsel kimliklerinin görünürlüğü
nedeniyle bu sembolik ve fiziksel şiddeti daha yoğun bir şekilde
yaşayabilmektedirler.
2009'da ABD'de yapılan Transgender Ayrımcılık Anketi'nin ön bulgularına
göre, (National Center for Transgender Equality & the National Gay and
Lesbian Task Force, 2009), yaklaşık 6500 transgender bireyin % 47'si transgender
statüsü nedeniyle olumsuz bir iş deneyimi yaşadığını belirtmiştir. Bunların
%44'ü iş bulamama, %23'ü terfi engellemesi, %26'sı kovulma gibi
olumsuzluklardan oluşmaktadır. İşsiz olduğunu ifade eden katılımcıların
oranının toplum genelindeki işsizlik oranının iki katı olduğu ve sadece %40'ının
işveren tarafından ödenen sigorta kapsamında olduğu görülmüştür ki bu
doğrudan sağlık erişimini etkilemektedir. Neredeyse tümü (%97) iş başındayken
özel alana müdahale, sözlü taciz ya da kasıtlı olarak yanlış cinsiyetle çağrılma
gibi biçimlerde kötü davranma veya tacize uğradıklarını belirtmişlerdir. Tüm bu
olumsuz tutum ve davranışların sonucu bireyi intihara sürükleyebilmektedir.
Örneğin 23 yaşındayken İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak
intihar eden trans birey Eylül Cansın intihar eylemi öncesi geride bıraktığı video
mesajda toplum tarafından ve çalışma yaşamında kabul görmeyişinin intihar
etmesine yol açtığını belirtmiştir:
“Ben artık yapamıyorum, bunu öğrendim. Herkesin istediği gibi
istediği şeyi yapıyorum (...) Yapamadım çünkü insanlar bana izin
vermedi. Çalışamadım, bir şeyler yapmak istedim, yapamadım...
Anladınız mı? Bana çok engel oldular, beni çok mağdur ettiler”

(KAOSGL, 5 Ocak 2015).
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Eğitimden ve ardından iş yaşamından dışlanan, marjinalize edilen LGBT
gençler birbirinin nedeni ve sonucu olan, eğitimsizlik, işsizlik, sağlıksızlık,
yoksulluk gibi sosyal dışlanmanın farklı boyutlarını yaşamaktadırlar. Tüm bu
süreçler bireyin yaşadığı toplumun diğer üyeleri tarafından değersiz görüldüğünü
hissetmesi, toplumla olan bağlarının zayıflaması hatta kopma noktasına gelmesi
etkilerini de beraberinde getirmektedir. Sonuç olarak sosyal dışlanma bir kısır
döngü gibi kendini yeniden üretmekte, tekrarlamakta ve LGBT gençleri intihara
yöneltmektedir.
7. KAMUSAL ALANDAN DIŞLANMA VE İNTİHAR
Aile, okul ve iş hayatından dışlanan LGBT bireyler, kamusal alanda da
cinsel kimlikleriyle özgürce var olamamaktadırlar. Topluluk içinde kıyafetleri,
davranışları ya da konuşma biçimleri ile cinsel yönelimlerini gizlemeyen LGBT
bireyler, alaycı ya da öfkeli bakışlardan psikolojik ve fiziksel şiddete varana
kadar pek çok biçimde tacize uğramaktadırlar. Bir heteroseksüel için partneriyle
şehrin meydanlarında, toplu ulaşım araçlarında el ele gezmek toplumun
çoğunluğu tarafından sıradan ya da kabul edilebilir edimler olarak görülürken,
LGBT bireyler bu sıradan sivil hakkı toplumsal baskılar nedeniyle kullanmakta
zorluk çekmekte ya da hiç kullanamamaktadırlar. Bu durum bireyin içinde
bulunduğu topluma yönelik bağlılık ve aidiyet duygularını zayıflatmaktadır.
Duygusal ve çevresel destekten mahrum kalan özellikle genç yaşlardaki LGBT
bireyler intihara daha meyilli hale gelmekte ve egoistik intihara örnek teşkil
etmektedirler. Azerbaycan’da kendini LGBT hareketinin sembolü olan
gökkuşağı bayrağıyla asarak intihar eden 20 yaşındaki LGBT aktivisti İsa
Şahmarlı, ölmeden önce verdiği son röportajda ise toplumsal önyargılar ve
homofobik davranışların olmadığı bir dünyaya özlemini dile getirmiştir:
“Esas görmek istediğim şey de eşcinsel bir çiftin el ele Bakü’de rahat
rahat gezebilmesi” (Akpınar, 23 Ocak 2014).

Şahmarlı intiharından önce Facebook hesabında paylaştığı notta ise şu
ifadelere yer vermiştir:
“Gidiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bu ülke, bu dünya bana
göre değil... Mutlu olmak için gidiyorum... Bu dünya benim
renklerimi taşıyacak kadar güçlü değil. Elveda” (Akpınar, 23

Ocak 2014).
8. SONUÇ YERİNE
LGBT gençlerin, gerek cinsel yönelime gerekse yaşa bağlı dezavantajların
etkisiyle, intihar düşüncesine sahip olma, intihar girişiminde bulunma ya da
intihar eylemi ile yaşamına son verme riskleri yüksektir. LGBT gençlere yönelik
olumsuz yargı ve tutumlar, bu gençlerin toplumsal dışlanmalarını artırmakta,
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homofobik davranışlarla mücadele etme olanaklarının kısıtlılığı da intihar
olgusunda belirleyici etkiye sahip olmaktadır. LGBT gençlerin homofobi ile
mücadele etmek için yardım alabileceği yerler sınırlıdır. Unks'a göre (1995),
uygulanabilir destek sistemlerinin var olmayışı, LGBT gençlerin
marjinalleşmesinde önemli bir etkendir, örneğin Amerikan toplumu içinde
azınlığı oluşturan ve geniş ölçüde dışlanma yaşayan Afro-Amerikalılar, Latinler,
Yahudiler vb. gruplar yandaşlara ve destekçilere sahipken, LGBT gençlerin
bunların neredeyse hiçbirine sahip olmaması, bu topluluğun daha da
marjinalleşmesine ve yabancılaşmasına neden olmaktadır.
Böylece toplumsal düzene ve bütünleşme eksikliğine bağlı olarak, LGBT
gençler intihar fikrine daha fazla meyilli hale gelmekte; sosyal normlara uyum
konusunda zorluklar, hayal kırıklığı, öfke ve bıkkınlık yaşayan LGBT gençlerde,
yüksek oranda intihar düşüncesine, eğilimine ve davranışına rastlanmaktadır.
Buna karşılık başta aile kurumu olmak üzere yakın çevresi tarafından kabul
gören, eğitim kurumlarında okul yönetimlerinden destek alan LGBT gençler
toplumla bütünleşme konusunda bu destekten mahrum olanlara kıyasla daha
avantajlı bir konumda bulunmaktadırlar. Aile ve okul kurumunun desteği
eğitimde başarıyı, eğitim hayatındaki başarı ise iş yaşamında daha iyi bir sosyoekonomik statüyü sağlayabilmektedir. Sosyo-ekonomik olarak avantajlı olan bu
bireyler ise yeni sosyal ağlar kurarak cinsel kimliklerini kabul edebilecek sosyal
çevrelerin içinde yer alabilmektedirler. Bu noktada çevresel destek, yaşanılan
mekân, iş ortamı ve kültürel çevreye entegre olabilecek maddi ve sosyal
sermayeye sahip olabilmek önemli ölçütlerdir. Toplumun eğitimli, üst ekonomik
sosyal çevrelerinde farklı cinsel yönelimleri kabul etme oranı yükselmekte, bu da
bu bireyleri toplumsal baskı ve dışlanmadan bir ölçüde kurtarmaktadır.
Dışlanmadan kurtulduğu oranda ise bireyin intihar düşüncesine ya da eylemine
yönelme ihtimali düşmektedir.
Sonuç olarak LGBT gençler toplumsal bütünleşme olanaklarından yoksun
kaldıkları, diğer bir deyişle sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları ölçüde, intihar
davranışına yaklaşmaktadırlar. LGBT gençlerde görülen yüksek intihar
oranlarının düşük seviyelere çekilebilmesi için başta aile kurumu olmak üzere,
toplumun tüm sosyo-ekonomik katmanlarının ve kurumlarının homofobik
davranışlara ve uygulamalara karşı eğitimden geçirilmesi ve toplumun LGBT
bireylerle arasına koyduğu kültürel ve hukuksal bariyerlerin kaldırılması
gerekmektedir.
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THE RISE OF THE IS (ISLAMIC STATE) IN SYRIA AND
IRAQ AFTER THE ARAB SPRING
Alper Y. Dede
ABSTRACT
The Arab Spring is a social movement triggered by a complex set
of social, political and economic factors. Despite the initial
success of the Arab Spring in ousting some of the bureaucraticauthoritarian status-quo oriented regimes, mass mobilization of
people could not oust all dictatorships and introduce meaningful
reforms toward more democratization in the region. Worse, the
mass protests that started as part of the Arab Spring later
deteriorated into utter chaos and even civil war in some parts of
the region. With the disappearance of state authority in those
places, sub-state actors gained ground, challenging the stability
and order that were once provided by authoritarian regimes
through coercion. The IS’s sudden expansion has mainly
resulted from large scale instability in Iraq and Syria and the
disappearance of nation-state borders between the two states.
The IS, which emerged as a sub-state actor, is currently in the
process of becoming a proto state. Thus, this paper has two
simultaneous research goals. The first is to establish the link
between lack of institutionalization of the Arab Spring and its
failure to bring about positive and meaningful political change
in the region with the power vacuum created in the region and
subsequent emergence of sub-state actors and groups like the AlQaeda in Iraq and the IS (Islamic State) in Iraq and Syria. The
second is to study and evaluate the emergence and growth of the
IS in conjunction with the deteriorating security situation in
Iraq and Syria, and how the international involvement with the
IS might have shaped the tactics and the course of action that
the IS has taken since the IS captured the city of Mosul in June
2014, shocking the whole world. Assessment of the IS’s
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military, economic and political prospects will also be provided
in the concluding section.
Keywords: The Arab Spring, the IS (Islamic State), Abu Mus’ab
Al-Zarqawi, Abu Bakr Al-Baghdadi, Turkish Foreign Policy on
the Middle East, American Foreign Policy on the Middle East.

INTRODUCTION
The Arab Spring is a social movement triggered by a complex set of social,
political and economic factors. The social movements literature suggests that
social movements do not take place in a vacuum; there must be some underlying
structural factors just like the ones that existed for the Arab countries
experiencing the Arab Spring. These structural factors, such as authoritarianism,
inefficient and stagnant bureaucracy, weak economic performance, problems
with distribution of wealth, arbitrary rule and leadership cult, prompt the masses
to mobilize. However, trying to explain the Arab Spring only with the structural
factors would not be very explanatory. Two additional crucial factors must be
taken into consideration to fully understand why masses were mobilized against
the authoritarian regimes of the Arab world: i) the changes in the social
psychological factors, and ii) availability of mobilizing factors for the masses and
movement activists on the streets. For instance, the Arab demographics is quite
different than that of the European countries, i.e., most Arab countries have a
larger section of young people in their population than the European countries
do. When the expectations of the large young masses on the streets are not met,
it creates a widespread frustration among the youth which would manifest itself
when available channels are presented. The availability of mass media tools
further deepens the youth’s frustration as they find a chance to compare their
situation with that of other people in different countries. Here, the social media
needs special attention as it created a venue for the protestors on the streets to
mobilize and streamline their protests on the streets.
Despite the impact that the Arab Spring left across the region, mass
mobilization of people could not oust all dictatorships and introduce reforms
demanded by the masses on the streets. In the Middle East, probably with the
exception of Tunisia, no country experiencing the Arab Spring was able to write
a liberal constitution, provide more peace, stability, and economic growth for
their citizens, and get rid of the authoritarian-bureaucratic regimes which had
become one of the defining characteristics of the region throughout the years.
Worse, sub-state groups like Al-Qaeda, the IS (Islamic State, also known as the
ISI-The Islamic State of Iraq, ISIS- The Islamic State of Iraq and Syria and the ISILThe Islamic State of Iraq and the Levant), Al-Nusra and other smaller radical groups
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further expanded their activities and contributed to the instability across the
region. It is evident that there is a serious power vacuum in the region and a big
security problem for Iraq and Syria, and for the countries neighboring them in
addition to the humanitarian crisis prompted by instability, civil war, lack of
state authority and terrorist attacks which all sprung due to the power vacuum
created by the Arab Spring. The main question here that one needs to ask is why
the Arab Spring had been unable to positively transform the region for more
meaningful political change?
1. WHAT WAS
UNSUCCESSFUL?

THE

ARAB

SPRING?

AND

WHY

WAS

IT

The answer to the question above lies in the processes that follow and/or
accompany social movements. In other words, certain social processes are
meaningful when they accompany other social processes. The same rule goes for
the Arab Spring. With a widespread popular support, the Arab Spring was an
outburst of anger, resentment and frustration of the Arab masses against the
authoritarian-bureaucratic regimes of the region. As a social movement, the
Arab Spring has a definite meaning. However, because the Arab Spring was
unable to institutionalize properly, the countries experiencing the Arab Spring
were unable to make necessary changes to ensure the smooth transition from the
authoritarian-bureaucratic regimes to more democratic ones. Even in the
Tunisian case, which is considered a success scenario after the Arab Spring, the
Islamists lost the elections against the secularists. This electoral loss is
significant, since right after the Arab Spring, Islamists across the region had huge
amount of legitimacy; however, the electoral success of the secularists in Tunisia
showed that despite the legitimacy of the Islamists, people’s immediate concerns
were rather mundane and secular, not ideological. In other words, people
demanded solutions for their day-to-day problems and trusted those who could
deliver the solution for those problems (secularists), not those who brought about
change (Islamists). Thus, in the initial stages of the Arab Spring, people assigned
too much value to the process that had been taking place on the streets and
believed that once the authoritarian regimes were gone, everything would be
perfect. In other words, the Arab Spring was successful in ousting the
authoritarian-bureaucratic regimes and people expected the same level of success
in democratization. However, in the later stages of the Arab Spring, that
expected success in democratic transitions was not realized.
Social movements like the Arab Spring might result in some
accomplishments ranging from a policy change in a specific policy area to the
ousting of authoritarian regimes. However, it would be a grave mistake to expect
social movements to ensure a smooth transition from authoritarianism to
democracy unless the social movement is institutionalized. Here,
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institutionalization refers to a group of democratizers, who emerge from within
the social movement, establishing formal political institutions (usually in the
form of a political party) and overseeing the transition from the authoritarian
system to the democratic one. Because social movements are not part of formal
politics (social movements are indeed informal, thus they are formed and
disbanded pretty quickly), they do not have the ability to oversee the transition
process. Thus, a formal institution, usually a political party, is required to
oversee the process. A perfect example here would be the Polish Solidarity
Movement. The Solidarity Movement (Solidarność) originated as a nonCommunist labor movement in the shipyards of Gdansk challenging the
authority of the Polish Communist Party in Poland in 1980 under Lech Walesa’s
leadership. A year after its establishment, the number of the Solidarity
Movement’s membership had reached ten million which was roughly about one
third of all working-age population in Poland at the time. The Movement played
a significant role in the ousting of the Communist Party in Poland and in the
democratic transition process. Although, other factors could also be counted as
determining factors for the Solidarity’s success, such as American and the
Roman Catholic Church’s support, the main reason for the Solidarity’s success
lies in its organizational capabilities and its ability to turn into a formal political
institution after the fall of the Polish Communist Party, as it originates from
within the hierarchies of a traditional labor union. The leadership structure of the
union served as an organizational channel for the Solidarity leaders to streamline
their political struggle against the Polish Communist Party over the networks
and opportunities provided by the union’s hierarchical structure.
During the Arab Spring, more traditional Gulf Arab states dodged the
threat posed by the Arab Spring for their regimes by bribing their citizens with
hefty welfare packages. In Libya and Syria instability still continues. In Egypt,
the short tenure of Islamists under Muhammad Moursi was a complete failure,
and the Egyptian military took over just one year after President Moursi’s
tenure. In short, it would not be wrong to assume that the Arab Spring was
unable to institutionalize; in other words, meaningful political change did not
take place due to lack of emergence of a formal institution overseeing the
transition process from authoritarianism to democracy. Accordingly, older
elements from the old political establishment resurfaced (like the Egyptian army
taking control of the country after Moursi’s one year tenure) and sub-state groups
(like the Al-Qaeda and the IS) have gained ground in places where state
authority is absent or very weak. These sub-state groups exploited existing
sectarian divides, and by using scare tactics and excessive violence, they have
been trying to further destabilize the territories where they operate. Worse, the IS
is in the process of becoming a proto-state as it expands its sphere of operations,
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recruit more members both from within and outside of the region, generate
revenues, and capture more territory.
2. THE MIDDLE EAST AFTER THE ARAB SPRING: THE POWER
VACUUM AND GROWTH OF SUB-STATE ACTORS
Given the limits of the transformative effect of the Arab Spring, the main
question that needs to be asked here is what kind of Middle East we would
expect to see in the foreseeable future. There are several possibilities. One
possibility is the increase of instability in the region due to ethnic and/or
sectarian violence threatening the already fragile stability in the region. Another
possibility is the change of borders and/or capitals in the region. A third
possibility is the emergence of a larger conflict and/or chaos in the region with
the involvement of bigger states that have interests in the region. Regardless of
which possibility happens, it is evident that sub-state actors like the IS, AlQaeda, and/or PKK/PYD/the Kurdish Regional Government (KRG) are going
to play a far greater role in the politics of the region in the near future than they
have so far.
Until the Arab Spring, the political order which had been established by the
Great Powers of the West after the First World War in the region did not change
much until the end of the cold war with two big exceptions: Arab-Israeli Wars
and the Islamic revolution in Iran. It was right after Saddam Hussein’s attack on
Kuwait when the U.S. forced the Iraqi troops out of Kuwait and U.S. military
bases were established in the Arab world. The new period, triggered by the mass
movements on the Arab streets, had some consequences leading to the
weakening of some of the regimes, thus leading to the emergence of sub-state
actors further destabilizing parts of the region. Therefore, it would not be a
surprise for us to see more involvement of the Western powers, especially of the
U.S. in the region. However, this time the American involvement in the region
will not be in the shape of an extensive military engagement as it happened in
1991 or 2003. This time, just like it happened in Kobani for instance, the
American involvement will be limited and functional. As of January of 2015, the
IS forces had been pushed out of Kobani after fierce fighting on the streets when
the Kurdish powers were finally able to push the IS forces out of the city with
substantial support from the U.S. in the form of airstrikes on strategic IS targets.
Further, the U.S. also provided valuable intelligence and supplies for the Kurdish
fighters in Kobani. To fully understand the current situation in the region, we
need to look at how the IS has emerged and later expanded in the region when
the Arab Spring shook the region.
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3. THE EMERGENCE AND RISE OF THE IS
The IS was founded as Jama'at Al-Tawhid wa Al-Jihad in 1999, the
predecessor of Iraqi Al-Qaeda, by Abu Mus’ab Al-Zarqawi (Ahmed Fadeel AlNazal Al-Khalayleh). Before taking part in the Iraqi insurgency against the
American invasion of Iraq in 2003 and establishing Al-Tawhid, Zarqawi was
fighting in Western Afghanistan where he started his own terrorist group named
Jund Al-Sham. Several years after the Soviet invasion of Afghanistan was over,
Zarqawi returned to the Middle East. He was arrested in Jordan in 1994 for
charges of weapons and explosives possession and was sentenced to 15 years in
prison. After serving 5 years, he was released in 1999. Zarqawi joined the Iraqi
insurgency in 2003 upon the American invasion of the country, and renamed his
Jund Al-Sham, Jama’at Al-Tawhid wa Al-Jihad. In 2004, Zarqawi joined Al-Qaeda
and renamed his group Al-Qaeda in Iraq (Saltman and Winter, 2014: 29). This
was actually a marriage of convenience because Zarqawi and Osama bin Laden
had a deep difference of opinion on the use of excessive violence in Iraq.
Zarqawi was very keen on using excessive violence, whereas the Al-Qaeda
leadership often insisted on avoiding excessive violence, advocated focusing their
terrorist activities on the American troops and avoiding harming local Iraqis
where possible (Lister, 2014:6-8). With the merger, Zarqawi hoped to attract
more funds and fighters, whereas Osama bin Laden desperately needed a
presence in Iraq. Several other small groups joined Al-Qaeda in Iraq forming the
Mujahedeen Shura Council in 2005 (Barrett, 2014: 11).
The Council was actually an umbrella organization including some major
Sunni Islamist groups taking part in the Iraqi insurgency including the Iraqi AlQaeda and several other smaller groups such as Jeish Al-Taiifa AlMansoura, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wa Al-Sunnah, Saray Al-Jihad Group, AlGhuraba
Brigades,
and
Al-Ahwal
Brigades
(TRAC,
http://www.trackingterrorism.org/group/mujahideen-shura-council-islamicstate-iraq 21/01/2015). In 2006, Zarqawi died in an American airstrike in Iraq,
and Abu Hamza Al-Muhajir, an Egyptian jihadist close to Ayman Al-Zawahiri,
became its leader. Under Al-Muhajir’s leadership the group decided to form the
Islamic State of Iraq (ISI) headed by Abu Omar Al-Baghdadi (not to be confused
with Abu Bakr Al-Baghdadi) in collaboration with other Sunni jihadist groups.
When Al-Muhajir and Al-Baghdadi were both killed in an attack in Iraq, the
group’s activities dropped significantly. It was at this point when Abu Bakr AlBaghdadi (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai) headed the
organization with an agenda of reviving the group’s activities through an endless
campaign of car bombs and suicide bombing attacks. The group’s substantial
expansion took place when the Syrian civil war started in May 2011 (Barret,
2014: 12).
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The ISI concentrated its activities around the cities of Al-Anbar, Nineveh
and Kirkuk at the time. Abu Bakr Al-Baghdadi was the head of the group whose
activities exponentially grew under Al-Baghdadi’s leadership. When the group
expanded its activities further into Syria after 2011, it renamed itself the Islamic
State of Iraq and the Levant (ISIL) in April 2013 (BBC News,
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144 14/01/2015). When
the Syrian war started, Al-Baghdadi and his lieutenants did not want to be part
of the conflicts in Syria as they perceived it as a distraction of their Iraq-centered
terrorist activities. However, as the Syrian war became more violent and a long
lasting crisis, in August 2011 Al-Baghdadi sent nine Syrian members of the
group to Syria under Abu Muhammed Al-Jowlani’s leadership to start their
activities in Northern Syria. There, Al-Jowlani established Jabhat Al-Nusra. After
the fast expansion of the group’s activities in Syria Al-Jowlani refused that AlNusra was part of the ISI. Thus, Al-Jowlani pledged allegiance to Al-Qaeda as he
wanted to act independently of the ISI (Saltman and Winter, 2014:30). Zawahiri
wanted to reconcile Al-Nusra and the ISI, however he was unsuccessful. In
return, Al-Baghdadi declared the establishment of The Islamic State of Iraq and
Sham (ISIS) trying to give the impression that he had control on the Islamic
State both in Iraq and Syria. Moreover, Al-Baghdadi sent Amr Al-Absi (Abu AlAthir Al-Shami) to set up a camp in Northern Syria and recruit Al-Nusra
members to the ISIS, an effort which mostly became successful (Barrett, 2014:
12-13).
After the capture of Mosul on June 10, the ISIS declared Al-Baghdadi as
the caliph of the Islamic State (after the declaration of Al-Baghdadi’s caliphate,
the ISIS renamed itself the Islamic State). It has been estimated that currently the
IS has control over about 40,000 sq. km of land in Iraq and Syria. This
corresponds to roughly the size of Belgium. The IS-controlled territory includes
the cities of Mosul, Tikrit, Fallujah and Tal Afar in Iraq and the city of Raqqah
in Syria (BBC News, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144
14/01/2015). This is roughly about 40 percent of Iraq’s land. Indeed, estimating
the population of this IS-controlled area is challenging due to two reasons as
Gunter (2014: 2) puts it: First, Iraq hasn’t had a national census since 1987.
Second, the conflict has triggered a massive refugee movement in Iraq and Syria,
thus it is very difficult to predict how much population is left within the IScontrolled territory. However, based on rough predictions from pre-conflict
surveys, it can be said that currently about 25 to 35 percent of Iraq’s population
(9 to 13 million people) live within the IS-controlled territory.
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4. THE POLITICO-RELIGIOUS IDENTITY AND STRUCTURE OF THE
IS
The roots of the IS’s ideology go way back to the 14th century Muslim
scholar Ibn-Taymiyyah (1263-1328) through Muhammed Ibn Abd Al-Wahhab
(1703-1792), who is the founder of Wahhabism, a salafi belief in Islam. Both
scholars’ interpretation of Islam is highly puritanical and it is based on a literal
understanding of the holy Qur’an and the hadith (sayings of the Prophet). They
both labeled every innovation in religion since Prophet Muhammed’s time bid’ah
(a heretical innovation in religion). Thus, it is essentially a puritanical belief at its
core and any other interpretation of Islam in this regard is not valid. Invalid
interpretations and practices of Islam, therefore, must be destroyed. This is
indeed the essence of takfirism (excommunication, declaring one Muslim an
apostate, i.e, to announce someone kafir-a disbeliever). It is not just permissible,
but it is a religious obligation to destroy the kafir(s) and the kufr, the kafir’s belief.
Additionally, with the Shi’a dominated government in Iraq and Alawi
dominated government in Syria, the IS continues to present itself as the true
protector of Sunni Arabs in Iraq and Syria and continues to exploit the sectarian
divide in both countries (Lister 2014: 18).
Another pillar of the IS is Ba’athism, which is a combination of Arab
nationalism and Pan-Arabism. The Ba’athist aspect of the IS is actually
overshadowed by its takfirism. Indeed, between 2008 and 2010, many exBa’athist former officers of the Iraqi military joined the IS. The Ba’athists
provided valuable military and organizational skills for the IS. For instance,
Hajji Bakr, a high rank Ba’athist ex-army officer is one of them. Abu Muslim AlTurkmani and Abu Ali Al-Anbari, who oversee the IS’s military operations in
Iraq and Syria respectively, are also former members of the Iraqi Ba’ath party
and Iraqi military (Barrett 2014: 18-19). Additionally, Azhar Al-Obeidi, the IS’s
Mosul governor and Almed Abd Al-Rashid, the IS’s Tikrit governor are both
Ba’athist former Iraqi army generals (Lister 2014: 20).
Abu Bakr Al-Baghdadi, the head of the IS, was born in Samarra in 1971.
Before moving to Fallujah, he studied at the Islamic University in Baghdad. His
neighborhood was a poor one and Al-Baghdadi served as an assistant imam at a
local mosque. Al-Baghdadi’s young adulthood friends did not regard him as
having charisma or leadership qualities. Barrett argues that a decorative account
of his biography appeared in the online propaganda machinery of the IS in July
2013 claiming that Al-Baghdadi received a doctorate degree in Islamic Studies
from the Islamic University of Baghdad and briefly served in Tikrit University.
According to the claims, he served in several mosques in small towns around
Baghdad, and finally became a member of the ISI Shura Council (Barret 2014:
26-27). Indeed, coming from the Badri clan, a sub-clan of the Quraish, the tribe
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of Prophet Muhammed, made it easier for Al-Baghdadi to proclaim himself as
the caliph of the IS. Al-Baghdadi possibly thought being a descendant of the
Prophet would have made it easier for the Iraqi and Syrian Sunnis to accept his
position as the caliph. Although historically, being a descendant of the Prophet is
not a requirement to become a caliph, it provides additional status and
legitimacy for those who is to hold the position of the caliph.
The IS has a very hierarchical structure and Al-Baghdadi and his two
senior advisors, Al-Turkmani and Al-Anbari, set the general strategies of the
organization. Then, the orders are passed down through the hierarchy of the
organization. The lower ranks of the organization have a considerable amount of
autonomy in their operations, which enables the organization to operate at
different fronts simultaneously. The highest decision-making body is the Shura
Council and several other lower councils work under the Shura Council. The
Shari’a, the Military, Security and Intelligence, Provincial, Finance and Media
Councils complement the Shura Council. What these councils do is evident in
their names. The Shari’a Council, which is staffed by locally reputable religious
scholars, assures that the Shari’a is implemented under the IS-controlled
territory, and the Provincial Council appoints governors to the 18 cities that are
currently under the control of the IS (Barrett: 28-34) In the territories under their
control, the IS is known to subsidize food prices and cap rent prices. Civilian bus
services are usually free, the basic infrastructure is often repaired, postal services
are maintained and free healthcare and vaccinations are provided for the public
(Lister 2014: 28). These services definitely increase the level of the IS’s
legitimacy among the masses.
5. THE MILITARY AND FINANCIAL PROSPECTS OF THE IS
The growth of the IS has taken place through a combination of various
activities in different fronts in the form of very violent terrorist activities, effective
recruitment, relentless propaganda and a strong network engaged in revenue
generating activities such as smuggling, illegal oil sales, kidnapping, extortion,
theft and sale of archeological artifacts (Saltman and Winter, 2014: 48-51).
It has been estimated by the CIA that the IS has approximately 31.000
fighters
in
Iraq
and
Syria
at
its
disposal
(BBC
News,
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29169914
09/02/2015).
Considering the weakness of both the Iraqi and Syrian central governments, it
took roughly about 1.000 fighters for the IS to capture Mosul in June 2014. The
IS tactics could be summarized as a combination of acts of terrorism, insurgency
operations, and conventional military tactics. Usually, the IS forces hit its targets
first with a series of car bombs and suicide bombers, then they usually gain
control of some strategic targets that belong to the enemy, and finally launch a
final attack on the rest. After capturing a target, securing the area and
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maintaining control of the target are essential (Barret 2014: 36). The IS
specifically tries to solidify its presence in the Sunni dominated cities and towns
of Iraq and Syria. In this regard, the only exception would be the city of Kobani
which is in the Kurdish controlled region in the north. Barrett (2014: 35) argues
that other than intimidating the Kurds, two practical reasons might have
prompted the IS to attack and attempt to capture Kobani in September and
October of 2014: gaining control of the water resources and grain silos in
Kobani.
The financial operations of the IS complement its military operations. In
mid-2014, the estimates of the IS’s income were in the range of approximately $3
million per day and its assets were between $1.3 and $2 billion. The IS fighters
receive between $200 and $600 per month based on seniority and experience.
Those who are in senior administrative and military positions could get up to
$2000 per month. The fighters also receive free housing and furniture confiscated
from those who fled the IS-controlled territory. The IS’s revenue generating
activities include illegal oil sales, smuggling, kidnapping, extortion/taxation,
theft/confiscation and sale of archeological artifacts. The tax revenues also
include revenues of a monthly head tax of $720 per a non-Muslim adult and
extortion of truck drivers in the IS-controlled territory. It has been reported that
each truck entering Mosul must pay a $400 toll while smaller commercial
vehicles pay between $100 and $50 (Barrett 2014: 45-48).
6. SHIFTING BALANCE OF POWER
The IS appears to be closer to achieve its ultimate objective of establishing
and maintaining a state of its own in Iraq and Syria despite all the difficulties,
especially international airstrikes on their forces. The IS poses a serious threat to
the regional and international security mainly due to the scale and spread of its
military operations, and the extent of its control over the territory, its ability to
generate revenues, success in global recruitment and in media operations (Lister
2014: 16).
With this support, the U.S. in a way wanted to contain the IS expansion in
the region after the IS forces captured Mosul and later attacked Kobani, because
further IS expansion would upset the balance in the region in the IS’s favor.
Thus, the American airstrikes must be perceived as a containment strategy rather
than an offensive against the IS for the purpose of totally eliminating it. The
American airstrikes also helped the Kurds to solidify their control further in their
territories. This definitely has consequences for the future of Kurds. First, the
Kurds of the region further increased solidarity among themselves by uniting
against the IS attacks. Second, the increasing solidarity of the Kurds will
inevitably further break the ties between the KRG and the Iraqi central
government. It is important to note that the relations between the Iraqi central
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government and the KRG had already been tenuous before the IS attack on
Kobani (Phillips, 2014).
Syria is currently in a state what is known as a failed state in the political
science and international relations literature. Assad is able to survive due to the
support of his Alawi sect that controls the Syrian state and co-opted Sunnis, who
are able to survive due to their loyalty to the Assad regime. The rest of the
country is almost exhausted (Weinberg 2014: 340). In Iraq, the KRG has very
strong aspirations to gain independence from the central Iraqi government.
Current developments increase the Kurdish hopes for independence. Moreover,
the Shi’a influence in Southern Iraq is still strong which, in the long run, can lead
to further disintegration of Iraq. The central question here is what the Sunni Iraq
is going to do. There is currently a lot of room for speculation regarding what is
going to happen in Iraq and Syria. One possible scenario is balkanization of
them with fragmented entities divided along sectarian and/or religious lines
fighting with one another. Another scenario is unification of certain sectarian
and/or religious groups like Sunni Arabs of Iraq and Sunni Arabs of Syria
because both in Iraq and Syria, Sunni Arabs are left out of the system (It is
indeed this frustration of the Sunni Arabs in both countries that the IS has been
exploiting for years).
In Syria, the Sunnis have been historically left out of the system since the
establishment of the Syrian state. Exceptions included little number of co-opted
Sunni bureaucrats and merchants in Damascus and Aleppo. In Iraq, Sunni
Arabs had been dominant since the Ottoman times until the end of Saddam
Hussain’s tenure in power; because of being Sunnis, Ottomans always promoted
Sunni Arabs in Iraq. This had not changed during the British rule and the
independence period as most educated Iraqis were among the Sunnis. Saddam
took it a step further when he co-opted his Sunni tribesmen for high-rank
bureaucratic positions in the governmental and the military apparatus of the
Iraqi state. However, after the American invasion of Iraq in 2003, the Shi’a
Arabs took control of the government, the bureaucracy and the military which is
the underlying cause of the Sunni frustration in the country. Thus, being in a
disadvantageous position, there is a chance (although slight) that the Sunni
Arabs might seek unification if conditions in the region deteriorate further, if
stability could not be maintained and if they had the choice. However, the IS has
been doing this with widespread violence and horror. In this complicated
picture, Iran might try to increase its influence over the Shi’a Arabs through
religious leaders that Iran had been exporting to the Shi’a Arab world since the
early days of the Islamic Revolution of 1979.
Another aspect that is highly likely to change the course of events in the
region is the answer to the question of who is going to become the next president
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of the U.S. Indeed, depending upon whether Republicans or Democrats will win
the upcoming presidential elections in the U.S., we can produce two different
scenarios regarding the American involvement in the region. If Democrats win
the presidential elections, the existing limited and functional American
involvement in the region will be simply maintained as Democrats do not
usually tend to get the U.S. involved in large scale military adventures abroad.
However, if a Republican candidate becomes the president, we might expect
more intense and higher levels of American military involvement in the region in
the upcoming years. Furthermore, it would not be a surprise to see the
deterioration of relations between the KRG and the Iraqi central government
which has been happening gradually since the establishment of the KRG
(Phillips, 2014). In Syria, it appears that the stalemate between the Assad forces
and the insurgency and/or the IS will continue in a prolonged state in the
foreseeable future. The IS is still powerful in northern Syria and northwestern
Iraq, and the name change of the organization from Al-Qaeda in Iraq, to Islamic
State of Iraq, then to Islamic State of Iraq and Sham, then to the Islamic State
reflects the geographical ambition of the organization. It is also a rejection of the
colonial borders established with the Sykes-Picot Agreement of 1916 (Barrett,
2014: 21-23). In the meantime, similar small sub-state actors might have
aspirations to join the IS in the region. However, with the Kobani defeat, the IS
appears to have reached its natural borders and for the time being the U.S.
airstrikes have proven to be effective. Another factor that complicates the politics
of the region is the security of energy lines. Since a possible IS attack on the
energy lines is going to upset the world economy, a prompt military reaction
should be strongly expected to prevent the oil prices to skyrocket, ensuring the
steady flow of Middle Eastern oil to the Western countries.
The finances for the IS mainly come from theft, extortion, oil sales and
additional illegal activities. For instance, when the IS captured Mosul, the IS
militia ransacked the Iraqi state bank’s branch in the city, getting millions of
dollars in cash and in gold. However, the biggest share in the organization’s
revenues is its illegal sale of oil. If the oil wells under the IS’s control are
destroyed, the organization will inevitably fall into a financial crisis.
The IS’s ability to sustain its military operations, the flow of recruits from
within and outside of the region, and to secure the generation of funds will prove
key to its future success. However, one must not exaggerate the prospects of the
IS’s success. There is a lot of evidence to suggest that the IS has reached its
natural borders. First, the American airstrikes have been successful in containing
the IS. Second, it would be a strategic disaster for the IS to further increase the
number of fronts that it needs to fight by attacking more targets such as the KRG
or possibly Turkey. Third, the IS currently controls the vast majority of the
territory including the Arab Sunni population in Iraq and Syria. However,
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beyond the limits of the IS’s “Sunni Zone” things will be definitely difficult to
deal with for the IS both militarily and ideologically as the Shi’a population
outside of the IS’s Sunni zone is not going to welcome the IS’s SunniWahhabi/Salafist ideology. Fourth, the possible emergence of an international
coalition to disrupt the incoming of recruits and funds will possibly choke the
financial resources and manpower of the organization.
As it appears, currently the U.S. is highly unwilling to use its own ground
troops in the field to combat against the IS forces. This brings the issue of Iraq’s
sahwa (awakening) councils to our attention. Backed by U.S. and local security
forces, since early 2007, Iraq’s local tribal sahwa councils had been fighting
against the ISI in the Sunni areas of Iraq. The sahwa militia proved to be effective
against the ISI between 2007 and 2009. However, when the U.S. had started to
withdraw its military forces from Iraq in June 2009, the sahwa councils were
completely ignored. Thus, local forces in Syria and Iraq, regardless of the fact
that they are either part of the sahwa councils or not, do not appear to be capable
of launching serious attacks on the IS forces (Lister, 2014: 9-10). Considering the
shaky situation in Iraq and Syria, currently the central Iraqi and Syrian
governments appear to be incapable of launching an attack on the IS forces. The
Kurds in the north have shown significant resistence against the IS forces;
however it is not also very likely for them to launch a counteroffensive against
the IS and drive the IS away from those territories, which will require them to
move further south, an area where the Kurds do not have much strength and
control over strategic sources.
7. CONCLUSION
Despite the sudden growth of the IS, it is not highly likely for the IS to
expand any further (the reasons are briefly discussed in the previous sections).
Here, the Kobani defeat of the IS might demarcate the natural boundaries of the
organization. Additionally, Al-Baghdadi’s death (though still speculated) might
have damaged the morale of the group significantly. Due to four major reasons it
appears evident that the U.S. is highly likely to intervene through airstrikes if the
IS overextends its activities in the region: i) The U.S. would not want to allow a
newly emerging actor like the IS to drastically upset the current status-quo in the
region, unless it is in the interests of the U.S. to allow the inclusion of new actors
like the IS in the new status-quo, ii) for a variety of domestic and international
reasons on the part of the U.S., the U.S. must appear victorious in the war on
global terror; thus, it is not going to allow the IS to expand any further, iii) the
West in general, and the U.S. in specific can not risk the steady flow of oil from
the region, and iv) the U.S., for the time being, does not want to be perceived as
leaving its allies alone concerning the current balance of power in the region.
Because of these reasons, if the IS overextends its activities in the region, the

AP

the rise of the IS (islamic state) in syria and iraq

U.S. is highly likely to intervene, as it happened during the IS attack on Kobani.
However, it does not necessarily mean that the IS is going to disappear soon.
The IS and several other similar sub-state groups will most likely never disappear
completely; instead, they are going to recede to rural areas and small towns
where they can survive relying on local, tribal and sectarian networks out of the
central governments’ reach. Thus, in the long term, such groups will continue to
survive no matter what happens at varying degrees of activism and strength.
Considering the weakness of Iraqi and Syrian central governments, and the
disadvantages of the sahwa councils and Kurdish groups against the IS, it appears
that existing strategy against the IS in the region is far away from producing
positive outcomes in the foreseeable future. Then, the question of what is to be
done must be answered. First, the IS’s ability to launch large scale attacks must
be curtailed by airstrikes. In this case, the IS will possibly revert to sustaining
smaller attacks through the use of terrorist tactics, i.e. car bombs and suicide
attacks. Those types of attacks could be effective in the short run; however they
would not provide decisive victories for the IS. Second, groups that oppose the IS
in the region must be supported. The Sunni and Shi’a tribes that do not get along
well with the IS (like the sahwa councils) must be supported because without
their cooperation, it is very difficult to form a defensive and/or offensive block
against the IS. Third, the moderate opposition groups in Syria and the Iraqi
central government and their military capabilities must be supported. Fourth, the
IS’s revenue generating operations must be prevented. The IS generates $2
million to $3 million per day from illegal oil sales, smuggling, extortion, human
trafficking, and other illegal activities. These activities must be curbed to
effectively combat the IS. It is evident that without steady flow of revenues, the
IS will have serious difficulties in keeping its fighters within its ranks and in
recruiting new ones. Fifth, the flow of IS fighters into the region must be taken
under control which will require a large international cooperation of several
countries, especially of those neighboring Iraq and Syria, including Turkey,
Jordan, S. Arabia and even Syria, which can only be succeeded through
successful diplomacy. Sixth, the social media activities of the IS must be
prevented. The IS greatly benefits from the social media in propaganda,
recruitment and communication. If its social media operations are disrupted, it
will be more difficult for the IS to recruit new members and conduct propaganda.
Seventh, the politico-religious discourse of the IS must be countered by qualified
moderate Sunni scholars who have extensive knowledge of the region, its people
and culture very well. The IS mostly draws its members from the Sunni Arab
communities in Syria and Iraq. Thus, reputable and revered Sunni scholars of
the region must join into the effort to combat IS fanaticism and radicalism.
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GUSTAVE LE BON VE SIGMUND FREUD'UN IŞIĞINDA
KİTLE PSİKOLOJİSİ VE GEZİ HAREKETİ'NİN
PSİKOLOJİSİ
MASS PSYCHOLOGY: PSYCHOLOGY OF THE GEZI
MOVEMENT IN THE LIGHT OF GUSTAVE LE BON AND
SIGMUND FREUD
Fazilet Ahu ÖZMEN
ABSTRACT
Defined as mass psychology, the characteristics of the social,
psychological behaviors and attitudes of mass, has been
analyzed, in the 19th century, by the famous French social
scientists Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, pioneer of the
German psychological school Sigmund Freud and English
psychologist William Mc Dougall. These researchers have
analyzed the psychology of mass movements occurring in the
framework of social events, the gathering of people possessing
different cultural and social values around an event and have
argued that the acting of the mass with a collective
consciousness and collective soul creates mass psychology.
Especially, according to Le Bon and Freud, acting through
“common
soul”,
“common
consciousness”,
“subconsciousness” that are the main characteristics of the mass
psychology; are among the most important values of mass
movements. The Gezi Movement, which took place in MayAugust 2013 in the Gezi Park, has also demonstrated the
characteristics of a mass movement. Individuals and social
groups composed of these individuals participating to the
movement have acted through mass psychology. The proper
characteristics of masses defined in Mass Psychology analyses of
Le Bon and Freud have also been found in the masses
participating to the Gezi Movement since these masses have
183

Fazilet Ahu ÖZMEN

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

tried to develop their resistance through the typical framework
of mass psychology. This study has the purpose to provide an
analysis of the Gezi Movement as a mass movement in the light
of the scholars of the French and German social psychology
school Gustave Le Bon and Sigmund Freud.
Keywords: Mass, Gezi, Common Soul, Sub-consciousness,
Common Consciousness, Mass Psychology, Gustave Le Bon,
Sigmund Freud.
ÖZ
Kitle psikolojisi olarak tanımlanan, kitlelerin sosyal ve
psikolojik davranış ve tutum özellikleri, 19. yüzyılda, özellikle
ünlü Fransız sosyal bilimci Gustave Le Bon, Gabriel Tarde,
Alman psikolojisi ekolünün öncülerinden Sigmund Freud ve
İngiliz psikolog William Mc Dougall tarafından incelemiş ve
analiz edilmiştir. Bu yazarlar, toplumsal bir olay çerçevesinde
cereyan eden kitle hareketlerinin psikolojilerini incelemişler;
farklı kültürel ve sosyal değerlere sahip insanların bir olay
çerçevesinde bir araya gelmeleri, kitle içerisinde oluşan kolektif
bilinç ve ortak ruh ile hareket etmeleri durumunun kitle
psikolojisi oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle, Le Bon ve
Freud'e göre, kitle psikolojisinin temel özellikleri olan “ortak
ruh”, “ortak bilinç”, “bilinçaltı” ile hareket etme durumları,
kitle hareketlerinin en önemli psikolojik özelliklerini oluşturan
değerler arasında yer almaktadır. Mayıs-Ağustos 2013 aylarında,
İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan Gezi Hareketi de bir kitle
hareketi olma özelliğini göstermiş, bu harekete katılan bireyler
ve bu bireylerden oluşan sosyal gruplar, kitle psikolojisi ile
hareket etme özelliğini göstermişler. Le Bon ve Freud'ün, kitle
psikolojisi analizlerinde açıkladıkları ve inceledikleri, kitlelere
has ve öz özellikleri, Gezi Hareketi'ne katılan kitlelerde
görülmüş ve direnişlerini tipik bir kitle psikolojisi çerçevesinde
gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışma, toplumsal hareket
karakterinde cereyan eden Gezi Hareketi'nin, Fransız sosyal
psikoloji ekolünün önde gelen yazarlarından Gustave Le Bon ve
Alman psikoloji ekolünün öncülerinden Sigmund Freud'ün bakış
açıları ışığında kitle psikolojisini incelemeye yönelik olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gezi, Kitle, Kitle Psikolojisi, Bilinçaltı,
Ortak Ruh, Gustave Le Bon, Sigmund Freud.
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GİRİŞ
Günümüz sosyal bilimler literatüründe, sosyal gruplar, sosyal kimlikler ve
kültürel kimliklerin davranışsal ve tutumsal yapı ve özelliklerinin anlatımında,
sosyal psikolojik kuramlar büyük önem taşımaktadırlar. Amerikan, İngiliz,
Alman ve de özellikle Fransız sosyoloji ekolleri, bir yandan spesifik sosyal
grupların oluşumunda, işleyişlerinde ve dinamiklerinde grup içerisinde oluşan
sürü psikolojisine büyük yer vermişler, öte yandan farklı sosyal ve kültürel
değerlere sahip bireylerin bir olay ekseninde gruplaşmalarının, kolektif bilinç ile
hareket etmelerinin grup içerisinde gerçekleşen sürü psikolojisine bağlı olduğunu
vurgulamışlardır.1 Toplumsal bir olay ya da bir dava çerçevesinde birbirinden
farklı bireylerin oluşturduğu kitleler, kolektif bilincin halen günümüz modern
toplumlarında var olduğunu ve bu kolektif bilinç sayesinde grup olarak hareket
etmenin toplumsal sorunlar için çözümleyici birer araç olduğunu bizlere
göstermektedirler.
Kitle hareketleri, sosyoloji literatüründe, toplumsal hareketler kapsamında
da değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Çalışmamız, Gezi Hareketi'nin kitle
psikolojisini incelemeye yönelik olsa da, toplumsal hareketler ile ilgili kısa bir
literatür taramasının faydalı olacağı kanısındayız. Zira toplumsal hareketlerin
temelinde, “kitle/sürü psikolojisi” mantığının var olduğu görüşü farklı yazarlar
tarafından ele alınmış ve bu hareketlerin incelenmesinde belirleyici bir etken
oluşturmuştur.
Toplumsal hareketler, sosyoloji teorilerinde, kolektif eylemler (social
action) ışığında incelenmiş, eylem sosyolojisi (aksiyonalizm) diye adlandırılan
sosyoloji ekolünün doğmasında merkezi kavram olmuştur. Eski ve yeni
toplumsal hareketler (YTH) olarak ikiye ayrılan sosyal hareketler, farklı
tanımları, amaçları ve toplumun evrimleşmesinde oynadığı roller ile önemli bir
alan oluşturmaktadırlar. Toplumsal hareketler, Alpuncu'nun tanımlamasına göre,
birbirleriyle dayanışan, ortak bir fikri ve duyguyu paylaşan, haksızlık veya
eşitsizlik olarak gördükleri bir meseleyi çözmek için seferber olup sorunlarının
kaynağı olarak belirledikleri aktör ve/veya kurumlara yöneltilmiş protestolar
düzenleyen, süreklilik kazanmış enformel toplumsal ağlardır (Alpuncu, 2013;
Bayhan, 2014: 26). Tarrow ise, toplumsal hareketleri, ortak hedeflere sahip ve
dayanışma içinde olan bireyler tarafından oluşturulan kolektif eylemler olarak
tanımlamaktadır (Tarrow, 2011: 7; Demiroğlu, 2014: 134). Gerek Alpuncu'nun
gerek ise Tarrow'un tanımlarında, dayanışma, ortak fikir ve hedef, ortak duygu,
kolektif eylem ve protesto kelimeleri dikkat çekmektedir.
1

İlk olarak, kitle psikolojisine değinen yazarlar arasında, Gabriel Tarde ve Gustave Le Bon'un
teorilerini görmekteyiz. Bu iki Fransız yazar, hem sosyal psikolojinin kuramsal taşlarını
oluşturmuşlar, hem de bireyin toplumsal gruplar içerisindeki tutum ve davranışlarına yer
vermişlerdir.
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Genel çerçevesiyle, kitle hareketleri, sosyal grupların karşılaştıkları
tatminsizlikler, düş kırıklıkları sonucunda meydana gelen ve bu duygulara cevap
olarak cereyan eden toplumsal hareketler olarak belirmişlerdir. Sosyoloji
literatürü, bu hareketleri akıldışı (irrasyonel) hareketler olarak tanımlamış, söz
konusu bu irrasyonalizmin, bir toplumsal grubun “gayrı meşru” (illegitim) olarak
görülen talepleri ile bağlantılı olduğu görüşü önem kazanmıştır.2 Bu bağlamda,
toplumsal çatışmaların analizleri “kitle” fenomenlerine dayandırılmıştır (Neveu,
2000: 36). Örneğin, hak taleplerinde bulunan yoksul sınıflar, kitle hareketi
psikolojisi ile davranmışlar ve bu hareketler bir yandan irrasyonel, bir yandan
gayri meşru olarak kabul edilmişlerdir.3
Bu makale, toplumsal hareket karakterinde cereyan eden Haziran 2013
Gezi Hareketi'nin, Fransız sosyal psikoloji ekolünün önde gelen yazarlarından
Gustave Le Bon ve Alman psikoloji ekolünün öncülerinden Sigmund Freud'un
bakış açıları ışığında, kitle psikolojisini incelemeye yönelik olacaktır. İlk olarak,
bu yazarların görüşleri çerçevesinde kitle kavramı ele alınacak, ardından sürü
(kitle) psikolojisinin kuramsal özellikleri incelenecek, son olarak da bir toplumsal
hareket olarak tanımlanan fakat aynı zamanda sürü psikolojisi mantığı ile
hareket eden bireyler ve onların oluşturdukları sosyal gruplar aracılığı ile
şiddetini artırmış Gezi Hareketi'nin, incelenen kuramlar, Le Bon ve Freud’un
görüşleri ve yaptığımız görüşmeler ekseninde, sosyal psikolojik boyutuna
değinilecektir. Makalenin amacı, spesifik olarak Gezi Hareketi'nin kitle
psikolojisini incelemeye yönelik olduğundan, toplumsal hareketler çerçevesinde
bir incelemeye gidilmemiş, kitle psikolojisi üzerine önemli görüş ve analizleri
ortaya koymuş iki yazar olan, Le Bon ve Freud’un teorileri ve görüşleri
çerçevesinde değerlendirilmeye ve tartışılmaya çalışılacaktır.
Gezi Hareketi süresince Gezi Parkı'nda kurulan çadırlarda yaşayan ve aktif
bir şekilde İstanbul'un farklı yerlerinde eylemlere katılan, yaşları 18 ile 27
arasında olan, 15'i kız, 5'i erkek öğrencilerden oluşan 20 üniversite öğrencisi ile
yaptığımız yarı açık görüşmeler, çalışmamıza önemli bir katkı sağlamakla
birlikte, hipotezlerimizin de doğrulanmasında önemli bir araç olmuşlardır.
Görüşme yapılan gençlerin kimliklerini korumak amacı ile gençlerin isimleri
2
Çünkü bu talepler, o dönemde, yoksul toplumsal sınıfların, zengin burjuva sınıflarına karşı
geliştirdikleri talepleri kapsamaktaydı
3
Bu tanımlamalardan yola çıkarak, Vehbi Bayhan'ın da makalesinde ifade ettiği üzere, sosyal
hareketlerin temelinde Le Bon'un “Kitle Psikolojisi” teorisinin yer aldığı mantığını ifade etmek
yanlış olmayacaktır. Her dönemin toplumsal hareketlerinin ortak hedefi, bir grup insanın ya da
kitlelerin, karşıt oldukları bir olayı protesto etmek için bir araya gelerek, kolektif bir ruh ve
dayanışma ekseninde mücadele etme durumu olarak değerlendirilebilir. Bu mantıktan yola
çıkarak, kitle hareketlerini, toplumsal hareketler bağlamında da ele almak yanlış bir yöntem
oluşturmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi, kitle psikolojisi toplumsal hareketlerin
temelini oluşturan ve bu hareketlerin anlaşılması ve analizinde önem teşkil eden sosyolojik
öğelerdir.
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yerine harf kullanımına gidilmiştir.
1. KİTLENİN SOSYAL PSİKOLOJİK TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ
Sürü ya da kitle kelimeleri sosyal bilimlerde, özellikle sosyal psikolojik
analizlerde, sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu
sözlüğüne göre, “kitle” insan topluluğu anlamına gelmektedir. “Kalabalık” ise,
çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu demektir.
“Kitleler” bir araya gelerek “kalabalığı” oluşturmaktadırlar. Sürü ise,
yönlendirilebilen insan topluluğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, sürü ya da
kitle kelimeleri, bir tutam insandan oluşan gruplaşmayı ifade etmektedir. Sürü ya
da kitle kavramları, benzer ya da aynı amaç için bir araya gelmiş, hatta
örgütlenmiş insan topluluğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu iki
kavramın sosyal psikolojide aynı manaya geldiğini tespit ettiğimizden, her iki
kavramı da kullanmanın sakıncalı olmadığı kanaatini taşımaktayız.4
Kitle psikolojisi üzerine önemli çalışmalar yapmış olan Fransız bilim adamı
Gustave Le Bon'a göre, kitle kavramı genel tanımlamasıyla, milletleri, meslekleri,
cinsiyetleri her ne olursa olsun, sıradan insanların oluşturduğu bir insan
topluluğunu ifade etmektedir (Le Bon, 1895:16). Fakat psikolojik açıdan ele
alındığında, kitle, bambaşka bir anlama bürünmektedir. Le Bon'a göre, kitle, bazı
durumlarda ya da sadece çok özel durumlarda bir araya gelen insanların
oluşturduğu topluluğu ifade etmektedir. Bir araya gelen bu insanlar, söz konusu
durumlarda, kendi karakter özelliklerinden çok farklı özellikler ortaya
koymaktadırlar. Öncelikle, kitleler, kışkırtılmaya son derece meyilli, şiddete
yatkın
yapılardır.
Bu
durumlar,
kitlelerin
anonim
olmalarından
kaynaklanmaktadır. Anonimlik kitle psikolojisinde, bireyin kimliğinin ve
kişiliğinin bilinmemesidir. Bu durum, bireyin, kitle hareketi içerisinde daha az
sosyal, sorumluluktan arınmasına, hatta saldırgan olmasına yol açmaktadır.
Kitle içinde, bireysel bilinç kaybolur, birey bilinçaltı ile hareket etmeye başlar ve
bu durum kolektif bilincin, Le Bon'un da deyimiyle, ortak bir ruhun doğmasına
sebep olur. Çünkü kitlelerin en önemli özelliği, kolektif bir bilince, ortak bir ruha
sahip olmalarıdır. Özellikle belli bir durumda oluşan bu kolektif bilinç, geçici
olmasına rağmen, çizgileri çok net ve hedefe yönelik bir bilinç olma özelliğini
taşımaktadır. Le Bon'a göre, söz konusu bu topluluk, taşıdığı bu özellikler
sayesinde, organize bir sürü, başka bir deyişle, psikolojik bir kitle olma niteliğine
dönüşmektedir. Bu insan topluluğu, yazarın deyimiyle, “kitlelerdeki zihniyetin
tekleşmesi kanununa” tabi tek bir varlık olma özelliği taşıyan bir toplumsal
yapıdır (Le Bon, İbid: 18).
4

Gustave Le Bon'un Fransızca dilinde yayınlanan kitabi “Psychologie de Foules”, Türkçe dilinde
“Kitle Psikolojisi” olarak çevrilmiştir. Fakat bazı yazarlar, “sürü psikolojisi” kavramını da
kullanmaktadırlar.

187

Fazilet Ahu ÖZMEN

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

Dolayısıyla, psikolojik anlamda, kitle olarak hareket etmenin belli kuralları
vardır. Bu kurallar, Le Bon'a göre, bireysel bilinçten vazgeçme, kolektif bilince
sahip olma, birlik halinde hareket etme ve sürü içinde oluşan kurallara uyma
şeklinde meydana gelmektedir. Kitle, hareket halindeyken ortak bir ruha
bürünür. Le Bon'un ifade ettiği bu ortak ruh, söz konusu eylemin başarılı
olabilmesi için, birbirinden farklı bireylerin sahip olmaları gerektiği ruhsal bir
durumdur (Le Bon, İbid: 19). Ancak ortak bir ruh ile harekete geçen kitle
hedefine ulaşabilmektedir. Bu ortak ruh içerisinde bireylerin entelektüel
özellikleri, başka bir deyişle bireysellikleri yok olmaktadır. Çoğulculuk
tekelciliğin içinde kaybolmakta, bilinçdışı özellikler ortaya çıkmaktadır. Le
Bon'un yaptığı bu açıklamalar, kitle psikolojilerinin kendilerine has özelliklerini
bir kez daha vurgulamaktadır. Peki, bireylerin bir araya gelmesi ile oluşan
kitlelerin has özelliklerinin, karakterlerinin oluşumundaki başlıca sebepler
nelerdir?
Birincisi, kitle içinde olan birey, kalabalığın ona aşılamış olduğu güven ve
meydana gelen duygusal bağ ile büyük bir güç kazanır. Birey, yalnızken
yapmaktan korktuğu şeyleri, kalabalıktan güç alarak yapmaya başlar. Bireyler,
kendi karakterlerini bir kenara bırakıp, sürünün oluşturmuş olduğu ortama
kendilerini bırakırlar. Kitle içindeki bireyin normal hayatında sahip olduğu
sorumluluk duygusu, sürü hareketi içerisinde yok olur. Bireylerin kendilerini
kitlenin ruhuna bırakmaları da ayrıca bir rol oynamaktadır. Kitle içerisinde
oluşan kolektif ruhun etkisiyle, birey yenilmezlik duygusunu hissetmeye başlar,
böylece kendini kitlenin ruhuna daha rahat teslim eder.
İkinci sebep ise, zihni sirayet, başka bir deyişle “bulaşıcılıktır” (contagion)
(Le Bon, İbid: 21). Bulaşıcılık, kitlelere has olan özelliklerin oluşumuna sebep
olan bir durumdur. Kitle içerisinde, her türlü duygu, eylem bulaşıcıdır. Bu
bulaşıcılık o kadar etkin ve güçlüdür ki, birey çok kolay bir şekilde kişisel
çıkarlarını kolektif çıkarlar uğruna feda edebilmektedir.
Üçüncü sebep ise, “telkine yetenekli” (suggestibilité) olmaktır (Le Bon, İbid:
21). Başka bir deyişle, etki altına girme durumudur. Yukarıda bahsettiğimiz
bulaşıcılık olgusu, telkinlere uyma, yani etki altına girme durumunun bir
sonucudur. Le Bon'a göre, telkine yetenekli olma, kitle içerisinde hareket eden
bireyin başına gelen en önemli durumdur. Kitle, mücadeleci ruhu ve yarattığı
birlik bilinci ile o kadar güçlüdür ki, kitle içerisindeki birey, kitlenin büyüsüne ve
güçlülüğüne kendisini hiç düşünmeden ve sorgulamadan teslim etmektedir.
Bireyin bu çekici ve büyülü hareket içerisinde, zihni hipnotize olmaktadır.
Genelde, kitle hareketlerinde bir lider vardır. Bu lider, sürü içerisinde
katalizör bir rol oynamaktadır. Lideri takip eden bireyler, lider tarafından
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hipnotize edilip, tamamen kitlenin yaratmış olduğu kolektif bilinç ve irade
ekseninde hareket etmektedirler. “Hipnotik teslimiyet” ekseninde ortaya çıkan
sürü davranışları, bireylerin arasında cereyan eden, Le Bon'un vurguladığı
“mental bulaşıcılık” unsurunu beraberinde getirmektedir (Le Bon, İbid: 88-90).
Bireyler,
birbirlerine
duygularını,
fikirlerini
bulaştırmakta,
bireysel
düşüncelerinden, liderlerinin de üzerlerinde oluşturduğu büyü ve cazibe aracılığı
ile tamamen arınmaktadırlar. Sürü içerisindeki birey, artık kendi olmaktan
çıkmış, bütünü ile sürünün cazibesi ile hareket eden bir birey halini almıştır.
Le Bon'un yanında, Fransız yazar Gabriel Tarde da, bireyin kitle psikolojisi
içerisindeki tutumuna ve davranışsal özelliklerine değinmiştir. Tarde' a göre, sürü
içinde hareket eden birey, sürünün oluşturduğu diğer bireyleri “taklit” (imitation)
etmektedir (Tarde, 1895; Fischer, 2010: 8). Sürü hareketi, Tarde'ın görüşüne göre,
taklit hareketidir. Le Bon'un kitle psikolojisinde vurguladığı, teslimiyet ve
sonucunda ortaya çıkan bulaşıcılık olgusu, Tarde'ın görüşünde taklitçiliktir.
Bireyler, birbirilerini taklit ederek kitle halinde hareket etmektedirler. Taklitçilik
ilkesi, yazara göre, kitle psikolojisinin en önemli ilkesini oluşturmaktadır.
Fransız yazarlarının dışında, Alman sosyal psikoloji literatürü de kitle
psikolojisine yer vermiştir. Alman ekolü, kitle kelimesi yerine halk kelimesini
kullanmış, “halkların psikolojisi” adı altında, bireylerin birbirleriyle bağ kurarak,
kitlesel olarak hareket etme durumunun oluştuğuna değinmiştir (Fischer, İbid:
229). Alman ekolünün başta gelen yazarlarından Sigmund Freud ise, “Kolektif
Psikoloji ve Ben'in Analizi” isimli kitabında, sürü psikolojisi kavramını Le Bon'a
yakın bir çerçeveden ele almış, bireylerin içinde bulundukları topluluklardaki
ilişkilerinin “libidinal” ilişkilerden oluştuğunu ifade etmiştir. Freud, Le Bon ve
aynı zamanda Mc Dougall'ın öne sürdüğü telkin kavramı yerine, libido
kavramını önerir. Libido, sevgi, aşk, cinsellikle ilgili dürtülerin kaynağıdır ve kitle
ruhunun özünü bu tür ilişkiler oluşturur. Ayrıca, Freud'un psikolojik analizinde
ortaya koyduğu düşünce, her insanın hayatına başka bir insanın (Öteki)
müdahale ettiğidir. Bu fikrini şu şekilde açıklamıştır:
“Öteki, bireyin hayatında bir modeli, bir objeyi, bir ortağı, bir rakibi
ifade eder. Bu sebeptendir ki, bireysel psikoloji, aynı zamanda sosyal
psikolojiyi ifade etmektedir.”(Fischer, İbid: 10)

Bu söylemden yola çıkarak, Freud kolektif işleyiş ile ilgili psikolojik bir
yaklaşım ortaya koymuş, Kilise ve Ordu gibi iki kolektif kurumsal yapı
içerisindeki insan ilişkilerine değinmiştir. Ona göre, kurumlar içerisindeki insan
ilişkilerinin işleyişi libido ile şekillenmektedir. İnsan ilişkileri, grup ve kurumlar
içerisindeki ilişkiler libidinal ilişkilerdir. Özellikle kolektif yapılarda, bu ilişkilerin
libidinal boyutu son derece etkindir.
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Kitleler ile ilgili yaptığı analizinde ise, öncelikle “önderli” ve “öndersiz”
kitle ayrımı yapmaktadır. Birincisi, spontane ve geçici kitle hareketleridir. Bir
anda oluşur ve çok kısa zamanda bu kitle hareketi dağılır. İkincisi ise yapaydır ve
dağılmasını önleyen belli faktörler vardır. Bu tür kitleler, Freud’a göre, kültürün
ürünüdür, aynı Kilise ve Ordu kurumları gibi. Freud’un sözünü ettiği lider de, bu
tip kitlelerde bulunan, sürükleyici bir rolü olan, önder durumundaki kişidir.5
Freud analizinde iki önemli noktaya dikkat çekmiştir. İlk olarak, her örgütte
ya da kitlesel harekette, o örgüt veya kitle üyelerinin kendilerine model aldıkları,
onda kendilerini gördükleri, sevdikleri ve değer verdikleri bir lidere ilkel bir
bağlılık vardır. Örgütün üyeleri bu liderle kendilerini özdeşleştirmişlerdir. Bu
“özdeşleşme” (identification), grubun üyelerinin, kendilerini birbirlerine eşit
görmeye başlamalarına ve aralarında derin bir bağın oluşmasına sebebiyet
vermektedir. Dolayısıyla, kitlelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için, bir liderin
varlığı şarttır. Le Bon'un tasvir ettiği “kolektif ruh”, Freud'un analizinde,
duygusal ilişkilerin tabanını oluşturduğu bir hal olarak ifade edilmiştir (Fischer,
İbid: 10; 230). Kitleler içerisindeki ilişkiler, sevgi ilişkileridir.
Aynı Le Bon'un analizinde olduğu gibi Freud da, kitlelerin heterojen bir
yapıya sahip olduklarını, bu heterojenliğin kitleleri oluşturan bireylerin
farklılıklarından kaynaklandığını ifade etmektedir. Ancak, kitleler, bir araya gelip
ayaklanmaya başladıklarında, homojen bir yapıya dönüşen gruplar haline
gelmektedirler. Her ne kadar Freud psikolojik analizlerinde, bireyi analizlerinin
merkezine yerleştirse de, kitle psikolojisi incelemelerinde, Le Bon ile benzer
düşünceler sergilemiş, kitlelerin homojenliklerinin, bireylerin ortak ruh ve birlik
duygusunda cereyan ettiğini vurgulamıştır.
Freud, Le Bon'un kitle psikolojisi analizinde yer alan bazı fikirleri
eleştirmiştir. Öncelikle, Le Bon'un kitlelerin en önemli özelliklerinden biri olarak
gördüğü, “kolektif ruh” kavramı ve bu özellikten yola çıkarak analiz ettiği
“bilinçaltı” kavramı Freud’un eleştirdiği başlıca görüşlerdir. Le Bon, kitle
içindeki bireyin, bilincini kaybettiğini ve tamamıyla bilinçaltı ile, başka bir
deyimle, bilinçsizce hareket ettiğini vurgulamaktadır. Freud, Le Bon'un bilinçaltı
tanımlamasında, psikanalitik görüşün eksik olduğunu, bilinçaltının öncelikle
bireysel olduğunu ve çok daha derin bir alan olduğunu ifade etmektedir. Freud’a
5

Rıdvan Türkoğu, Radikal Gazetesinde yayınladığı yazısında, Gezi Hareketini “pasif kitle
hareketi” olarak tanımlamıştır. Yazarın açıklamasında, pasif kitle hareketleri, bir olay ya da
toplumsal bir mesele çerçevesinde oluşup, bir kaç gün ya da bir kaça ay sürdükten sonra dağılan
hareketlerdir. Aktif kitle hareketleri ise, yine bir amaç doğrultusunda ortaya çıkan, fakat bu
amacına ulaşan hareketlerdir. Genelde, toplumda evrimi ya da devrimi gerçekleştirme
kapasitesine sahiptirler. Bu mantıktan yola çıkarak, Gezi Hareketi, pasif bir kitle hareketi olarak
tanımlanmıştır. Rıdvan Türkoğlu, “Gezi Direnişi'nin Kitle Psikolojisi-2 : Kuşlar ve Ağaçlar”,
Radikal, 18 Mart 2014.
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göre, bastırılmış bazı düşünce ve duygular, bireyin bilinçaltına yerleşmekte ve
ortaya “bastırılmış bilinçaltı” durumu çıkmaktadır (Freud, İbid: 10-13). Bu
durumunda, bireyde orta ve uzun vadede travmalara ya da davranış
bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir.
Freud’a göre, bilinçaltı ve bilinçaltının depoladığı duygu ve düşünceler
bireyseldir ve bireyin kişiliğinin oluşumunda ve toplumdaki davranışında çok
önemli bir yer tutmaktadır. Freud, bireylerin sahip oldukları bilinçaltı alanını,
kolektif ruh ekseninde ele almanın doğru olmadığını, bu alanın bireysel nitelikli
bir alan olduğunu ve Le Bon'un bilinçaltı analizinde, “bastırılmışlığın” eksik
kaldığını kitle psikolojisi analizinde açıkça ifade etmiştir. Fakat yaptığı bu
eleştirilere rağmen, kitle içinde hareket eden bireyin, bilinçaltı ile hareket ettiği
gerçekliliğini de anlamaya çalıştığını analizine eklemiştir. Zira Freud’a göre,
birey kitle içindeyken, geçmişinde bilinçaltında yer etmiş bir duyguyu, fikri,
düşünceyi, kitle ortamında oluşan bu ortak aracılığıyla ortaya çıkarabildiğini ve
bilinçaltının bu ortamda dışa vurabileceğini ifadelerinde sıkça kullanmıştır
(Freud, İbid: 10-11).
Freud’un, Le Bon'un analizine ek olarak belirttiği bir başka nokta ise,
kitledeki liderlerin kitle psikolojisine olan etkisi ve verdiği güç ile ilgilidir. Freud’a
göre, kitle içerisinde lider rolü üstlenmiş birey, kitleye mücadelesinde ihtiyacı
olan canlılığı vermeden ve kitlenin amacına ulaşması için gerekli motivasyonu
yaratmadan önce, kendisinin kitlenin amacına inanması gerektiğini
vurgulamaktadır. Burada, Freud'un konuya tekrar bireysel mantıkla yaklaştığı
dikkat çekmektedir. Liderlerin, kitleyi mobilize etmeden önce, önce kendilerinin
mücadeleye inanmaları ve bu inançlarını da sonrasında kitleye aşılamalarının
önemli bir etken olduğunu ifade etmiştir (Freud, İbid: 15).
Freud’un ele alıp Le Bon'un dile getirmediği bir diğer nokta ise, kitle
içerisindeki bireylerin birbirileri ile olan ilişkilerinin niteliğidir. Freud, aynı grup
içerisinde hareket eden bireyleri birleştiren gücün sevgi (libido) olduğunu
vurgularken, Le Bon insanları bir araya getiren ve birbirine bağlayan unsurların,
kitle içerisinde oluşan ortak ruh ve bireylerin bu ruha teslimiyeti olarak
tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Freud Le Bon'un aksine, bireyin ruhsal ve
duygusal tarafına daha çok ağırlık vermiş, bireyin kitle hareketi içerisinde bile
bireyselliğini ve bilincini tamamıyla kaybetmediğini belirtmiştir. Kolektif
psikolojinin genel analizinin yanında, Freud, bu psikolojik yapı içinde olan
bireyin, ruhsal, psişik ve benlik konularına daha geniş yer vermiş; bireyin, kitle
içerisinde oluşan psikolojisi ile kitleyle, kitlenin lideriyle ve üyeleriyle kendini
nasıl özdeşleştirdiğine dikkat çekmiş ve bu kitle hareketi içerisinde bireyin
“Ben'in ideali” adını verdiği, kimliksel arayışını ve kendini kitle içerisinde
keşfetme konularına ayrıca değinmiş ve analiz etmiştir (Freud, İbid: 59-63).
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Freud, her ne kadar yer yer Le Bon'a eleştiriler yapmış olsa da, birey ve
toplumun birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulamaya çalışmıştır. Birey,
Freud’un deyimiyle, “Ben”, bir kişi ve kişilik olmanın yanında, bir sosyal
varlıktır. Bireyler, kolektif bir yapının fertleri olmanın yanında, söz konusu
toplumun sosyal ve ruhsal yapısında da önemli ve belirleyici rolü olan
varlıklardır.
Freud, kolektif psikolojiyi çalıştığı bu kitabını, Le Bon'un kitabından 30 yıl
sonra yazmış ve sosyal psikolojiye farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Kitabında,
kitle içerisindeki bireyin psişik özelliklerine değinmiş ve bu durumun toplumun
işleyişine nasıl etki ettiğini tartışmıştır. Le Bon'un Freud’un analizine dair yaptığı
herhangi bir eleştiriye, kaynak araştırmalarımızda rastlanmamıştır.
2. GEZİ HAREKETİ VE KİTLE PSİKOLOJİSİ
Gezi Hareketinin kitle psikolojisini analiz etmeden önce, bu hareketin nasıl
ve ne koşullarda başladığını kısaca anlatmamız faydalı olacaktır. Gezi Hareketi
olarak adlandırılan toplumsal ayaklanma, Gezi Parkı’ndaki ağaçların
kurtulabilmesi için toplumun belli kesimlerinin başlattığı bir toplumsal ve kitle
hareketidir. AKP iktidarının Gezi Parkı alanına AVM ve kışla yapmak için
ağaçları keseceğini medya kanalları aracılığı ile duyurması, halkın belli
kesimlerini harekete geçirmiş ve toplumsal grupların park içerisinde çadırlar
kurarak durumu protesto etmelerine sebebiyet vermiştir.6 Mayıs'ın son haftası
başlayan bu eylem, 31 Mayıs günü ciddi bir çatışma ortamına dönüşmüştür.7
Polislerin gecenin bir yarısı parka girip çadırlarda uyuyan insanları tazyikli su ile
dağıtmak istemesi, bu toplumsal grupların da onlara karşılık vermelerine sebep
olmuştur. İşte o geceden itibaren, Gezi Parkı protestosu dediğimiz olay, Gezi
Hareketine dönüşmüştür. Vehbi Bayhan, makalesinde, kitlelerin “karşıtlık”
çizgisinde bir araya geldiklerinden bahsetmektedir (Bayhan, İbid: 29): Kitleleri
oluşturan insanlar, karşı oldukları olaylar veya fikirler için bir araya gelmekte ve
kitleler halinde bu olayı ya da fikri protesto etmektedirler.
Mantık ve duygu birliği ekseninde İstanbul’da başlayıp, ilerleyen günlerde,
Türkiye'nin farklı illerine dağılan bu hareket, örgütlenmiş bir sosyal harekete
dönüşmüştür.8 Gezi Hareketi’nde, gerek kolektif bilinç, gerek isyan duygusu,
gerek ortak ruh, gerek taklitçilik gerek ise bulaşıcılık unsurları kısa zamanda
kendini göstermeye başlamıştır.9 Ancak, yazarın da değindiği gibi, bu hareketin
6
7

8
9

“Gezi Parkı'ndaki kavganın sebebi AVM planı”, Hürriyet Gazetesi, 25 Nisan 2013.
Gezi Hareketi'nin dış basına yansıma ile ilgili olarak; “Turkey protests spread from Istanbul
to Ankara”, Euronews, 31 Mayıs 2013.
“2.5 milyon insan 79 ilde sokağa indi”, Milliyet Gazetesi, 23 Haziran 2013.
Gezi Parkı'na kitlesel katılımın yoğunluğu için, bkz, “Gezi'ye rekor katılım: 7.5 milyon kişi”,
www.aydınlıkgazete.com, 21 Haziran 2013.
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bir de mantık dışı davranışı vardır. Mantık dışı davranış, Le Bon'un tasvir ettiği,
kitle psikolojilerinde meydana gelen bir durumu sergilemektedir. Belki bu
sebeptendir ki, bazı yazarlar kitle hareketini rasyonel olarak tanımlamakta
zorlanmaktadırlar. Bu tip kitle hareketlerinde, duygu, rasyonellikten çok daha
etkili olmakta ve söz konusu toplumsal hareketi bu duygu birliği
şekillendirmektedir. Peki, Gezi Hareketi sürecinde, mantık dışı davranış ve
tutumların etkisinin derecesini nasıl ve ne yoğunlukta yorumlamak gerekir?
Öncelikle, Gezi Parkı direnişine katılan nüfusun sosyolojik özelliklerine
değinmek faydalı olacaktır. Gezi direnişinde, homojen bir toplumsal tabakadan
bahsetmek pek mümkün değildir. Farklı sosyo-ekonomik sınıflara ait, farklı
yaşam tarzlarına sahip, farklı inanç sistemlerine ve mezheplere ait, çeşitli etnik
gruplardan oluşan binlerce birey ve yine onların oluşturdukları farklı sosyal
grupların varlığından bahsetmek yanlış olmayacaktır.
Vehbi Bayhan, makalesinde, Gezi Parkı direnişine katılanları üç halkaya
ayırmaktadır. Birinci halka, Gezi Parkı’ndaki ağaçlara sahip çıkan bireylerden
oluşmaktadır. Aslında bu bireyler, apolitik olan, belli bir siyasi ideolojiyi ya da
partinin ideolojisini sergilemeyen, bütünüyle çevreci gruplardan meydana
gelmektedir. Bayhan, anti-politik olarak tanımladığı bu halkanın, çekirdek bir
akademisyen grubunu da içerdiğini, “Taksim Platformu”nu kuran bu
akademisyenlerin de etkin olduğu bu halkanın “Geziciler” olarak
adlandırılabileceğini ifade etmektedir.
Birinci halkanın dışında oluşan ikinci toplumsal gruplaşmanın ise, daha
heterojen olduğu, farklı fikir ve görüşler ekseninde örgütlendiğinin altını
çizmektedir. Fakat bu ikinci halkadan oluşan birey ve grupların da ortak
özellikleri bulunmaktadır. Özellikle, AKP'ye karşıtlık, ulusalcılık, laiklik gibi
kavram ve değerlerin savunucusu olan bireyler, gruplar, siyasi partiler, STK'lar ve
diğer siyasi örgütler bu halkanın farklı aktörlerini oluşturmaktadır. Varlıklarını ve
mücadelelerini bir takım sloganlar ve sembollerle süslemektedirler. Bunlar,
bayraklar, flamalar, 68 kuşağının simgesi haline gelmiş Deniz Gezmiş'in
resimleri ve hatta renklerdir. Bu heterojen halka tarafından kurulan “Taksim
Dayanışması”, Gezi Hareketi sürecinde hayli etkin bir rol oynamıştır.
Bayhan'ın kaleme aldığı üçüncü toplumsal kitle ise, ikinci halkanın
etrafında oluşan grup ya da grupları içermektedir. Bu halkayı diğer halkalardan
ayıran özellik ise, şiddete başvurarak hareketi kirleten gruplardan oluşmasıdır
(Bayhan, İbid: 40; Oran, 2013). Bu gruplar, Gezi Hareketinin marjinal, radikal
gruplarını kapsayan, eylemlerini şiddete başvurarak sürdüren, birlik ve
dayanışma duygusundan yoksun, etrafa zarar veren ve çevreyi korkutan gruplar
olmuşlardır. Yapılan gözlemlerde, etrafı terörize eden ve her fırsatta polis ile
çatışmaktan çekinmeyen bu gruplar, Gezi Direnişi ruhuna da zarar vermişler ve
193

Fazilet Ahu ÖZMEN

alternatif politika
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015

direnen diğer grupları varlıkları ile rahatsız etmişlerdir. Hatta Gezi Hareketi’ni,
kendi emellerine alet etmişler ve hareketi asıl amacından saptırmışlardır. Başka
bir deyişle, bu marjinal gruplar, kendilerini Gezi Hareketi ortamında ortaya
koymaya çalışmışlar ve o ortamı kendi çıkarları için kullanmışlardır. Bu üçüncü
halkanın duruşu ve eylemleri, diğer halkaların direniş ve mücadelesine de zarar
vermiş, siyasetçiler tüm Gezi direnişçilerini bu gruplara dâhilmiş gibi
tanıtmışlardır. Söz konusu bu durumda, marjinal olmayan, tamamıyla çevreci
mantıkla direnişini sürdürmek isteyen gruplarda, öfke ve nefretin oluşmasına
sebep olmuştur.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda, çevre hareketi olarak başlayan Gezi
Hareketi, sonrasında siyasi ve ideolojik bir harekete dönüşmüş, hükümetin
istifasını haykıran, mevcut siyasal sistemin değişimini isteyen, hatta devrim
yapma arzusunu içeren bir harekete dönüşmüştür. Söz konusu bu kitle hareketi,
bu gelişim süreci içerisinde, tipik bir sürü hareketi psikolojisi sergilemeye
başlamış, bu psikoloji ile hareket eden bir toplumsal eylem halini almıştır.
Çalışmamızın ilk bölümünde değinmeye çalıştığımız kitle psikolojisinin
özelliklerini, Gezi Hareketi’nin başlangıç anından sonuna kadar yer yer
görebilmekteyiz. Gezi Hareketi’nin, bir kitle psikolojisi oluşturduğunu ve bu
psikolojinin etkisiyle, kitlelerin gerçekleştirdikleri eylemleri ve bu eylemlerin
özelliklerini nasıl açıklayabilir ve tanımlayabiliriz?
Kitle Psikolojisinin temel özellikleri, Le Bon'un analizinde, ortak ruh,
kolektif bilinç ve duygu birliğini kapsamaktadır. Sigmund Freud ise, kitle
içerisinde hareket eden bireylerin, “libidinal” adını verdiği, sevgiye dayalı bağ ve
ilişkiler kurarak bir kitle oluşturabildiklerine değinmiştir.
Bu iki yazarın vurguladıkları ortak nokta, kitlelerin kolektif bilince ve
duyguya sahip oldukları gerçeğidir. Bu analizlerden yola çıkarak, toplumsal bir
hareket olan Gezi Hareketi’nin, farklı bireylerden oluşan ve bu bireylerin sahip
oldukları ortak bilinç ve amaç çerçevesinde, bir kitle hareketi olma özelliğini
nasıl oluşturduklarına değinmeye çalışacağız.
Kitle içerisinde hareket eden birey, kendi özelliklerini bir kenara bırakıp,
hatta feda edip, kitlenin amacı çerçevesinde oluşan o ortak ruh, ortak bilince
kendini teslim etmektedir. Bu durum, Le Bon'un altını çizerek ifade ettiği bir
durumdur. Birey aslında bireyselliğini alt benliğinde muhafaza etmekte, fakat
kitle hareketi içerisinde oluşan bulaşıcılık durumuna bir süre sonra karşı
koyamamaktadır. Zaten bu da kitlelerin başlıca psikolojik özelliklerinin
oluşumunda önemli bir faktördür. Gezi Hareketi’nde, Le Bon'un tasvir ettiği
bulaşıcılık durumuna sık sık rastlanmıştır. Birkaç yüz insan ile başlayan bu
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eylem, çok kısa bir sürede, binlerce insana bulaşmış ve adeta dev bir harekete
dönüşmüştür.
Boğaziçi Üniversitesi, sosyoloji son sınıf öğrencisi olan A, tam da bu nokta
ile ilgili şunları söylemiştir:
“Şu an içinde bulunduğumuz durum tam bir sürü hareketi.
Birbirinden farklı insanlar, tek bir amaç için bir araya gelmişler:
ağaçları kurtarmak. Fakat bizi bu şekilde gören ve konuyla hiç bir
ilgisi olmayan insanlar da aramıza katıldılar. Çok kısa zaman içinde,
bizim gibi düşünmeye, bizim gibi davranmaya başladılar. Artık Gezi
Parkı yok, Gezi ruhu var”.10

Gezi Hareketi’nin sosyal-psikolojisi üzerine bir analiz yapan, psikolog Hale
Boratav, analizinde, eylemin büyümesi ve farklı birey ve grupları da içine
almasındaki nedeni, 31 Mayıs gecesi polisin kullandığı şiddete bağlamaktadır.11
Polis kuvvetlerinin, çadırda uyuyan insanları dağıtma eylemi, halkın belli
kesimlerinde öfkenin ve intikam duygusunun oluşmasına sebep olmuştur.12 Zaten
hareketin ana motivasyonunu da sağlayan tüm bu öfke, kızgınlık ve intikam
duygusunun, insanlara yapılan baskı ve davranış şekilleri sonucunda cereyan
etmiş olmasıdır. Farklı siyasi, ideolojik fikirlere, ekonomik koşullara sahip olan
insanların bir araya gelmelerinde, iktidara, politikasına ve fikirlerine karşı olma,
bu karşıtlığın sonucu olarak da, öfke, kin, nefret gibi duyguların ortaklığı en
önemli faktör olmuştur.
Bu noktada, kitle psikolojilerinde yaygın olarak görülen, şiddette başvurma
duygusunun meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Le Bon, bu durumu,
kitlerin duygularındaki basitliğe ve de abartıcılığa bağlamaktadır. Duygular
basittir, çünkü bu duygusal nitelikte olan davranışlar kitlelerin haksızlığa
uğradıklarına inandıkları anda doğal olarak gelişen tepkisel davranışlardır.
Kitlelerin duygularındaki abartıcılık ise, zekaya değil, yine duygulara ait olan bir
durumdur. Freud’a göre, kitle içindeki oluşan bu duygular, ne bir şüphe, ne de bir
kararsızlık taşımaktadır (Freud, İbid: 13). Kitleler, bir olay karşısında,
duygularını çoğu zaman kontrol etmekte zorlanan ve anlık kararlar ile hareket
etme özelliğine sahip olan yapılardır. Antipati duygusu bile, kitle içindeki bireyde
hızlı bir şekilde vahşi bir nefrete dönüşebilmektedir. Kitlelerde ortaya çıkan bu
duygusal durum, “kitlelerin şiddet duyguları” olarak tanımlanmaktadır (Le Bon,
İbid: 35). Le Bon ile paralel bir bakış açısı sergileyen Freud ise, bu durumu
“nevrotizm” ile bağdaştırmış; kitle içinde öfke, aşırı sinir, nefret gibi duygular ile
hareket eden bireyin “nevrotik” bir insanın sergilediği özellikler ile benzer
olduğunu vurgulamıştır (Freud, İbid: 14-15). Görüşme yaptığımız üniversite
10
11
12

A, Erkek, 25 Yaşında, Boğaziçi Üniversitesi.
Hale Borotav, “Gezi'nin sosyal psikolojisi”, www.psikolog.org.tr., 2 Ağustos 2013.
“Gezi Parkı'nda gece nöbeti”, CNN Türk, 31 Mayıs 2013.
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öğrencisi F, Gezi Hareketi'nin yaymış olduğu ve yarattığı heyecanın etkisiyle,
protesto ortamlarında, gençlerin çoğu kez kendilerini kontrol edemediklerini,
sergiledikleri davranışların anlık olduğunu ve bazı durumlarda aşırı tepki
gösteren karakterler belirdiğini söylemiştir.13 F'nin bu söylemi, Freud’un altını
çizdiği, aşırı heyecan, öfke, sinir ve nefret gibi duyguların yoğun olduğu
ortamlarda bireyin, “nevrotik” bir tutum içine girme durumunun bir örneğini
oluşturmaktadır.
Kitle içerisinde hareket eden bireyler, hem kendilerine hem de gruplarına
yapılan davranışı hazmedememiş ve kendileri de hissettikleri öfke duygusu ile bu
yapılan şiddete, şiddetin bir türüne başvurarak karşılık vermişlerdir. Le Bon,
şiddet kullanımının, kitle hareketlerinde, psikolojik bir tutum olduğunu, onları
ezen gruplara karşı kullandıkları bir silah olarak yorumlamaktadır (Le Bon, İbid:
34-36). Polisin kitleleri dağıtmak için kullandığı biber gazı, bu gazın kullanılma
şekli ve araçları, Tomadan atılan kimyasal solüsyonlar, kitlelerde bu saldırılara
cevap verme isteği doğurmuş ve benzer şekilde karşılık verme duygusunu
oluşturmuştur. Dolayısıyla, kitle hareketlerinde, şiddete başvurma eylemi, meşru
sayılabilmektedir. Bu durum, çatışmaların sonucunda doğan bir davranış
biçimidir.
Aynı zamanda, işlevsel kuramın önde gelen sosyologlarından Amerikalı
Karl Merton da, toplumda bazı grupların sosyal baskıya daha hassas olduklarını,
bu hassasiyet karşısında da, sapkınlığa daha yatkın olduklarını ifade etmektedir.
Kitlelerin hassas oldukları bazı konular, onları sapkınlığa ya da şiddete
götürebilmek ile birlikte, isyan derecelerini de arttırabilmektedir (Mucchielli,
2014: 29). Rıdvan Türkoğlu, Gezi Hareketi’ndeki insanların eylemlere yoğun bir
şekilde katılma arzusunun, içlerinde oluşan iktidar ve güç kullanma hevesine
bağlı olduğunu vurgulamıştır. Böyle bir durumda, bir yandan iktidarın toplumun
bazı kesimleri üzerindeki baskısı ve dışlayıcı diskuru, diğer yandan ise polisin
kontrolsüz müdahalesi önem taşımaktadır (Türkoğlu, İbid).
Kitle içinde hareket eden birey, toplumda tek başınayken, düşünemeyeceği,
yapamayacağı şeyleri yapabilme yetisine sahiptir. Örneğin bir kahraman olma
arzusu, şiddete başvurma eğilimi, bir anda coşkulu bir kişiliğe bürünmesi, kitle
içinde hareket eden bireyin istem dışı hissettiği ve gerçekleştirmek istediği
duygulardır. Bu durum, bireyin, kitleden ya da kitle liderinden aldığı cesaret, ona
duyduğu gözü kapalı güvenden de kaynaklanabilmektedir. Kitleler, bilincini
kaybetmiş, kendini tamamıyla kitlenin ruhuna teslim etmiş bireylerden oluşan
bir yapı olmak ile beraber, hem kriminal hem de kahraman olabilme özelliğine
sahiplerdir: Bir amaç uğruna ölmeyi göze alanlar ile yine bir amaç
13

F, Erkek, 25 Yaşında, Bilgi Üniversitesi.
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doğrultusunda kahraman olanlar. Le Bon, kitlelerin kahramanlığını şu kelimeler
ile ifade etmektedir: “Biraz bilinçsiz kahramanlıklar, ama şüphesiz, bu
kahramanlıklar ile tarih yazılıyor” (Le Bon, İbid: 23). Marmara Üniversitesi
Siyaset Bilimi öğrenci B, Gezi Hareketi’nin unutulamayacak kahramanlar
yarattığını, bu kahramanların hiç şüphesiz eylemler sırasında, tüm
yürekliliklerini ve cesaretlerini ortaya sererek, ölümü bile göze alarak, tarihe
isimlerini yazdırdıklarını ifade etmiştir.14 Kitle içerisindeki bireyler, bir yandan
amaçları için her şeyi göze alarak mücadele ederken, diğer yandan ise, tarihi
yazan birer kahraman olma özelliğini taşımaktadırlar.
Freud de Le Bon ile benzer görüşler paylaşmış, kitle içinde hareket eden
bireyin, kitle ruhundan aldığı güç ve cesaret ile gerçek hayatta yapmaktan
çekineceği birçok şeyi yapabilme gücünü bulduğunu, bilinçaltında yer eden,
ortaya çıkaramadığı ama aslında çıkarmak istediği özelliklerini, kitle ortamında,
rahatça ortaya çıkarabildiğini açıklamıştır. Bir başka deyişle, birey, kitle içinde,
kendini tekrar bulma, kendini tanıma ve aynı zamanda geliştirebilme imkânı
bulabilmektedir (Freud, İbid: 59-64).
Kitlelerin bir başka duygusal özelliği ise, maneviyatlarıdır. Kitlelerin
manevi değerleri ya da etik bir duruşları olduğuna dair farklı görüşler vardır. Bir
amaç çerçevesinde kurulan kitle hareketleri, bu amaca sahip oldukları değerlerin
de katkısıyla daha da yaklaşabilmektedir. Her ne kadar, kitleler şiddeti kullanan,
kriminal olabilme özelliği taşıyan yapılar olsa da, Le Bon, kitle içinde hareket
eden bazı bireylerin sahip oldukları, kendini feda etme, özveride ve fedakârlıkta
bulunma, koşulsuz bağlanma duygularının birer erdem oluşturduğunu ifade
etmektedir. Kitleler bu değerlere bilinçsizce sahip olsalar da, bunları hissetmeleri
ve hissettirmeleri onları diğer toplumsal yapılardan ayırmaktadır. Bu bağlamda,
Gezi Hareketi’nde yer alan bireylerde de ve onların oluşturduğu kitlelerde de, bu
manevi değerlerin varlığı göze çarpmaktadır. Yanındaki arkadaşını korumak için
kendini öne atan, içinde bulunduğu grubun tüm üyelerinin karşı taraftan gelen
şiddete karşı korumak için kendini grubun lideri ilan eden bireyler, Gezi
Hareketi’nde de sık sık görülen durumlar arasında yer almaktadır. Bu hareket
aynı zamanda, gençlerin bu amaç uğruna canlarını verdikleri bir eylem olma
özelliğine de bürünmüştür. Bu eylemi devrimsel bir hareket olarak gören bazı
gençler ve sosyal gruplar, polis ile çatışmaktan çekinmemiş, kendilerini bu
devrim uğruna feda ettikleri fikri sosyal medyada da yer almıştır.
Kitlelerin maneviyatına bu pencereden bakıldığında, tabii ki bir erdemden
söz etmek mümkün olamaz. Fakat fedakârlık gösterme, özveride bulunma gibi
davranışlar, Le Bon' a göre, o dönemin psikologlarının düşündüklerinin aksine,
kitlelerin maneviyatlarının olduğunun bir göstergesidir (Le Bon, İbid: 39).
14

B, Kadın, 23 Yaşında, Marmara Üniversitesi.
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Bireylerin, direniş esnasında birbirlerine gösterdikleri bu bağlılık ve birlik
duygusu, Freud’un kitle psikolojisi analizinde altını çizdiği, “sevgi” bağı
çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Freud, kitle içindeki bireylerin, birbirlerini
sahiplenme, koruma, arkasında durma gibi davranışları, kişilerin birbirlerine
olan sevgileri ile açıklamıştır. Yazara göre, kitle içindeki bir birey, diğer bireye ya
da bireylere duyduğu sevgiden dolayı her şeyi göze alabilmekte ve hatta
yapmaktan çekinebileceği şeyleri yapabilmektedir. Başka bir deyişle her şey kitle
içinde oluşan sevgi uğrunadır. (Freud, İbid: 23-27).
Kitlelere has ve Gezi Hareketi’nde de gözlemlediğimiz tüm bu duygular,
eylemler ve değerlerin yanında, yine kitle hareketlerine has sayılabilecek başka
unsurlar da yer almaktadır. Bu unsurlardan bazıları; kitle hareketlerinde birer
lider olması, o liderin kitleyi yönlendiren ve eylem sırasında bireylere güven
aşılayan bir varlık olması; kitlelerin yarattıkları ve onların sembolleri ve
imajlarını sergileyen sloganlarının olması ve kendilerine eylemleri süresince bir
hayal dünyası yaratmaları, başka bir deyişle hayalci bir dünya kurmaları olarak
özetlenebilir.
Gezi Hareketi’nde, yer yer ve zaman zaman bir liderin öncülüğünde
insanların eylemlere katıldıklarını, bu liderlerin eylemleri yönlendirdiklerini ve
daha etkin bir hale getirdiklerini gözlemledik. Kitlelerdeki önder pozisyonundaki
kişiler, düşünce adamları değil, aksiyon adamları olarak tanımlanmaktadır (Le
Bon, İbid: 84). Özellikle, Haziran ayının ortalarında, Çarşı grubunun bazı
üyeleri, Beşiktaş ilçesinin belli yerlerinde, çarşı yakını ya da Dolmabahçe gibi,
eylemlere hareket katmışlar ve ön saflarda yer almışlardır.15 Bireyler ve gruplar,
lider pozisyonundaki hareketin öncülerini takip etmişler ve onların işaretleri
doğrultusunda eylemlerini programlamışlardır. Çarşı grubu üyelerinden
üniversite öğrencisi C, kendisini eylemlerde ön plan atmasını şu şekilde
anlatmıştır:
“Çarşı grubu olarak, böyle bir protestoda yer almamamız mümkün
olamazdı. Halka ve mahallemize yapılan şiddet bize yapılmıştır.
Özellikle, Beşiktaş mahallesinde tüm direnişçi arkadaşlarımıza
yapılanlara cevap vermek, onları korumak bizim görevimizdir. Bu
eylemlerde öncü pozisyonunda isek, bu tamamen mahallemizi ve
arkadaşlarımızı korumak için edindiğimiz bir görevdir”.16

Çarşı grubu üyesi C'nin bu söyleminin, Freud’un, kitle hareketlerindeki
lider pozisyonundaki kişinin özellikleri ile özdeşleştiği görülmektedir. Liderler,
Freud tarafından, sevilen, sayılan, güvenilen bireyler olarak tanımlanmaktadır.
Aynı zamanda lider sıfatındaki kişinin, kitleyi harekete geçirmeden önce,
15
16

“Beşiktaş'ta Gezi Park Eylemleri”, Zaman Gazetesi, 3 Aralık 2013.
C, Erkek, 26 Yaşında, İstanbul Üniversitesi.
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kendisinin mücadeleye inanmasının çok önemli bir kural olduğunu Freud
analizinde açıkça ifade etmiştir. Yazarın eklediği bir diğer nokta ise, liderin
kitleyi kontrol altına alabilme durumudur. Zira Freud, panik unsurunun
yönetilmesi gereken bir durum olduğunu, panik yapan bir kitlenin, çok çabuk
dağılma tehlikesi ile karşı karşıya gelebileceğini vurgulamıştır (Freud, İbid: 3132). Bu bağlamda, liderler, kitleler için hem organizatör rolü olan hem de
dengeleyici rol üstlenen aktörlerdir. Gezi Hareketi süresince, lider
pozisyonundaki kişilerin, direnişe olan inançları ve bu inançlarından beslenerek,
kitleleri nasıl yönlendirdikleri de, gözlemlenen detaylar arasında yer almaktadır.
Örneğin, bazı kitleler, direniş anında, Çarşı grubu üyelerine güvenmişler ve
onlardan aldıkları güç ile eylemlere daha derin bir inançla katılmışlar ve daha
soğukkanlı yaklaşabilmişlerdir.
Harekete kitle hareketi olma özelliği katan bir başka nokta ise, eylemcilerin
kullandıkları sloganlar ve imajlardır. Le Bon, kitlelerin, amaçlarını tarif eden ve
bu amaca anlam katan sloganların önemini kitabında detaylı bir şekilde altını
çizmiştir. Freud ise, aynı önemle bu konuya değinmiş, bireyler kadar, sosyal grup
ve kitlelerin de, “entelektüel üretim” yapabilme yetisine sahip olduklarını,
yaşanılan ve karşılaşılan sorunlara, entelektüel çalışma yaparak çözümler
bulunabileceğini açıkça belirtmiştir. Bu bağlamda, Freud içinde, dilin, şarkıların,
folklorik tüm öğelerin, önemi büyüktür (Freud, İbid: 18).
Kitleler, bir yandan kullandıkları bu sloganlar ile amaçlarını daha net bir
şekilde sergilemeyebilmekte, diğer yandan ise, bu araçlar sayesinde ortak bilinç
olma özelliklerini karşıt oldukları gruba gösterebilmektedirler. Bu sloganlar, Gezi
Hareketi’nde, “Occupy Gezi”, “Herkes Çapulcu”, “Her yer Taksim, her yer
Direniş”, “Boyun Eğme” gibi kelimelerde anlam bulmaktadır. Aynı zamanda,
kitlelerin akşam saatlerinde Taksim'de toplanıp müzik çalmaları, direnişi anlatan
besteler yapmaları, bu bestelerde ve şarkılarda sloganlarını kullanmaları, dans
etmeleri, hatta şiir okumaları, direnişe teatral bir hava katmış ve insanların
yaşadıkları o şiddet dolu ortamdan biraz uzaklaşmalarına yardımcı olmuştur.
Bayhan, makalesinde, Gezi Hareketi’nin romantizmine değinmiştir. Aynı
Avrupa'daki 68 Hareketi gibi, Gezi direnişinin de romantik bir tarafı olduğunu
ve bu romantizmin gençlerin sergiledikleri sanatsal ve entelektüel aktivitelerde
hayat bulduğunu ifade etmiştir (Bayhan, İbid: 45). Örneğin, Duman müzik
grubu, protestolara destek vermek için “Eyvallah” adında bir şarkı bestelemiş;17
Boğaziçi Caz Korusu, Recep Tayyip Erdoğan'ın “çapulcu” söylemini, Kocaeli
bölgesi türkülerinden “Entarisi Ala Benziyor”dan düzenledikleri “Çapulcu
Musun Vay Vay” adında şarkısı ile eleştirmiş; Kardeş Türküler ise, Başbakan'ın

17

“Duman'ın Gezi Parkı Şarkısı”, Haberevet.com, 2 Aralık 2013.
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sözlerinde ilham alarak “Tencere Tava Hep Aynı Hava” şarkısını bestelemiştir.18
Hareketin birer imaj haline gelmesinde etkin olan bir başka araç ise, mizah
olmuştur. Gerek gençlerin ürettikleri mizahi kelimeler, duvar yazıları, giydikleri
kıyafetler, gerek ise mizah dergilerinde direniş ile ilgili yapılan çizimler,
karikatürler, harekete ironik bir hava katmış ve yaşanan olaylara farklı bir
perspektiften bakma imkânını sunmuştur. Hatta Otpor aktivisti Maroviç, BBC'ye
verdiği bir röportajda, direniş hareketlerinde mizahın önemini ve gücünü şu
şekilde anlatmıştır:
“Rejimin komik yanlarını gösterirsiniz ve sonrasında onun
meşruiyetini kaybettiğini söylersiniz. Sonrasında da neler yapılması
gerektiği konusunda çalışmaya başlarsınız”.19

Aslında, imajlar sadece hareketin bir aynasını oluşturmamış, aynı zamanda
da hareketin ideolojisini açıkça ortaya koymuşlardır. Gençlerin, direnişe
devrimsel bir anlam yüklemeleri, ülkemizde de gösterime giren (V for Vendetta)
filmi ile popülerlik kazanmış olan Guy Fawkes maskesini takmalarıyla daha da
belirgin hale gelmiştir.20 V, yaşadığı ülkedeki baskıcı rejime karşı, toplumda
farkındalık yaratmak için, yayın organlarına korsan giriş yapmış, toplumu 5
Kasım günü, parlamento binasının önüne çağırmış ve Evy Hammond
karakterinin yardımı ile ilgili tarihte, İngiliz Parlamento binasını ve ikon olan
saat kulesini (Big Ben) havaya uçurmuştur. Bu eylem ile birlikte, ülkede bir tür
devrim meydana gelmiştir. Gezi Parkı eylemleri sırasında görüştüğümüz
gençlerden biri kullanılan sembollerin önemini şu şekilde anlatmıştır:
“Bu hareket ideolojik bir harekete dönüşmüştür. Biz V maskesi
takarak, ideolojik görüşümüzü ve cesaretimizi açıkça ortaya
koyuyoruz. Anlayan, bunu zaten anlıyor. Belki bir devrim olmayacak
ama evrim olacağı kesin.”21

Daha öncede değindiğimiz gibi, Gezi direnişi bir siyasal ve ideolojik harekete
dönüşmüş, toplumun bazı kitlelerini, hükümetin otoriter söylemine karşı
ayaklanması ile daha da etkin hale gelmiştir.22
Bir kitle hareketi olma özelliğini göstermeye çalıştığımız Gezi Hareketi’nin
psikolojisinde cereyan eden bu davranış şekillerinde, Le Bon'un vurguladığı,
duyguların otoriterliği ve aynı zamanda muhafazakârlığı dikkat çekmektedir (Le
18
19

20
21
22

“Kardeş Türküler'den Tencere Tava Havası”, Milliyet Gazetesi, 2 Kasım 2013.
“Gezi
Eylemcilerinin
Akıl
Hocası
Kim”,
Haber7,
13
Haziran
2013,
http://www.haber7.com/guncel/haber/1038309-gezi-eylemcilerinin-akil-hocasi-kim
“V for Vendetta”, Warner Bros. Pictures, 2006.
E, 21 Yaşında, Erkek, Istanbul Üniversitesi.
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Bon, İbid: 37). Le Bon, genelde tüm kitle hareketlerinde, bu özelliklerin
varlığının altını çizmektedir. Kitlelerin otoriterlikleri, karşı oldukları bir fikre, bir
olaya ya da bir ideolojiye karşı gelirken kullandıkları yöntemler ile açıkça fark
edilmektedir. Kitleler, yukarıda da değinildiği gibi, şiddeti kullanmaktan
sakınmayan toplumsal yapılar olma özelliğini taşımaktadırlar. Freud da,
kitlelerde bulunan, hatta onlara has olan, duygu dünyasının karışıklığına,
çeşitliliğine ve zenginliğine değinmiş; kitlelerin, yalnız hareket eden bireyin sahip
olmadığı birçok duyguya, düşünceye, davranış biçimine, kitlenin aşıladığı ortak
ruh ile sahip olduğuna; kitlelerin mücadelelerinde, sivri ve “nevrotik” adını
verdiği davranış biçimlerinde bulunmalarının, kitlelere has durumlar olduğuna
Le Bon ile benzer pencereden ele alarak açıkça ifade etmiştir (Freud, İbid: 1415).
Özellikle, verdikleri mücadele, baskıcı bir iktidara, bir politikaya, ya da
haksızlığa karşı ise, kendilerine yapılan şiddete karşılık vermekten çekinmeyen
bir psikolojiye sahip olmaları, onların otoriter karakterlerinin bir yansımadır. Bu
otoriterliğin yanında, duygularındaki muhafazakârlık da, kitle psikolojilerinin
önemli bir özelliğini kapsamaktadır. Le Bon, daha çok geleneksel toplulukların
muhafazakâr duygulara sahip olduklarını ifade etmektedir (Le Bon, İbid: 37). Bu
tip toplumlar, kültürlerine, geleneklerine, tarihlerine, dillerine sahip çıkan ve bu
değerleri korumak için ayaklanmaktan çekinmeyen toplumlardır. Freud da,
kitlelerde bulunan bu duygu yapısına özellikle ilkel topluluklarda rastlandığına,
duyguların bu tip özellikler kazanmalarının topluluğun üyelerinin birbirlerine
duydukları sevgi ile geliştiğine; sevginin libidinal adını verdiği ilişkilerin,
insanların birbirlerinden kopmalarına engel olduğuna ve var olma mücadelelerini
sevgi aracılığı ile ve sevgi uğruna yaptıklarını açıkça ifade etmiştir (Freud, İbid:
35-37). Geleneksel toplumlar dışında, modern toplumların da, yıllardır
muhafaza ettikleri ve ne pahasına olursa olsun, vazgeçmeyecekleri değerleri
vardır. Gezi Hareketi’nde kitleler bir yandan baskıya karşı ayaklanırken, öte
yandan da, toplumun sahip olduğu, ulusal ve kültürel değerlerin müdafaası için
direniş göstermişlerdir.
Görüşme yaptığımız gençlerden birinin söylemi tam da bu noktayı dile
getirmiştir:
“Bu direniş aslında başından beri politik bir direniştir. Gezi Parkı,
Taksim'in bir simgesi olmakla, aslında Cumhuriyet'in bir simgesidir.
Buraya bir kışla yapılmasının planlanması aslında Cumhuriyete
yapılan bir darbedir. Biz sadece parkı değil, Cumhuriyetimizi korumak
için de buradayız. Cumhuriyeti korumak bundan böyle bizim
görevimizdir.”23

23

G, Erkek, 23 Yaşında, Ege Üniversitesi.
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Günlerce süren Gezi Hareketi’nde, tüm toplumsal kitlelerin Cumhuriyete
olan bağlılıkları eylemlerde, sosyal medyada, evlerde kendini açıkça göstermiştir.
Her akşam saat 21.00'de başlayıp, dakikalarca süren tencere tava eylemi,
insanların sadece direnişe verdikleri desteğin bir göstergesi olmamış, vatana ve
Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktıklarının da birer haykırışı olmuştur.24
Yıllarca, baskı ve korkudan ötürü kendilerini ifade edemeyen insanlar, Gezi
Hareketi sayesinde, özlemini duydukları fikirlerini dışa vurma özgürlüğünü
yakalamış ve farklı platformlarda düşüncelerini paylaşabilme imkanını
yakalamışlardır. Öfke duygusunun oluşturmuş olduğu psikoloji ile kitleler, eylem
ve düşüncelerinde, zaman zaman otoriterleşmişler ve biriktirdikleri duygular ile,
şiddete eğilimli davranışlar sergilemek durumunda kalmışlardır. Gezi direnişi
süresince hareket halinde olan kitleler, eylemler sırasında kendilerine yapılanlar
karşısında, kayıtsız duramamışlar ve kendi yöntemleri ile “karşılık” vermişlerdir.
3. SONUÇ
Le Bon ve Freud’un kitle psikolojisi ile ilgili yaptıkları çalışmalardan yola
çıkarak, Gezi Hareketi'nin kitle psikolojisinin analiz edilmeye çalışıldığı bu
makalede, birbirinden farklı sonuçlara ve gözlemlere ulaşılmıştır. Le Bon ve
Freud’un, kitle hareketleri içerisinde oluşan psikolojik özelliklerden biri ve en
önemlisi olan “ortak ruh” ve “ortak bilinç” durumlarına Gezi Hareketi'nde de
rastlanılmış ve söz konusu eylemin yoğunluğunun ve sürekliliğinin bu ortak
ruhun var olmasıyla gerçekleşmiş olması açıkça görülen bir durum niteliğindedir.
Her iki yazarın da, kitle psikolojisi üzerine geliştirdikleri ortak görüşlerin
yanında, farklı görüşlere ve analizlere de rastlanılmış, fakat farklılıklardan
ziyade, ortak görüşlerin daha fazla olduğu dikkat çekmiştir. Kitle psikolojisi
denilen sosyal ve psikolojik olgunun, kendine has ve öz özellikleri olduğu
gerçeği, her iki yazar tarafından önemli bilgiler ışığında dile getirilmiştir, hem
bireysellik hem de toplumsallık ekseninde ele alınmaya çalışılmıştır. Kitlelerin
başlıca özellikleri arasında yer alan, bilinçaltı ile hareket etme durumu, hem Le
Bon, hem de Freud tarafından açıkça anlatılmış ve kitle içerisinde hareket eden
bireylerin bilinçaltı ile hareket ettikleri gerçeği, yazarların üzerinde durdukları
önemli bir noktayı kapsamıştır. Gezi Hareketi'nde de, hem yapılan gözlemler,
hem de gerçekleştirilen görüşmeler ekseninde, kitle halinde harekete katılan
bireylerde, bilinçaltı ile hareket etme durumları gözlemlenmiş; Freud’un, öfke,
nefret ve aşırı sinir gibi durumlarda bireylerde ortaya çıkan “nevrotik davranış”
şeklinin de, zaman zaman, Gezi protestoları esnalarında, bireylerde gelişen bir
davranış şekli olduğu gözlemlerimiz arasında yer almıştır.
Yazarların değindikleri başka bir nokta olan, duygulardaki muhafazakârlık,
24
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otoriterlik, abartı gibi durumlar, Gezi Hareketi'nde yer alan kitlelerde de
rastlanılmış bir durumdur. Karşı oldukları bir fikir için direnişe geçen kitleler,
otoriter olarak tanımlanan duyguları harekete geçirmenin yanında, inandıkları
değerler ve ilkeler uğruna da muhafazakâr tutumlarını açıkça ifade etmişlerdir.
Freud ve Le Bon'un adını verdikleri, duygulardaki “otoriterlik”, kitlelerin yer yer
ve zaman zaman, şiddete kaymalarına sebep olmuş ve inandıkları değerleri ve
ilkeleri muhafaza etmek ve savunmak için, eylemlerinde, şiddet olarak
sayılabilecek yöntemleri kullanmışlardır.
Gezi Hareketi süresince, kitlelerde, lider pozisyonunda olan kişilere
rastlanılmış; bu kişilerin eylemler esnasında, kitleleri hem motive etme, hem de
harekete geçirme görevlerini üstlendikleri görülmüştür. Her iki yazara göre,
liderler, kitle hareketlerinde son derece önemli rolleri olan bireyler olmanın
yanında, söz konusu harekete sembolik bir değer katan kişiler olarak da
tanımlanmıştır. Hatta bu liderler, hareketin “kahramanları” olarak da tarihe
geçebilme karakterindeki kişilerdir.
Freud’un de üzerinde durduğu, ama özellikle Le Bon'un vurgu yaptığı,
kitlelerde rastlanılan, sloganları, imajları kullanma durumu Gezi direnişinde de
görülmüş; kullanılan sloganlar, hareketin önemini ve amacını yansıtmanın
yanında, Gezi Hareketi'nin bir kitle hareketi olduğu özelliğini ve kitle psikolojisi
ile seyreden bir direniş olduğunu da açıkça gösteren öğeler olmuşladır.
Bu iki yazarın, kitle psikolojilerinde oluştuğunu vurguladıkları, bilinçaltı ile
hareket etme, şiddete başvurma, duygulardaki karmaşa, abartı, otoriterlik ve aynı
zamanda muhafazakârlık, Gezi Hareketi süresince, kitlelerde duygusallıkları ve
davranış şekillerinde sıkça rastlanılan durumlar olmuşlar ve aynı zamanda, Gezi
Hareketi’ne anlam katan ve bu hareketin sosyal ve psikolojik özelliklerini
gösteren duygu yapılarını oluşturmuşlardır.
Gezi Hareketi, kitle psikolojisi ekseninde ele alındığında, Le Bon ve
Freud’un kitle psikolojisi ile ilgili kaleme aldıkları özelliklerin çoğu ortaya
çıkmaktadır. Direnişçilere yapılan “şiddet” ve “baskı” karşısında oluşan
çatışmacı ortam, toplumun uzun zamandır unuttuğu ya da dışa vuramadığı
duyguların yeniden doğmasına sebep olmuş ve bu duyguların “ortak bilinç”
ekseninde harekete geçmesine vesile olmuştur. Psikolojik açıdan pasif bir hareket
olarak tanımlanan Gezi Hareketi (Boratav, Ibid), her ne kadar amacına
ulaşamamış olsa da, toplumun bilinç seviyesinin bir göstergesi olmuş ve fikirlerin
evrimleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Her ne kadar, Avrupa'daki
hareketlerin, Arap Baharının bir taklidi olarak gündeme geldiyse de, Gezi
Hareketi, kendine has kitle psikolojisi ile Türkiye'de 21. yüzyıla damgasını
vurmuş ve toplumun ahlaki ve manevi değerlerinin birer aynasını oluşturmuştur.
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Gezi Hareketi, Türk toplumuna, sosyoloji ve psikolojinin, toplumun
evrimleşmesi ve sağlığı açısından ne kadar önemli ve gerekli alanlar olduğunu bir
kez daha göstermiş ve insanlara uzun zamandır dışa vuramadıkları duyguları ve
fikirlerini ortaya koymalarında vesile olmuştur. Gezi, bir direnişten daha fazlası
olmuş, farklı insanları bir araya getiren, buluşturan, dayanışmacı bir zihniyetin,
ortak bir ruhun varlığının birer simgesi olmuştur. Unuttuğumuz değerleri tekrar
hatırlatmış, içimizdeki, aklımızdaki, benliğimizdeki tüm fikir ve duyguları
cesurca ortaya koymamıza araç olan, duygusal ve romantik bir hareket olma
özelliğini göstermiştir. Baskıya karşı direnen, fikirlerini özgürce ifade etmek için
örgütlenen, ortak ruh ve bilincini geliştirebilen, taklitçiliği kendi mücadelesini
daha iyiye götürmek için örnek olarak görebilen, kendine yapılan baskıyı ve
şiddeti kontrol altına alabilen her toplum, hiç kuşkusuz hayatta kalabilmeyi
başarabilen ve teslim olmayan bir toplum olma özelliğini taşımaktadır. Her ne
kadar kitle hareketleri ve toplumsal hareketler, direnişlerinde, şiddeti kullanan ve
çatışma unsurlarına karşı koyamayan yapılar olma özelliğini taşısalar da,
evrimleşebilmek ve daha ileriye gidebilmek için, “kitle psikolojisi” denilen
zihniyet ile hareket etme felsefelerini yaşatmak durumundadırlar.
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