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ÖZET 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla 

Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve 

istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan istikrarsızlıklar, yeni dönemde 

ABD’nin küresel çıkarlarını doğrudan ve dolaylı etkileme potansiyeline sahipti. Bu nedenle 

ABD’nin inisiyatif üstlenmesiyle, çatışmalar daha fazla büyümeden çeşitli müdahalelerde 

bulunulmuştur. Çalışma, ABD’nin Soğuk Savaş sonrasındaki Balkan politikasını, Bosna-

Hersek, Kosova ve Makedonya krizleri özelinde analiz etmektedir. Washington’un söz 

konusu krizlerde harekete geçmesine neden olan faktörler ile kriz sonrası angajmanlarını 

dikkate alarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda ister Kosova’nın 

bağımsızlık ilanının ardından yaşanacak olası gerilimler, ister Bosna barışının çökmesi isterse 

Makedonya’daki istikrarsızlığın artması ihtimali olsun, ABD’nin bölgeye yönelik 

politikasında elde ettiği stratejik avantajı korumaya yönelik bir politika izleyeceği 

öngörülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Amerikan Dış Politikası, ABD’nin Balkan Politikası, Bosna-

Hersek Krizi, Kosova Krizi, Makedonya Krizi 

 

BALKANS POLICY OF THE U.S. AFTER THE COLD WAR 

 

ABSTRACT 

The power vacuum which was emanated with the demise of Yugoslavia Federal 

Republic has caused conflicts and created instability in the post-Cold War era. The 

instabilities that arose have had the potential to affect the global interests of the U.S. directly 

and indirectly. That’s why the U.S. took the initiative and some interventions were made in 

order to provide stability in the region. This study analyses the Balkans policy of the U.S. in 

the post-Cold War era by focusing on the Bosnian, Kosova and Macedonian crisis. The study 

makes predictions by examining the factors that caused the U.S. to take the initiative as well 

as American post-conflict engagement. In this context whether the possible tensions with the 

declaration of independence of Kosova and the collapse of Bosnian peace or the possibility of 
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the rise of instability in Macedonia thought, the paper claims that the U.S. would pursue a 

foreign policy that protects its strategic advantage which once gained with the earlier 

interventions.  

Keywords: American Foreign Policy, Balkans Policy of the U.S., Bosnian Crisis, 

Kosova Crisis, Macedonia Crisis 

 

GiriĢ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Doğu Bloğu’nun dağılması, ABD’nin yeni dönemde 

farklı  bölgelere göre farklı güvenlik stratejileri izlemesini gerektirmiştir. Zira, yeni dönemde 

artık ABD’nin üstünlüğüne meydan okuyacak Sovyetler Birliği gibi bir büyük güç söz konusu 

değildi. Bununla beraber Soğuk Savaş döneminde ABD’nin kolaylıkla tanımlayabildiği 

komünizm ve Sovyet yayılmacılığı gibi tehditler yerine, Soğuk Savaş sonrasında 

tanımlanması daha güç fiili ve potansiyel tehditler ortaya çıkmıştı. Bunların büyük bir kısmı 

Orta Doğu’da ama önemli bir kısmı da Balkanlar’da bulunuyordu. Dolayısıyla ABD’nin yeni 

dönemde benimsediği dış politikada bu istikrarsızlık unsurlarının etkisi olmuştur. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden günümüze kadar yaşanan gelişmeler dikkate 

alındığında, Amerikan dış politikasına “üstünlük politikasının” hakim olduğu söylenebilir. 

Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ve Irak’a yapılan müdahaleler dikkate 

alındığında, bu iddianın boş bir savdan ibaret olmadığı rahatlıkla ileri sürülebilir. Kaldı ki 

1990’lı yıllarda bu politikanın Amerikan dış politikası için temel bir ilke olduğu pek çok kişi 

tarafından da ifade edilmiştir. Bu bağlamda, Cristopher Layne (1997: 91), “II. Dünya 

Savaşı‟nın ardından izlenmeye başlanan üstünlük politikasının Soğuk Savaş sonrası dönemde 

de Amerikan dış politikasına egemen olduğunu” belirtmiştir. Buna göre, 1990’lı yıllarda 

George Herbert Bush’un “yeni dünya düzeni” söylemi ve Clinton’ın “genişleme ve 

angajman” politikası, aslında üstünlük politikasının değişik şekilde formüle edilmesiydi. 

Nitekim her iki politika da Amerikan gücünün üstünlüğüne ve küresel düzeyde bu üstünlüğü 

sorgulayacak bir diğer gücün bulunmadığı varsayımına dayanmaktaydı. Aynı şekilde, 2000’li 

yıllarda George Walker Bush’la ifadesini bulan “önleyici savaş ve önceden vuruş” retoriği de 

Amerikan gücünün üstünlüğüne gölge düşürebilecek potansiyel tehditleri ortadan kaldırmaya 

yönelikti.  

ABD’nin Balkan politikasını Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya krizleri özelinde 

irdeleyen bu çalışma, söz konusu krizlerde ABD’nin harekete geçmesine neden olan 

faktörlerin ve kriz sonrası politikaların yukarıdaki politik amaçlarla ilişkili olduğunu 

savunmaktadır.  Nitekim Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyanın birçok bölgesinde güç 
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boşlukları ortaya çıktığı gibi, Balkanlar özelinde de belirgin bir güç boşluğu oluşmuştur. ABD 

ise bu güç boşluğunun aleyhine olacak şekilde doldurulmasını önlemek için harekete 

geçmiştir. 

 

Yugoslavya’nın Dağılması, Balkanlarda Güç BoĢluğu ve ABD 

SSCB’nin dağılması nasıl Kafkasya ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerde güç 

boşluğunun ya da boşluklarının doğmasına neden olduysa, Yugoslavya’nın dağılması da 

Balkanlar bölgesinde belirgin biçimde bir güç boşluğunun doğmasına yol açmıştır. 

Balkanlarda doğan bu güç boşluğunu kimin dolduracağına ilişkin mücadelenin yol açtığı 

kaotik durum ve Sırpların ortaya çıkan bu yeni durumdan yararlanmaya çalışmalarıyla ortaya 

çıkan istikrarsızlıklar, geç de olsa ABD’nin öncülüğünde gelişen müdahalelerle önlenmiştir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, 

Sırbistan ve Karadağ olmak üzere altı cumhuriyet ile Kosova ve Voyvodina özerk 

bölgelerinden oluşan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Balkanların merkezini 

oluşturmaktaydı. Kurucusu Hırvat asıllı Yosip Broz Tito’nun ölümünden sonra, Devlet 

Başkanı olan Slobodan Miloseviç’in “Büyük Sırbistan” oluşturmaya yönelik politikaları 

nedeniyle dağılmaya başlayan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nden bağımsızlığını 

ilan ederek ayrılan ilk devlet Slovenya oldu. Slovenya’yı sırasıyla Hırvatistan, Makedonya ve 

Bosna-Hersek takip etti. (Larrabee, 1991: 70) Slovenya’da Federal Yugoslav ordusuyla 

çatışmalar yaşansa da Slovenya ordusunun iyi durumda bulunmasının da etkisiyle çatışmalar 

uzun sürmedi ve Belgrad yönetimi, bu bağımsızlığı tanımak zorunda kaldı. Hırvatistan’ın 

bağımsızlık ilanıyla beraberse bu ülkede yaşayan Sırplarla Hırvatlar arasında iç savaş çıktı ve 

Federal Ordu birlikleri bu çatışmalarda Sırpların yanında yer aldı. (Çauşeviç, 1994, 58-62)  

Bu arada 29 Şubat 1992’de gerçekleştirilen referandum sonucunda katılanların yüzde 

99’unun bağımsızlık yönünde oy kullanması sonucu bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek, 

22 Mayıs 1992’de Birleşmiş Milletler (BM)’e üye olmuştu. Ancak, bağımsızlığını ilan 

etmesine ve bunun uluslararası alanda tanınmasına rağmen 1 Mart 1992’de Müslüman 

Boşnaklarla Sırplar arasında çatışmalar yaşanmaya başladı ve Sırbistan’ın Sırpların lehine 

müdahil olmasıyla çatışmalar, tek taraflı saldırılara dönüştü. Belgrad destekli Sırp paramiliter 

grupların referandumun ardından başlattığı saldırılar giderek şiddetini arttırırken, aynı yıl 

içinde Hırvatlar ile Boşnaklar ve Sırplar ile Hırvatlar arasında da çatışmalar başladı. Bu 

noktada, Yugoslavya’nın dağılma sürecine girdiği dönemde ABD, öncelikle mevcut yapının 

korunmasına yönelik politika izlemiş
1
; ancak bu politika, krizin tırmanışa geçmesiyle birlikte 

terk edilmiştir. (Kenar, 2005: 485-487; Smith, 1991) 
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Washington‟un Bölgeye Angajmanını Etkileyen ve Tetikleyen Faktörler 

Yugoslavya’nın dağılmasıyla başlayan Balkan krizi, ABD’nin Körfez kriziyle 

uğraşmak durumunda kaldığı günlerde ortaya çıkmıştı. Ama Körfez krizi 1991 Nisanında 

sona ermesine rağmen ABD, Balkanlara aynı hız ve duyarlılıkla tepki vermek yerine 

beklemeyi tercih etmiştir. Washington yönetimi Balkanlardaki krizin başında, konunun 

Avrupa’nın sorunu olduğunu belirterek gelişmeleri Avrupa Birliği (AB)‟nin inisiyatifine 

bırakmıştı. (Glenny, 2000: 507) Ancak AB’nin krizi çözmeye yönelik öncülük ettiği Lizbon 

ve  Londra Konferansları, Vance-Owen Planı, Owen-Stoltenberg Planı gibi girişimlerin 

(Atiyas, 1995: 185-201; Kenar, 2005: 171-182) teker teker başarısızlığa uğramasının ardından 

Beyaz Saray’ın bölgeye angajmanı artmıştır.  

Yugoslavya’da krizin ortaya çıkışından Sırp saldırılarının başlamasına ve Boşnakların 

kitleler halinde katledilmesine kadar geçen dönemde ABD’nin bölgede yaşanan gelişmelere 

karşı pasif bir tutum almasında etkili olan faktörlerden birisi, Washington‟un dikkatini Orta 

Doğu‟ya ve SSCB‟den arta kalan nükleer silahlara yoğunlaştırmış olmasıydı. (Rumer, 

2002:1) Bununla ilişkili olarak ABD açısından Balkanlar bölgesinin dünyanın diğer 

bölgelerine oranla daha az stratejik görülmesi de bir diğer önemli faktör olarak dikkate 

alınabilir. Ne de olsa Balkanlar Washington’un küresel öncelikleri açısından bir Orta Doğu 

veya eski Sovyet Cumhuriyetleri kadar hayati görülmemekteydi.  

Beyaz Saray’ın Bosna’daki gelişmelere ilk aşamada kayıtsız kalmasına neden olan bir 

başka etken, bölgede Amerikan ticari çıkarlarının yok denecek kadar az olmasıydı. Zira 

Balkanlar, Orta Doğu veya Orta Asya gibi zengin enerji kaynaklarına sahip olmadığı gibi, 

Amerikan sermayesinin de bölgede ciddi yatırımları söz konusu değildi. Kaldı ki bölge, sahip 

olduğu nüfus itibariyle de, Amerikan sermayesi veya ürünleri açısından ciddi bir pazar olma 

potansiyeline sahip değildi.  

Son olarak ABD iç politikasında yaşanan gelişmelerin de Washington’un bölgeye 

doğrudan angajmanında etkili olduğu söylenebilir. Bosna’da ölçüsüz Sırp saldırılarının 

başladığı ve giderek yoğunlaştığı yıl olan 1992’de ABD’de Başkanlık seçimleri 

gerçekleştirilecekti. George H. Bush, 1992 Kasımında yapılacak seçimler öncesinde bir kere 

daha seçilme ihtimalini göz önünde bulundurduğundan, Amerika’nın hayati çıkarlarının 

bulunmadığı bir bölgeye Amerikan askerini göndererek oy kaybına yol açmak istemiyordu. 

(Baum, 2004: 203-221) Zira, böylesi bir angajman siyasi riskin yanında ekonomik açıdan da 

maliyetli bulunmaktaydı. Ancak seçim kampanyasında ilgileneceği dış sorunlar arasında 

Bosna krizine de yer veren Bill Clinton’ın seçimleri kazanarak 1993 Ocağında göreve 

başlamasıyla ABD’nin Balkan politikasında hareketlenme başlamıştır. Ancak değişim bir 
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anda olmadı. Amerikan yönetimi ilk başta BM’yi devreye sokmaya çalıştı.  

Zaten, “Clinton Doktrini" olarak adlandırılan ABD’nin yeni dış politikası, Amerika 

Birleşik Devletleri'nin esas olarak demokrasi ve serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi için 

çalışmasını, bölgesel ve global taahhütlerine bağlı kalmakla beraber bölgesel çatışmalarda 

doğrudan Amerikan askeri müdahalesinin gündeme gelmemesini, bu konuda sorumluluğun 

bölgesel güçlere ve diğer bölgesel ve uluslararası organizasyonlara bırakılarak onların bu 

konudaki çabalarına destek verilmesini ancak bu yapılırken Avrupa'da ve Asya'da güç 

dengesinin bozulmasının önlenmesini öngörmekteydi. Daha doğrusu, bu politikaya göre, 

ABD'nin bundan sonra koruyan ve garanti veren (protector and guarantor) değil; müdahaleci 

olmayan, dengeleyici ve uzlaştırıcı (balancer and conciliator) bir rol üstlenmesi 

öngörülüyordu. Bu politikaya göre, (Maynes, 1994: 3-20)ABD bölgesel krizlere ancak BM 

çatısı altında katılacak ve bu arada BM'nin askeri bakımdan eksikliği NATO ile takviye 

edilmeye çalışılacaktı. Bu yeni dönemde ABD, Avrupa'nın jandarması rolünü oynamak yerine 

bölgesel güvenlik konusunda (I. ve II. Dünya Savaşlarında olduğu gibi güç dengesinin 

bozulmasına yol açacak global krizler hariç) esas sorumluluğun Avrupa ülkelerinin 

kendilerinde olmasını; ABD'nin ise buna gerekirse yardımcı olmasını tercih etmekteydi.
2
 

Dolayısıyla, ABD’nin Bosna krizine angajmanını, Washington’un küresel ve bölgesel 

öncelikleri bağlamında düşünmek gerekir. Clinton yönetiminin 1995 Şubatında yayınladığı A 

National Security Strategy of Engagement and Enlargement (The White House:1995) adlı 

belge de Washington’un küresel düzeyde, bölgesel (Avrupa) düzeyde ve yerel (Bosna) 

düzeyde hedeflerini açıkça ortaya koymaktaydı. Bu belgeye göre, “hedefi global liderlik olan 

ABD, bu hedefini uygularken seçici angajmanlara (selective engagement) girecek; ancak, 

çıkarları zorunlu kıldığında tek başına harekete (unilateral initiatives) geçmekten de 

çekinmeyecekti”. (Blank ve diğerleri, 1995: 3-4) Kaldı ki ABD’nin büyük önem verdiği 

“demokratik yönetim ve pazar ekonomilerinin yaygınlaş(tırıl)ması” aynı zamanda Amerikan 

halkına, müttefiklerine ve çıkarlarına yönelik tehditlerin çevrelenmesi ve caydırılmasına 

dayanmaktaydı. (The White House:1995: 1-2) ABD’nin Balkan politikasını etkileyen 

Avrupa’daki çıkarları ise “askeri güç ve işbirliğine dayanan istikrarlı ve güvenli bir 

Avrupa‟nın oluşması; Amerikan sermayesinin Avrupa pazarlarına serbestçe girmesi ve 

demokrasi ile bireysel özgürlüklerin Orta ve Doğu Avrupa‟da gelişmesine destek verilmesi” 

şeklinde ifade edilmekteydi. (The White House:1995: 26-28) 

Washington’un Bosna angajmanıyla gerçekleştirmek istediği hedefler büyük ölçüde 

yukarıda ifade edilen küresel ve bölgesel çıkarlarını riske atmamaya dayanmaktaydı. Bir diğer 

ifadeyle Balkanlar, Washington açısından başlı başına bir stratejik öncelik taşımamakla 
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beraber bölge, istikrarsızlık yaratacak sonuçlar doğurması açısından Amerikan çıkarlarını 

etkileyebilecek nitelikteydi. Bu bağlamda ABD’nin Bosna politikasıyla ulaşmak istediği 

hedefler, (Blank ve diğerleri, 1995: 4) “çatışmaların bütün bölgeyi kapsayacak bir hal 

almasının ve Amerikan müttefikleri ile geçiş sürecindeki ülkeleri etkilemesinin önlenmesi; 

Avrupa‟nın güvenlik yapısına yardımcı olma rolünün yanı sıra Soğuk Savaş sonrasında 

NATO‟nun merkezi rolünü desteklemek ve öne çıkarmak; Bosna‟nın toprak bütünlüğünü 

koruyan bir siyasal çözüm bulmak; bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek mülteci akınını 

durdurmak; sivil kayıpların önüne geçmek ve bu amaçları gerçekleştirirken, zorunlu 

olmadıkça Amerikan kara gücünü bölgeye sokmamak” şeklinde ifade edilebilir. Bunlara 

bölgenin yeniden Rus etki alanına girmesine engel olmak amacı da eklenebilir. 

 

Pasif Angajmandan Aktif Angajmana: ABD‟nin İnisiyatif Üstlenmesi  

ABD’nin Bosna’da yaşanan gelişmelere ilk aşamada doğrudan müdahil olmasa da bu 

dönemde BM çerçevesinde alınan kararlara öncülük etmiştir. Bununla beraber, 

Yugoslavya’da tüm taraflara silah ambargosu uygulanmasını öngören Güvenlik Konseyi’nin 

713 sayılı kararı (S/RES/713: 1991), aslında Boşnak ve Hırvatlardan ziyade Sırpların işine 

yaramıştır. Zira, Yugoslav Halk Ordusu bölgeden çekilirken bütün silah ve teçhizatlarını Sırp 

paramiliter güçlere devrederken, Hırvatların ve özellikle de Bosnalı Müslümanların 

kendilerini savunacak teçhizattan yoksun olduklarını belirtmek gerekir. (Bowker, 1998: 1249) 

Dolayısıyla silah ambargosu, çatışmaların başlamasının ardından Boşnak ve Hırvatların 

silahlanmasını önlemiş; ancak Sırp güçleri üzerinde böyle bir etkisi olmamıştı. 

Sırplar tarafından ilk toplama kamplarının oluşturulmasının ardından Boşnaklara karşı 

gerçekleştirilen saldırılarda artış olmuş ve BM, Şubat 1992’de çatışmaları önlemeye yönelik 

olarak BM Barış Gücünü (UN Protection Force-UNPROFOR) bölgeye göndermiştir. 

(S/RES/743 1992) Nitekim, bu dönemde Sırplar çoğunlukta bulundukları yüzde 53’lük 

bölgenin yerine Bosna topraklarının yüzde 70’ini işgal etmiş ve oluşturdukları toplama 

kamplarında Bosnalı Müslümanlara karşı bir etnik temizlik hareketine girişmişlerdi. Saldırılar 

öncesinde Bosna’nın yüzde 44’ünü oluşturan Bosnalı Müslümanlar ise Bosna topraklarının 

yüzde 10’una sıkışmışlardı. (Bowker, 1998: 1248-1249) 

Bunun üzerine Güvenlik Konseyi, 1993’te aldığı 819 ve 824 sayılı kararlarla Bosnalı 

Müslüman halkı Sırp saldırılarından korumak için “güvenli bölgeler” oluşturulması yoluna 

gitmiştir. (S/RES/819: 1993) Bu bağlamda Bosnalı Müslümanların Sırp saldırılarından 

korunmaları için Bosna-Hersek’in Srebrenizka, Bihaç, Saraybosna, Gorazde, Zepa ve Tuzla 

kentleri güvenli bölge ilan edilmiştir. Ancak buna rağmen, BM’nin güvenli bölge ilan ettiği 
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altı yerleşim biriminden biri olan Srebrenizka’ya Sırplar tarafından 1995 Temmuzunda 

gerçekleştirilen ve bölgedeki BM gücünün de seyirci kaldığı saldırılarda en az 8,000 Bosnalı 

Müslüman öldürülmüştür. (Glenny, 2000: 516; Bowker, 1998: 1251) Srebrenizka katliamı 

ABD’nin pasif tutumunun değişmesinde etkili olmuştur. 

Washington’un BM çerçevesinde desteklediği bir başka önemli gelişme ise özellikle 

Sırp güçleri tarafından Boşnaklara yönelik gerçekleştirilen katliamların cezasız kalmamasını 

sağlayan Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi’nin kurulmasıdır. Daha önce 764, 771 ve 780 

sayılı kararlarıyla Sırplar ve Hırvatlar tarafından Boşnaklara karşı gerçekleştirilen saldırılarda 

savaş geleneklerine uyulmasını ve insan hakları ihlallerinden sakınılmasını talep eden ve 

gerçekleştirilen ihlalleri kınayan BM Güvenlik Konseyi, düzenlenen raporlarda ağır insan 

hakları ihlallerinin gerçekleştirildiğinin tespiti üzerine 22 Şubat 1993’te aldığı 808 sayılı 

kararla Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi’ni kurmuştur. (Greenwood: 1993: 642-644) 

Bununla beraber, söz konusu mahkemenin o dönemde tarafları saldırılardan caydırdığını 

söylemek mümkün değil.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi, ABD’nin Bosna krizine yönelik BM çerçevesinde 

yürüttüğü düşük profilli angajman politikasının (low profile engagement policy) Clinton’un 

1993 Ocağında göreve başlamasıyla birlikte değişmeye başladığı söylenebilir. Zira, Clinton 

yönetiminin Bosna’ya ilişkin ilk icraatlarından biri, Amerikan uçaklarını BM ve NATO 

bağlamında gerçekleştirilen yardım operasyonlarına ve ambargoyu kontrol etmek için 

oluşturulan uçuşa yasak bölgelerin denetlenmesi için görevlendirmesidir. (Banks ve 

Straussman, 1999: 201) Ayrıca, Clinton yönetimi görevi devir alır almaz Bosna’da etnik 

farklılıklara dayalı 10 kantonun oluşturulmasına dayanan Vance-Owen Planına, Sırpları 

ödüllendireceği ve etnik temizliği onaylayacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Washington 

yönetimi bunun yerine BM çerçevesinde “Bosna‟ya ambargonun kaldırılması ve saldırı” (lift 

and strike) politikasını önermişti. Buna göre Bosna-Hersek’in meşru müdafaa hakkı 

çerçevesinde sadece bu ülkeye uygulanmakta olan ambargo kaldırılmalı ve Sırp milis 

güçlerine karşı BM tarafından saldırılar düzenlenmelidir. (Glenny, 2000: 509; Bowker, 1998: 

1250) Ancak ABD’nin bu önerisi, Avrupa ülkeleri tarafından kabul görmeyerek bunun yerine 

geçici çözüm niteliğinde olan güvenli bölgeler oluşturulmasına karar verilmişti. 

Bosna’da bu şekilde saldırılara son vermeye yönelik tartışmalar yaşanırken; Sırp 

saldırıları giderek şiddetini arttırmaktaydı. Bu bağlamda 5 Şubat 1994’te Saraybosna’da bir 

pazaryerine gerçekleştirilen Sırp saldırısı sonucunda 68 kişinin ölmesi ve 200’den fazla 

kişinin yaralanması, Washington’u Bosna konusunda tutum almaya zorlamıştır. Zira, diğer 

Sırp saldırılarıyla karşılaştırıldığında oldukça küçük sayılabilecek bu saldırının sonuçları 
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dünya medyasına yansımış ve uluslararası kamuoyunda Sırplara karşı duyulan öfke artmıştı. 

Bu noktada ABD, Sırplara karşı bir hava harekatı düzenlenmesi için konuyu Güvenlik 

Konseyi’nin gündemine getirmiş ancak bu öneri, Rusya ve Çin karşı çıktığı için kabul 

edilmemişti.(Bowker, 1998: 1250) Buna rağmen NATO güçleri Güvenlik Konseyi’nin 836 

sayılı kararına (S/RES/836:1993) dayanarak 28 Şubat 1994’te Sırp hedeflerini vurmaya 

başlamıştır.  

Bu arada bir yandan NATO’nun Sırp hedeflerine yönelik saldırıları düşük yoğunluklu 

olarak (low intensity strike) devam ederken, diğer yandan Sırpların Bosnalı Müslümanlar 

üzerindeki saldırıları da şiddetlenmişti. Öyle ki Sırplar 300 BM askerini rehin almış ve 

Tuzla’da sivil halk üzerindeki saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Sırpların Saraybosna 

kuşatmasının yanı sıra 1995 Temmuzunda Srebrenizka’ya saldırısının ardından Ağustos’ta 

Zepa’ya saldırması ve on binlerce sivili öldürmesi üzerine ABD, askeri anlamda inisiyatifi 

üstlenerek Sırp hedeflerine yönelik NATO saldırılarını yoğunlaştırmıştır. (Bowker, 1998: 

1254) 30 Ağustos 1995’te Deliberate Force operasyonunu başlatan ABD, iki hafta süren bu 

operasyon sonucunda Sırp birliklerini püskürtmeyi başararak çatışmaların sona ermesini 

sağlamıştı. 

Avrupa Birliği, Yugoslavya’da krizin başlamasından hemen sonra çatışmaları 

durdurmak için Lizbon Konferansı, Londra Konferansı, Vance-Owen Planı ve Owen-

Stoltenberg Barış Planı gibi girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca varamamıştı. (Atiyas, 

1995: 185-201) Daha sonra ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya’dan oluşan Temas 

Grubu’nun bir barış planı söz konusu olmuş ancak bu planı da gerçekleştirme imkanı 

olmamıştı. Bununla beraber koşulları Sırp tarafınca kabul edilmeyen Temas Grubu planının 

iki temel unsuru bulunmaktaydı. Plana göre (Holbrooke, 1995: 215) Bosna’nın toprak 

bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacak ve Boşnak-Hırvatlarla Sırplar arasındaki toprak 

bölüşümü yüzde 51’e yüzde 49 olacaktı.  

Temas Grubu’nda Amerikan temsilcisi olarak görev yapan Richard Holbrooke, 

Clinton tarafından taraflar arasında bir barış anlaşması yapmakla görevlendirilmişti. Bu 

doğrultuda yedi ay boyunca süren müzakerelerde Saraybosna, Zagrep ve Belgrad arasında 

mekik dokuyan Holbrooke (1997: 4), bu başkentlere yirmiden fazla ziyarette bulunmuş ve 

tarafları Ohio’daki Dayton hava üssünde 21 gün boyunca tutarak 21 Kasım 1995’te bir barış 

anlaşması yapılmasını sağlamıştır.  

Taraflar arasındaki ateşkesi kalıcı hale getirerek geç de olsa çatışmaları sona erdiren 

Dayton Barış Anlaşması 14 Aralık 1995’te Paris’te imzalanmıştır. Anlaşma, beş temel 

düzenlemeyi içermekteydi. (The Dayton Peace Accords, 



Alternatif Politika, Cilt. 3, Sayı. 1, 1-30, Mayıs 2011 9 

 

 

http://www.state.gov/www/regions/eur/ bosnia/bosagree.html, e.t. 10/05/2006). Buna göre ilk 

olarak Bosna, mevcut sınırlarıyla egemen bir devlet olarak kabul edilmiştir. İkinci olarak 

Bosna-Hersek, biri Boşnak-Hırvat Federasyonu (yüzde 51) biri de Sırp Cumhuriyeti (yüzde 

49) olmak üzere kendi orduları, kendi parlamentoları ve kendi devlet başkanları olan iki 

birimden (entiteden) oluşacaktı. Üçüncü olarak Saraybosna’nın Boşnak Hırvat 

Federasyonu’nun bölünmez başkenti olmasına karar verilmiştir. Dördüncü olarak savaş 

suçlularının Bosna’da kamu görevlerine girmesi engellenecekti. Son olarak, NATO, 

Anlaşma’nın koşullarının uygulanmasını IFOR (Implementation Force) vasıtasıyla 60,000 

askerle denetleyecekti.  

 

Kosova Krizi ve Amerikan Politikaları 

Dayton Barışı, Bosna krizini çözüme kavuşturmakla beraber, Balkanlarda tam bir 

istikrarın sağlandığı söylenemez. Zira, Dayton Anlaşması’ndan birkaç yıl sonra bu kez 

Kosova’da ortaya çıkan krizin yayılma riski ve yaratacağı istikrarsızlık, Bosna krizine göre 

oldukça fazlaydı. Kosova sorunu aslında Yugoslavya krizinin erken habercisi niteliğinde olup, 

Balkanlardaki istikrarsızlık potansiyelini simgeleyen mikro bir örnek olarak niteliğindeydi ve 

bunun ilk işaretleri 1989’da iktidara gelen Miloseviç’in milliyetçi çıkışlarıyla Kosova’daki 

halkı tahrik etmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır.   

Slobodan Miloseviç, Sırpların ülke içinde baskın konumda olması gerektiğini ifade 

eden radikal söylemleriyle Yugoslavya’nın dağılmasının önüne geçmeye çalışırken aynı 

zamanda ayrı bir önem verdiği Kosova’nın özerkliğini 1989’da kaldırmıştı. Bu durum 

Kosovalı Arnavutlar tarafından yoğun bir şekilde protesto edilirken aynı zamanda Belgrad’ın 

Kosova üzerindeki baskısını da arttırmıştı. 

Aynı dönemde Yugoslavya’nın dağılması çerçevesinde Slovenya, Hırvatistan ve 

Bosna’da krizler ve çatışmalar yaşanırken; Kosova muhalefeti, liderliğini İbrahim Rugova’nın 

yaptığı  Kosova Demokratik Partisi (LDK) etrafında bir araya gelerek sivil itaatsizlik ve pasif 

direniş göstermiş ve Kosova’da Sırplardan ayrı bir sağlık ve eğitim sistemi kurmuştu. (Tılıç, 

1998: 118) Ayrıca Kosova’da biri 1990 diğeri 1992’de düzenlenen iki ayrı referandumda 

katılanların ezici çoğunluğu bağımsızlık yönünde oy kullanmış ancak bu referandumlar gerek 

Belgrad tarafından gerekse uluslararası toplum tarafından kabul edilmemişti. Bu noktada 

Kosova muhalefeti, çatışmaya varmayan direniş yöntemleriyle bağımsızlık; en kötü ihtimalle 

de eski özerk pozisyonlarını geri kazanmaya çalışırken, Belgrad yönetimi, Hırvatistan ve 

Bosna’da yaşanan gelişmeler sonucu mülteci konumuna düşen Sırpları Kosova’ya 

yerleştirilerek demografik yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışmaktaydı. 
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Belgrad’ın bu politikası maalesef bölgedeki krizi daha da derinleştirmiştir. 

Rugova önderliğindeki pasif direniş, Yugoslavya krizini çözmeye yönelik ilk 

uluslararası girişimde Kosova sorununun da ele alınacağını beklemekle beraber, yaşanan 

gelişmeler muhalefetin beklentileriyle örtüşmedi. Nitekim Dayton Anlaşması, Bosna-Hersek, 

Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki sorunları çözerken; Anlaşma’da Kosova’ya 

değinilmemişti. Bunun üzerine Kosova muhalefetinde inisiyatif LDK yerine Kosova Kurtuluş 

Ordusu’na (UÇK) geçmiş ve pasif direniş terk edilerek Arnavut muhalefetiyle Sırp güçleri 

arasındaki çatışmalar tırmanmaya başlamıştır. (Tılıç, 1998: 133) Sırp güçlerinin sivil halk 

üzerindeki saldırıları arttıkça, yerel ve uluslar arası kamuoyu tarafından UÇK’ya verilen 

destek de artmıştır. Dolayısıyla uluslararası kamuoyunda özellikle ilk dönemde UÇK’ya bir 

terör örgütünden ziyade Sırp saldırılarına yönelik bir direniş örgütü olarak bakılmıştır. 

Aslında UÇK’ya biraz sempati ile bakılmasının bir diğer nedeni de Arnavutların haklarını 

elde etmek için Dayton Anlaşması’na kadar pasif direniş sergilemeleri ve böylece Batı 

kamuoyunda saldırgan taraf imajını vermemiş olmalarıydı. Oysa Sırplar, Kosovalıların aksine 

Bosna-Hersek ve Hırvatistan’da gerçekleştirdikleri katliamlar nedeniyle sabıkalı durumdaydı. 

 

ABD‟nin Kosova Politikasında Etkili Olan Faktörler 

Zamanlama ve içerik bakımından Bosna kriziyle karşılaştırıldığında, Kosova 

krizindeki Amerikan politikasının daha hızlı ve daha kararlı bir görünüme sahip olduğu ifade 

edilebilir. Kosova’da yaşanan krize yönelik Amerikan angajmanını tetikleyen en önemli olgu, 

bölgede oluşan istikrarsızlığın yayılma potansiyelinin oldukça yüksek olmasıydı. Bosna-

Hersek’teki krize bölge içi veya bölge dışı güçlerin doğrudan müdahil olarak, çatışmaların 

tarafı olması ihtimali düşükken; Kosova’daki krizde durum farklıydı. Kosova’nın yanı sıra, 

Makedonya’da, Yunanistan’da ve doğal olarak Arnavutluk’ta bulunan Arnavut nüfusun 

olaylara müdahil olmasıyla krizin bütün bölgeyi ve dolayısıyla Avrupa’yı istikrarsızlaştırması 

olasılığı bulunuyordu. Ayrıca bölgedeki etnik Arnavutların dışında, Sırpların Ortodoks-Slav 

bağlantıları nedeniyle Rusya’nın, Bulgaristan’ın ve Yunanistan’ın, hatta Türkiye, ABD ve 

Slav-Ortodoks ekseni dışında kalan diğer güçlerin krize dâhil olması muhtemeldi. 

(Baranovskii, 1998) 

ABD’nin Kosova politikasında etkili olan bir başka unsur ise, Washington’un Bosna 

krizinde ilk aşamada sorunun çözümünü Avrupa’ya bırakması ve Avrupa başkentlerinin 

çatışmaların önlenmesi noktasında başarısız olmalarıydı. Bir diğer ifadeyle, Bosna krizi, 

ABD’nin küresel üstünlüğü elinde tuttuğunu ve sorunların, Avrupa’da dahi olsa 

Washington’suz çözülemeyeceğini göstermişti. ABD bu bu nedenle Kosova krizinde 
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inisiyatifi üstlenmekte gecikmedi. 

Ayrıca küçük bir toprak parçası olsa da Kosova ABD için stratejik açıdan çok daha 

önemliydi. Zira, krizin Sırpların lehine sonuçlanması, en fazla ABD’nin işine zorlaştırabilirdi. 

Bir diğer ifadeyle Bosna krizinde hem bölgesel hem de küresel anlamda stratejik üstünlüğünü 

arttıran Washington’un bu konumu gölgelenmiş, ayrıca bölgedeki Rus etkinliği artmış 

olacaktı.  

Kosova’nın ABD açısından bir başka stratejik önemi, bölgedeki Arnavut varlığından 

kaynaklanmaktaydı. Zira, ABD’nin bu krizde aktif bir şekilde Kosovalı Arnavutların yanında 

yer alması, aynı zamanda bölgedeki Arnavutlarla uzun vadeli bir ittifak ilişkisine de zemin 

hazırlayacaktı. Bir başka ifadeyle, Avrupa Birliği’nin genişlemesi çerçevesinde 

düşünüldüğünde, ABD’nin bölgeden izole edilme ihtimaline karşı Kosova kartı sürekli 

ABD’nin elinde olacaktı. Nitekim, Kosova krizi sadece Kosova bölgesinde cereyan etse de, 

genel anlamda Arnavut sorunu Yunanistan’da, Makedonya’da ve Arnavutluk’ta uyku halinde 

olup istendiği zaman harekete geçirilebilme potansiyeline sahipti.
3
 Böylesi bir durumdaysa 

ABD’nin “kurtarıcı” ve sorun çözücü olarak bölgeye davet edilmesi kaçınılmaz hale 

gelecekti. 

ABD’nin Kosova krizine müdahil olmasında etkili olan bir başka unsur, insani 

nedenlerle Kosova’ya aktif müdahalenin, gelecekteki Amerikan müdahalelerine bir emsal 

teşkil edecek olmasıdır. Zira, Soğuk Savaş sonrası dönemde demokrasi ve insan hakları 

söylemlerinin giderek artması, bu unsurların “soft power” olarak uluslararası politikada 

müdahale araçlarına dönüşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda Bosna krizinde BM 

çerçevesinde ama NATO aracılığıyla geç de olsa yapılan müdahalenin ardından, Kosova’ya 

insani nedenler gerekçe gösterilerek gerçekleştirilecek bir müdahale, aynı zamanda ABD’nin 

bundan sonraki müdahalelerinde elini güçlendirmiş olacaktı. Kaldı ki insani gerekçelerle 

Washington öncülüğünde gerçekleştirilecek bir Kosova müdahalesi, aynı zamanda ABD’nin 

dünya genelindeki imajını da olumlu etkileyecekti. Son olarak, ABD’nin Bosna politikası 

çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerinin (Blank ve diğerleri, 1995: 4) aynı 

zamanda Kosova krizi için de geçerli olduğu ifade edilebilir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi, Avrupa’nın sorun çözmede yeteneksiz olduğunun 

Bosna’da ortaya çıkmasından sonra, ABD’ye ve NATO’ya olan gereksinimin Batı 

kamuoyuna gösterilmesi önemliydi. Kosova krizi ile beraber, NATO ile ilgili tartışmalar sona 

erdiği gibi, ABD’nin Avrupa güvenliğine yapacağı katkı konusundaki kuşkular da ortadan 

kalkmıştır. ABD, söz konusu krizlerle AB’nin Avrupa içi krizlerde öncü bir rolü 

olamayacağını da açıkça göstermiş oldu. Sonuçta 2010 Martına gelindiğinde BAB’dan 
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tamamen vazgeçilecekti. 

 

BM, Uluslararası Dengeler ve NATO Müdahalesi 

Clinton yönetimi, Kosova krizi konusunda önce uluslararası düzeyde çözüm 

arayışlarına gitti. Bu bağlamda öncelikle Bosna krizi esnasında kurulan ve ABD’nin yanı sıra 

İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya ve İtalya’nın da yer aldığı Temas gurubu tekrar aktif hale 

getirildi. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde de sorun ele alındı ve Konsey aldığı 

kararlarla (S/RES/1160: 1998; S/RES/1199: 1998; S/RES/1203:1998) Belgrad yönetiminin 

politikalarını eleştirerek saldırıları durdurmaya çağırdı. Bununla beraber Güvenlik 

Konseyi’nde Çin ve özellikle de Rusya’nın olası bir müdahaleye şiddetle karşı çıkması, 

Washington’un Kosova politikası önünde en büyük engeldi. 

Rusya, Bosna krizinden farklı olarak ABD öncülüğünde bir askeri müdahale 

seçeneğine tamamen karşı çıkmaktaydı. Rusya’nın bu tutum farklılığının altında yatan neden 

ise Belgrad yönetimine yönelik bakışının değişmesiydi. Zira, Bosna müdahalesi esnasında 

Soğuk Savaş sonrası dönem politikalarını yeni yeni belirlemeye çalışan Moskova yönetimi, 

bu nedenle Yugoslavya’nın dağılması esnasında ortaya çıkan kriz karşısında net bir politika 

izleyememişti. (Stepanova, 1999: 4) Ayrıca, Miloseviç yönetiminin Moskova’da çıkan 

karışıklıklarda Yeltsin yerine komünistleri desteklemesi de Belgrad’ı gözeten politikalar 

izleme konusunda Moskova’nın isteksiz davranmasına neden olmuştu. Ancak Kosova 

krizinde durum daha farklıydı. Herşeyden önce Miloseviç’in politikaları değişmiş, artık 

Yeltsin’le aynı paralelde politikalar izlemeye başlamıştı. Ayrıca Kremlin yönetimi dağılmanın 

verdiği sarsıntıyı atlatarak, Soğuk Savaş sonrası döneme ilişkin politikasının temel 

parametrelerini ortaya koymuştu. Bu bağlamda Rusya, ABD’nin ve onun askeri uzantısı 

olarak değerlendirdiği NATO’nun eski Sovyet Cumhuriyetlerine, bir diğer ifadeyle doğal 

nüfuz alanına yönelik angajmanını ve NATO’nun genişlemesini kendi çıkarları için kabul 

edilemez olarak değerlendirmekteydi. (Arbatov, 2000: 1-2) Bu tür girişimleri kendisine 

yönelik tehdit olarak algılayan Moskova, Kosova krizi konusunda da ABD’nin liderliğini ve 

bölgede kendi (Rusya’nın) yerini almasını kabul etmek istemiyordu. (Baranovskii, 1998; 

Tılıç, 1999: 155) Bunun haricinde, Yeltsin yönetiminin Kosova krizindeki bu aktif muhalefeti 

ve krizin Rus kamuoyunda öncelikli gündem haline gelmesi, Moskova’nın, Rus kamuoyunun 

dikkatini yaşadığı ekonomik çalkantılardan uzaklaştırmaya çalışması olarak da düşünülebilir. 

Son olarak Rusların o dönemde Çeçenistan’da yaşadığı sorunlar göz önüne 

alındığında, ABD öncülüğündeki insani müdahalelerin önünün açılması, uzun vadede domino 

etkisi yaparak Rusya federasyonu topraklarında da benzeri müdahaleleri gündeme 
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getirebilirdi. (Arbatov, 2000: 17; Stepanova, 1999: 2) Bu nedenlerle Kremlin yönetimi, 

Bosna’dan farklı olarak daha açık bir şekilde askeri müdahale opsiyonuna karşı çıkmış; 

sorunun BM çatısı altında çözülmesini istemiş ve Güvenlik Konseyi’ne askeri müdahale 

önerisi getirildiğinde veto kartını çekinmeden kullanacağını açıkça ifade etmiştir. 

Toparlamak gerekirse ABD ve İngiltere, krizi sona erdirmek için Belgrad yönetimine 

askeri müdahaleyi desteklerken, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler daha ılımlı 

politikaların izlenmesini istemekte; Rusya ise askeri müdahale seçeneğine kesinlikle karşı 

çıkmaktaydı. Bu nedenle ABD, BM yerine doğrudan NATO aracılığıyla müdahale seçeneğini 

ön plana çıkarmıştı. NATO kapsamında olası bir müdahalenin planlamaları yapılırken, ABD 

temsilcisi Richard Holbrooke’un girişimleriyle Kosova’daki Sırp birliklerinin sayısını 

azaltma, AGİT denetleme istasyonunun ve NATO hava denetleme istasyonunun kurulması ile 

ateşkes konularında Miloseviç ile anlaşmaya varıldı. (Woehrel ve Kim, 2005: 3-4) Ancak 

Belgrad yönetiminin gerçekleştirdiği yeni saldırılar dolayısıyla bu anlaşmayı uygulamak 

mümkün olmadı. 

Daha sonra ABD öncülüğündeki Temas Grubu, 29 Ocak 1999’da bir barış planı 

taslağı hazırlayarak Kosovalı Arnavutlara ve Sırp yönetimine sundu ve tarafları Paris 

yakınlarındaki Ramboullet’ye davet ederek taslağı kabul etmelerini istedi. Ayrıca müzakere 

masasına oturmaları için de her iki tarafa NATO aracılığıyla baskı yapıldı. Kosova’ya 

Yugoslavya içinde geniş bir otonominin öngörüldüğü 3 yıllık geçici çözüm sunan planda, 

ayrıca NATO güçlerinin de gözlemci olarak bölgeye yerleşmesi öngörülmekteydi. 

(Rambouillet Agreement: Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo, 

http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html, e.t. 04/05/2006). Plan, 

UÇK’nın temsil ettiği Kosova tarafınca 18 Mart 1999’da imzalanmakla beraber, Sırp tarafı 

planı imzalamayı reddetmiştir. Bu noktada, Belgrad yönetiminin uzlaşmaz bir tavır takınması 

üzerine 24 Mart 1999’da NATO operasyonu başlamıştır. 

NATO’nun bu operasyonu, iki açıdan Bosna operasyonundan farklıydı. İlk olarak 

NATO, Bosna operasyonunda BM tarafından yetkilendirilerek operasyonu gerçekleştirmişti. 

Ancak, bu defa ABD, büyük ölçüde Rus vetosundan çekindiğinden müdahale konusunu 

Güvenlik Konseyi’ne getirmemiş ve NATO operasyonunu BM’nin herhangi bir 

yetkilendirmesi olmadan gerçekleştirmişti. Bir başka ifadeyle ABD, hem Çin’i hem Rusya’yı 

by-pas ederek bu operasyonu başlatmıştı. Rusya ve Çin ise operasyonun başlamasıyla 

Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırarak operasyonun durdurulmasını istemişti. 

Operasyona şiddetli tepki gösteren Moskova ve Pekin’e göre, Güvenlik Konseyi’nin onayı 

olmadan müdahaleyi başlatanlar, aynı zamanda yaşanacaklardan sorumlu olacaklardı. Ayrıca 

http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html
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Yeltsin (2001: 222), “ABD öncülüğündeki bu müdahalenin özünde NATO‟nun 21. yüzyıla 

dünya jandarması üniformasıyla girme çabası” olduğunu belirtmiş ve Rusya’nın böyle bir 

durumu kabul edemeyeceğini dile getirmişti. 

Sonuçta NATO operasyonu, Rusya’nın özel temsilcisi Victor Chernomyrdin’in yoğun 

çabaları sonucunda Miloseviç’in koşulları kabul etmesiyle sona ermiştir. Bu noktada 

Moskova yönetimi, NATO operasyonu devam ettikçe hem kendi kamuoyu hem de Slav-

Ortodoks kamuoyu nezdinde prestij kaybettiğini düşündüğünden eski Başbakanını krizi 

çözmesi için görevlendirmişti. (Ignatieff, 2000: 107; Yeltsin, 2001: 226) ABD ise Miloseviç 

kendi koşullarını kabul etmediği sürece NATO operasyonunun süreceği sinyalini 

vermekteydi. Yapılan anlaşmaya göre (Yeltsin, 2001: 226) Kosova’daki bütün Yugoslav 

güçleri çekilecek, NATO ve Rusya barış gücü olarak bölgeye yerleşecek ve Kosova’da kalıcı 

kurumlar oluşturulana kadar resmi olarak Sırbistan’a bağlı ama uluslararası yönetime sahip 

bir bölge olacaktı.  

 

Washington‟un Kriz Sonrası Politikası: Kosova‟nın Bağımsızlık Süreci 

Bosna-Hersek sorunundan farklı olarak Kosova krizi sonucunda bölgenin ayrı bir 

devlet olması yerine Yugoslavya’ya bağlı kalmasına karar verilmiş ancak bölge sonradan 

uluslararası yönetime devredilmişti. Bu doğrultuda NATO müdahalesi için onayı alınmayan 

BM Güvenlik Konseyi’nde 10 Haziran 1999’da alınan 1244 sayılı kararla (S/RES/1244: 

1999), BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) kurulmuş ve kriz sonrasındaki 

politikaların çözümü için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Karara göre (S/1999/779: 1999) 

UNMIK, sivil yönetiminden BM’nin, kurumsal inşasından AGİT’in, mültecilerin geri 

dönüşünden BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ve yeniden yapılandırılma 

faaliyetlerinden AB’nin öncelikli olarak ilgileneceği dört ana organdan oluşmaktaydı. Ayrıca 

1244 sayılı karar doğrultusunda NATO barış gücü (KFOR) Kosova’ya yerleşmiş ve ABD’yi 

de şaşırtan biçimde Piriştine havaalanına indirme yapan Rus birliklerinin de KFOR’a katılımı 

sağlanmıştır. Yaşanan gelişmeler ekseninde düşünüldüğünde, ABD’nin Kosova krizi 

sonrasında askeri anlamda Kosova’da bulunduğunu belirtmekle beraber UNMIK çerçevesinde 

inisiyatifi Avrupa Birliği’ne devrettiği görülmektedir. Nitekim, ABD’nin Kosova’ya yönelik 

yaptığı harcamalar göz önüne alındığında da bu sonuç doğrulanmakta: ABD 1999 ve 2000 

yıllarında Kosova’da askeri ve sivil harcamalar için toplam 6.384 milyar dolar ayırırken; 

bunun 5.157 milyar dolarını askeri harcamalar için kullanmış; 1.227 milyar dolarını ise insani 

yardım, yeniden yapılandırma yardımı, BM ve AGİT barış gücü yardımını da kapsayan sivil 

harcamalar için kullanmıştır. (Woehrel ve Kim, 2001: 13) 
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Bununla beraber, ABD’nin Kosova’daki askeri varlığını sürdürmeye özen gösterdiği 

de belirtilmelidir. Zira, 2000 Başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti adayı olan 

George H. Bush, seçim kampanyasında ABD’nin Balkanlardaki askeri gücünü tamamen geri 

çekeceğini ifade ederken, Başkanlığı kazanmasının ardından bu söylemini terk etmiştir. 

Bunun yerine Bush, “Kosova‟daki askerlerini tek taraflı olarak çekmeyeceklerini” ifade etmiş 

ve Rusya’ya atıfta bulunarak “bölgeye diğer ülkelerle beraber geldiklerini ve bölgeden 

beraber ayrılacaklarını” belirtmiştir. (Woehrel ve Kim, 2005: 19) Aslında ABD’nin 

Kosova’da stratejik bir konuma sahip hale gelmesi ve en büyük askeri üssünü burada kurması, 

Washington’un Kosova’ya olan ilgisini açıklamaktaydı. Avrupa basınına 2000 yılında sızan 

bazı Avrupalı siyasetçilerin şu ifadesini hatırlamakta yarar var. “ABD, Yugoslavya‟yı 

Bondsteel Üssü‟nü kurmak için bombalamış”…“Amerikan askerleri „kurtarıcı‟ olarak 

çiçeklerle karşılandı Kosova‟da. Dönemin Başkanı Bill Clinton da öyle.”  

Kosova’da kriz sonrasında yeniden yapılanma faaliyetleri ve kalıcı kurumların 

oluşturulması çabaları son dönemlerine doğru gelirken sürecin önündeki en büyük engel 

Kosova’nın nihai statüsü sorunuydu. Bu çerçevede kriz esnasında Kosovalı Arnavutları 

destekleyen ve operasyon esnasında UÇK’dan NATO’nun kara gücü gibi yararlanan ABD, 

2003 sonlarında eğer Kosova’nın standartları yerine getirdiğine karar verilirse 2005 yılı 

ortalarında nihai statü görüşmelerini başlatacağını açıklamıştı. UNMIK ise 31 Mart 2004’te 

oldukça kapsamlı bir Standartlar Planı yayınlayarak Kosova yönetiminin bunları yerine 

getirmesini istemişti. (Woehrel ve Kim, 2005: 8-9) Ancak UNMIK’in standartları ortaya 

koyduğu dönemde Kosova’da Sırplarla Arnavutlar arasında etnik çatışmaların ortaya çıkması 

nedeniyle standartların yerine getirilmesi gecikmiş ve nihai statü görüşmelerine 

başlanamamıştı. 

BM Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari’nin hazırladığı ve Genel Sekreter aracılığıyla 

2007 Martında Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Plan (S/2007/168: 2007), Kosova’nın nihai 

statüsüne ilişkin gelinen en son aşamayı göstermekteydi. Kosova’ya uluslararası gözetim 

altında bağımsızlık verilmesini ve Kosova’daki azınlık haklarının da garanti altına alınmasını 

öngören Ahtisaari Planı, Sırbistan’ın tepkisine neden olmuştur.
4
 ABD ise bu Plan’a yönelik 

desteğini dile getirerek konuyu öncelikle BM Güvenlik Konseyi’nde çözüme kavuşturmaya 

çalışmıştır. AB’nin de desteklediği Plan için Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarılar ise Rusya 

tarafından kabul edilmemiştir. Zira Rusya, Sırbistan’ın kabul etmediği bir tasarıya sonuna 

kadar karşı çıkacağını ifade etmiştir. Buna karşılık ABD, Rusya’yı ikna etmek için AB’nin de 

desteğini alarak farklı tasarılar üzerinde çalışmış; başarılı olamayınca da Rus vetosunu aşmak 

için konunun Güvenlik Konseyi gündeminden alınıp yeniden aktif hale getirilen Temas 
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Grubu’na havale edilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda George Bush 2007 Haziranında 

Arnavutluk’a yaptığı ziyarette “bağımsızlık öngören Ahtisaari Planı‟nı desteklediğini ve 

sürecin bir an önce bağımsızlıkla sonuçlandırılması gerektiğini” ifade etmiş ve Rus vetosu ile 

Sırbistan’ın karşı çıkışını kastederek, “eğer süreçte diplomatik ilerleme sağlanmazsa, 

ABD‟nin harekete geçeceğini; çünkü Kosova‟ya bağımsızlık verme zamanının geldiğini” 

belirtmiştir.(The White House, 2007, http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 

2007/06/20070610-1.html, e.t. 10/07/2007).  

Sonuçta Kosova’nın 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ABD 

hemen yeni devleti tanıma yoluna gitmiştir. Günümüzde 22’si AB üyesi olmak üzere 65 

devlet Kosova’nın bağımsızlığını tanımış bulunuyor. Ancak Yunanistan, Romanya, İspanya, 

Slovakya ve Kıbrıs gibi AB üyeleri ile Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri gibi 

devletler Kosova’nın bağımsızlığını henüz tanımamıştır. Sırbistan’ın konuyu Uluslararası 

Adalet Divanı’na götürmesi (International Court of Justice, 2010) ve Divan’ın orta yollu bir 

karar vermesine rağmen, özellikle Sırbistan ve Rusya Kosova’nın bağımsızlığını 

tanımayacaklarını belirtmişlerdir. Ancak ABD’nin Kosova’nın bağımsızlığı konusundaki net 

tavrı devam etmektedir. Bu bağlamda 21 Mayıs 2009’da Kosova’yı ziyaret eden Amerikan 

Başkan Yardımcısı Joe Biden Kosova Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Kosova‟nın 

bağımsızlığının korunmasının Obama yönetimi açısından bir öncelik olduğunu” belirtmiştir. 

(The White House, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-The-Vice-

President-To-The-Assembly-Of-Kosovo/, e.t. 17.08.2010) Ayrıca ABD’nin yoğun desteğiyle 

Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan devlet sayısının artacağı öngörülebilir. 

 

Makedonya Krizi ve Amerikan Politikaları 

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde 8 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilan eden 

Makedonya, diğer eski Yugoslav cumhuriyetlerinden farklı olarak, herhangi bir çatışma veya 

savaş yaşanmadan Yugoslavya’da ayrılan tek cumhuriyet olmuştur. Bununla beraber, 

Makedonya’nın kırılgan yapısı, bölge ülkelerinin farklı tutumlarıyla birleşince, 

bağımsızlığından itibaren ülkede sorunlar eksik olmamıştır. (Pettifer, 1992: 476-477) Ülkenin 

etnik yapısı ve istikrarlı bir devlet altyapısının bulunmaması, Makedonya’nın yaşadığı içsel 

sorunlara kaynaklık etmekteyken; özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’ın tutumları, 1990’lı 

yıllarda yaşanan dışsal sorunlara kaynaklık etmiştir.  

İçsel açıdan bakıldığında Makedonya nüfusundaki etnik heterojenlik ve 1990’lı 

yıllarda Makedon yetkililerin uyguladığı bazı politikalar, sorunların ana kaynağını teşkil 

etmekteydi. Bu bağlamda her ne kadar nüfusun yüzde 64 olarak çoğunluğunu etnik 
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Makedonlar oluştursa da ülkede yüzde 25 oranında azımsanmayacak bir Arnavut nüfusu, 

ayrıca yüzde 4 civarında Türk, yüzde 3’e yakın Roman ve yüzde 2 civarında da Sırp 

yaşamaktaydı. 1990’lı yıllarda Balkanlarda yaşanan etnik/dinsel çatışmalar ve Makedon 

yetkililerin ulus inşa sürecini pekiştirme çabaları, etnik gerilimi arttıran bir faktör olmuştu. 

Bunun yanı sıra bölge ülkelerinden Bulgaristan, Makedonya’nın bağımsızlığını 1991’de 

tanırken, Makedon halkını ve Makedon dilini tanımamıştır. Bulgaristan’a göre “Makedon 

halkı şeklinde bir halk bulunmamakta; Makedonya‟da yaşayan Slavlar, Bulgar soyundan” 

gelmekteydi. (Kojouharov, 2004: 282) Yunanistan ise sadece Makedonya’yı tanımamakla 

kalmamış, aynı zamanda 1993’e kadar bu ülkenin BM’ye üyeliğini de engellemiştir. 

Makedonya’nın BM üyeliği 1993’te Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya (FYROM: 

Former Yugoslav Republic of Macedonia) şeklinde kabul edilmiştir. Yunanistan isim sorunun 

haricinde, Makedonya’nın bayrağını değiştirmesi ve anayasasında değişikliklere gitmesi için 

1994 Nisanından 1995 Ekimine kadar sınırlarını kapatarak Makedonya’ya kapsamlı bir 

ambargo uygulamıştır. (Roudometof, 2002: 33-34) Dolayısıyla bu dönemde eski 

Yugoslavya’da yaşanan savaşlar, Yunan ambargosuyla birleşince, Makedonya’nın zaten iyi 

durumda olmayan ekonomik durumu kötüleşmeye başlamıştır. Bu bağlamda 1990’lı yılların 

başlarında Yunanistan’ın tanımadığı, Belgrat yönetimi ile sınır anlaşması bulunmayan ve 

Bulgaristan tarafından tanınsa da kimliği ve dili kabul edilmeyen Makedonya, aynı zamanda 

Balkanlarda yaşanan çatışmaların sıçrayabileceği en muhtemel alan olmuştu.  

Makedonya’nın bu hassas konumu, ister istemez uluslararası toplumun da dikkatini 

çekmiş ve herhangi bir çatışma veya savaş durumu olmamasına rağmen Güvenlik 

Konseyi’nin 11 Aralık 1992’de almış olduğu 795 sayılı kararla (S/RES/795: 1992) 

Makedonya topraklarında UNPROFOR’un (UN Protection Force) kurulmasına karar 

verilmiştir. Bu noktada BM’nin bir savaş sonrası barış gücü olmasından ziyade, tarihte ilk 

defa önleyici bir amaçla kurduğu UNPROFOR, Makedonya’nın Sırbistan-Karadağ ve 

Arnavutluk sınırlarında konuşlanarak gözlemler yapması ve Makedonya’nın güvenliğine ve 

istikrarına zarar verecek gelişmeleri rapor etmesi öngörülmüştü. BM, 31 Mart 1995’te almış 

olduğu 983 sayılı kararla bir adım daha ileri giderek, UNPROFOR’u, benzeri görevler içeren 

ancak önleyici niteliği daha öne çıkan UNPREDEP (UN Preventive Deployment Force) ile 

değiştirmiştir. UNPREDEP, Güvenlik Konseyi’nin 25 Şubat 1999’daki oylamada, görev 

süresinin Çin tarafından veto edilmesine kadar görevini devam ettirerek Makedonya’nın 

güvenliğinin ve ülkesel bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynamıştır. 

Bu arada 1995 Ekiminde Makedonya ile Yunanistan arasında yapılan geçici bir 

anlaşmayla hem Atina’nın uygulamış olduğu ambargo son bulmuş hem de Makedonya’nın 
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diplomatik alanda tanınmasının önü açılmıştır. (Roudometof, 2002: 34) Nitekim 

Yunanistan’ın uluslararası kuruluşlara üyeliğini sürekli olarak engellediği Makedonya, bu 

anlaşmadan sonra anayasal adıyla olmasa da FYROM olarak Avrupa Konseyi (EC) ve AGİT 

(OSCE) gibi uluslararası kuruluşlara ve NATO’nun Barış İçin Ortaklık (Partnership for 

Peace) programına katılmıştır. Ayrıca Bulgaristan’la da 1999’da anlaşmaya varan 

Makedonya, Bulgaristan’ın içişlerine karışmamayı taahhüt ederken; Bulgaristan bunun 

karşılığında Makedon dilini tanımış ve Makedon soyu üzerindeki iddialarını dillendirmekten 

vazgeçmiştir. (Kojouharov, 2004: 282,292) Bu anlaşmanın ardından Makedon-Bulgar 

ilişkileri yapılan ticari anlaşmalarla gelişmeye devam etmiştir.  

Makedonya, 1990’ların sonuna gelindiğinde gerek BM’nin önleyici güçle yaptığı katkı 

gerek Yunanistan’la imzalanan geçici anlaşma gerekse Bulgaristan’la vardığı anlaşma 

sonucunda istikrarını göreceli olarak sağlamıştır. Ancak Yunanistan’la henüz isim konusunda 

nihai bir anlaşmanın yapılmamış olması ve özellikle Kosova’da yaşanan savaşın 

Makedonya’ya yayılma ihtimali gibi istikrarsızlık unsurları Üsküp yönetimini zor durumda 

bırakmıştır. (Vaknin, 2009: 157-158, 676; Rossos, 2008: 276) Bununla beraber Yunanistan’la 

isim konusunda 1995’te başlayan müzakerelerin devam etmesi ve Kosova krizinde ABD’nin 

aktif angajmanı sayesinde söz konusu krizlerden minimum hasarla çıkılabilmiştir.
5
 

ABD’nin Makedonya’yı tanıması ve diplomatik ilişki kurması, Yunanistan’ın isim 

konusundaki itirazları ve ABD’deki Yunan lobisinin de baskısı nedeniyle, 8 Şubat 1994’e 

kadar gerçekleşmemiştir. Bu tarihte gerçekleşen tanıma ise Makedonya’nın anayasal adından 

ziyade FYROM olarak tanıma şeklinde olmuştur. Washington aynı kaygılardan hareketle, 

Makedonya ile tam diplomatik ilişkilerin kurulmasını 1995 Eylülünde gerçekleştirmiştir. 

(Shea, 1997: 186) Bununla beraber, Makedonya’da doğacak bir istikrarsızlığın bölgesel 

krizleri daha da derinleştireceğinin farkında olan ABD, UNPROFOR’a destek vererek BM 

çatısı altında Makedonya’ya Amerikan askerlerini yerleştirmiştir. Sayısı 300 civarında olan bu 

askeri birlik, ABD’nin Balkanlara yerleşen ilk askeri birliği olması açısından önemliydi. 

Makedonya’nın istikrarını ve dolayısıyla bölgesel istikrarı sarsacak en önemli gelişme 

ise şüphesiz 2001 başında, ülkedeki Arnavutlarla Üsküp yönetimi arasında yaşanan çatışmalar 

olmuştur. Bu bağlamda çatışmalar, Üsküp yönetiminin Sırbistan-Karadağ ile 2001 Şubatında 

sınır anlaşması imzalamasının ardından, özellikle Kosova sınırında yaşayan Arnavutlarla 

Makedon güçleri arasında başlamıştır. Çatışmalarda Makedonya’daki etnik Arnavutlar Ulusal 

Kurtuluş Ordusu (NLP-National Liberation Army) adı altında örgütlenmiş ve ülkedeki etnik 

Arnavut azınlığın haklarının genişletilmesi talebiyle Makedon güvenlik güçlerine yönelik 

saldırılar düzenlemeye başlamıştır. (Pond, 2006: 172-173) Yaklaşık sekiz ay süren çatışmalar, 
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önceleri sadece ülkenin güneyiyle (Kosova sınırıyla) sınırlıyken giderek Üsküp’e doğru 

yayılarak yönetimi tehdit etmeye başlamıştır. (Philips, 2004: 85-115) Bu noktada 

Makedonya’ya yönelik Amerikan angajmanı, Üsküp’ün söz konusu krizi atlatmasında önemli 

rol oynamıştır. 

 

ABD‟nin Makedonya Politikasında Etkili Olan Faktörler ve Krize Müdahale 

ABD’nin Makedonya’ya yönelik politikası esasında özelde Kosova sorununun genelde 

ise Balkanlardaki dağınık durumda olan Arnavut nüfusu konusunun gölgesinde gelişmiştir. 

Bu bağlamda Makedonya, aslında ABD açısından başlı başına bir önem taşımaktan ziyade, bu 

ülkenin önemi, yaşanacak bir krizin bölgesel denklemde yaratacağı etkiyle ilişkilidir. Zira 

Bosna’dan ve hatta Kosova’dan farklı olarak Makedonya’nın heterojen olan etnik yapısı, 

bölgede yer alan bütün güçleri içine çekecek bölgesel bir savaşın yaşanmasına neden 

olabilirdi. Böylesine bir durum ise, ABD’nin 1990’lı yıllarda genel anlamdaki Balkan 

angajmanını sekteye uğratabilirdi. Bu nedenle ABD Bosna ve Kosova’dan farklı olarak 

Makedonya’da özellikle önleyici diplomasiyi kullanarak olası istikrarsızlık unsurlarının önüne 

geçmeye çalışmıştır. 

Kosova politikasında etkili olan Avrupalı müttefiklerin yetersizliği ve başarısızlığı ile 

ilgili faktör, Washington’un Makedonya politikasında da etkili olmuştur. Ancak burada 

öncekinden farklı olarak, krizin çözümünün Avrupalı müttefiklere bırakılması durumunda 

yaşanacak başarısızlıkların maliyeti en fazla ABD’yi olumsuz etkileyecekti. Zira, özellikle 

Kosova krizinin çözümünün ardından ABD, oluşan güç boşluğunu doldurarak uzun vadeli 

olacak şekilde bölgeye angaje olmuştu. Oysa Makedonya’da yaşanacak bir krizin büyümesi, 

Washington’un Balkanlarda 1990’lar boyunca oluşturmaya çalıştığı yeni statükoyu 

değiştirebilirdi.  

Ayrıca ABD’nin Makedonya’daki krize hem Balkanlardaki Arnavut varlığını rahatsız 

etmeden hem de Üsküp’ün istikrarına zarar vermeden bir çözüm bulması önemliydi. Nitekim 

Kosova krizi esnasındaki angajmanıyla Washington, Arnavutluk ve Kosova’nın yanı sıra 

bölgedeki diğer etnik Arnavutlarla da iyi ilişkiler kurmuş ve uzun vadeli bir stratejik ittifakın 

yolunu açmıştı. Ancak ABD’nin Makedonya krizine müdahil olmaması veya müdahil olup, 

krizi Arnavutların rahatsız olacağı bir çözümle sonlandırması, söz konusu ittifak ilişkisini 

zedeleyebilirdi. Oysa krize Üsküp’ün istikrarını koruyarak Arnavutlar lehine çözüm 

bulunması, ABD açısından Balkanlarda Kosova ve Arnavutluk’un yanısıra Makedonya’nın da 

mutlak desteğinin kazanılması anlamına gelecekti. 

Aslında yukarıda belirtilen siyasal ve stratejik nedenlerin dışında ABD’nin 
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Makedonya politikasında ekonomik faktörler de rol oynamıştı. Zira Bulgaristan’ın Burgaz 

limanından Arnavutluk’un Vlore limanına kadar döşenmesi düşünülen AMBO (Albanian-

Macedonian-Bulgarian Oil Company) boru hattı projesi, Makedonya’dan geçmekteydi. 

(Philips, 2004: 183) Dolayısıyla bu hattın Makedonya’dan geçmesi, Makedonya’da 

istikrarsızlık istenmemesi için yeterli bir sebepti. Ayrıca Makedonya’da yaşanacak bir 

istikrarsızlığın Arnavutluk ile Bulgaristan’ı karşı karşıya getirmesi olasılığı, İngiliz ve 

Amerikan petrol şirketleri tarafından desteklenen bu boru hattı projesinin başarısız olmasına 

yol açabilirdi. 

ABD’nin krize müdahil olması ve krizi başarılı bir şekilde çözüme kavuşturması, 

Washington’un uluslararası saygınlığı açısından da önemliydi. Zira Clinton’ın görev süresinin 

sona erdiği ve George W. Bush’un görevine henüz yeni başladığı bir dönemde meydana gelen 

bu insani krize başarılı bir çözüm bulunup bulunmaması, ABD’nin çatışmaların çözümüne 

yönelik taahhütlerini perçinlemesi kadar, göreve yeni başlayan Bush yönetimi açısından da ilk 

uluslararası sınav niteliğindeydi.  

Ayrıca, Makedonya’da yaşanan krizde, çatışmaların, diğer ülkelere ve bölgelere 

yayılmadan sona erdirilmesi önemliydi. Zira çatışmaların başında sürece müdahil 

olunmasaydı, diplomatik yöntemlerle çözülebilecek olan krizin derinleşmesi, yayılması ve 

askeri müdahale opsiyonunun devreye sokulması gerekebilirdi. Bu bağlamda, her ne kadar 

barışı koruma misyonu yürütebilse de AB’nin operasyonel açıdan tek başına bütüncül ve 

koordineli bir askeri müdahaleyi gündeme getirme olasılığı zayıftı. AB’nin askeri bir 

müdahalede başarılı olacağını varsaysak bile; ABD’nin süreci dışarıdan izlemek yerine, 

süreçte belirleyici olmayı tercih etmesi kendi açısından daha rasyonel bir karardı.  

Özellikle son faktörün etkisiyle harekete geçen Amerikan yönetimi, 2001 Haziranında 

James Pardew’i özel temsilci olarak görevlendirmiştir. Pardew’in yanı sıra AB Özel 

Temsilcisi François Leotar’ın da katıldığı müzakereler sonucunda önceki krizlerden farklı 

olarak nispeten kısa sürede, 13 Ağustos 2001’de çözüme ulaşılmış (Popetrevski ve Latifi, 

2004, ss. 29-31) ve ikisi Makedon ikisi Arnavutların temsil edildiği dört büyük Makedon 

siyasi partisinin katılımıyla Ohrid Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır.
6
 Bu anlaşmada kazanan 

en önemli taraf ABD olmuştur. Zira deyim yerindeyse, ABD tek bir kurşun atmadan, hem 

önceki kazanımlarını korumuş hem de taraflar arasında üstlendiği rol sayesinde bölgedeki 

etkisini ve prestijini arttırmıştır. Anlaşmada, Makedonya Cumhurbaşkanı Boris 

Trajkovski’nin ve AB Özel Temsilcisinin yanı sıra ABD Temsilcisi Pardew’in de imzasının 

bulunması bu açıdan önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. 

Anlaşmaya göre, (Ohrid Framework Agreement, 
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www.faq.macedonia.org/politics/framework _agreement.pdf, e.t. 16.08.2010) etnik 

Arnavutlar silah bırakacaklar ve saldırılara son vereceklerdi. Yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesini ve yetkilerinin arttırılmasını öngören anlaşma, bu bağlamda yerel güvenlik 

görevlilerinin seçilmesini ve nüfusun yüzde 20’sinin farklı bir dil konuşması durumunda, 

resmi dil olan Makedonca’nın yanı sıra söz konusu dilin de resmi dil olarak kabul edilmesini 

öngörmekteydi.
7
 Bu gibi yerlerde, söz konusu dilde yüksek öğrenim verilmesi de devlet 

tarafından desteklenecekti. Azınlıkların siyasal ve kültürel haklarında iyileştirmeler 

yapılmasını öngören anlaşma, parlamentoda azınlık haklarını ilgilendiren konularda, 

çoğunluğun yanı sıra azınlık gruplarının da çoğunluğunun aranması (çifte çoğunluk) koşulunu 

getirmekteydi.  

Toparlamak gerekirse, Makedonya içinde başlayan 2001 krizi henüz ülke dışına 

taşmadan ve askeri müdahale gerektirmeden diplomatik yöntemlerle kolayca çözüme 

kavuşturulabilmişti. Şüphesiz bu krizin çözümünde ABD’nin katkısı oldukça büyüktür. Ancak 

başta AB olmak üzere diğer aktörlerin de Makedonya’daki istikrarsızlığın bölgeye 

yayılmadan önlenmesini istemeleri ve bu amaçla ABD’ye destek vermeleri, krizin hızlı bir 

şekilde çözülmesinde etkili olmuştur. Aynı durum, aşağıda ele alınacak olan kriz sonrası 

dönemdeki Makedonya politikası için de geçerlidir. 

 

ABD‟nin Kriz Sonrası Makedonya Politikası 

ABD’nin kriz sonrası Makedonya politikası ele alındığında, Washington’un kriz 

sonrası süreçte doğrudan bir inisiyatif üstlenmediği söylenebilir. Zira ABD, 11 Eylül 

saldırılarının ardından dikkatini terörle mücadele bağlamında önce Afganistan ve ardından da 

Irak üzerinde yoğunlaştırmıştı. Güvenlik politikalarının Afganistan ve Irak odaklı görüldüğü 

bu dönemde, ABD’nin 1990’lı yıllarda bile Orta Doğu veya Orta Asya kadar hayati bir bölge 

olarak görmediği Balkanların, Amerikan politikalarında tekrar ikinci plana düşmesi doğaldı. 

Bununla beraber, Makedonya’daki krizin ardından yapılan Ohrid Çerçeve Anlaşması’nın 

gereklerinin yerine getirilmesi için bölgeye yönelik angajmanını tamamen sona erdirmeyen 

ABD, hem NLA’nın silahsızlandırılmasında hem de Makedon yetkililerin söz konusu 

reformları hayata geçirmesi konusunda rol oynamaya devam etmiştir. ABD’nin buradaki rolü, 

aktif bir şekilde inisiyatif üstlenmekten ziyade taraflar üzerinde baskı oluşturarak, sürecin 

istikrarsızlaşmasını engellemek şeklinde olmuştur.  

Washington, ayrıca anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için önce NATO 

üzerinden daha sonra ise AB üzerinden uygulanan politikalara destek vermiştir. Bu bağlamda 

Makedonya’daki etnik Arnavut gerillalarının silahlarının toplanması için NATO, yaklaşık 
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4,000 askerle bir operasyon (Operation Essential Harvest) gerçekleştirmiştir. (Pond, 2006: 

176) Yaklaşık bir ay süren bu misyonda NLA kendisine bağlı birlikleri dağıtmış ve 

gerillaların silahları büyük ölçüde teslim edilmiştir. Bunun ardından yine NATO tarafından, 

Çerçeve Anlaşması’nın uygulanmasını sağlamak için ülkede bulunan uluslararası sivil 

personelin korunması ve sürecin gözlenmesine yönelik yaklaşık 700 askerin katıldığı bir 

başka operasyon (Operation Amber Fox) başlatılmıştır. (Pond, 2006: 176) 

2002 Aralığında AB’nin Kopenhag zirvesine kadar NATO tarafından yürütülen 

misyon, bu tarihten itibaren AB ile eşgüdümlü bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.
8
 31 Mart 

2003’te NATO’nun Makedonya’daki askeri görevini resmi olarak AB Acil Tepki Gücü‟ne 

(EU‟s Rapid Reaction Force) devretmesi ve AB’nin Konkordiya (Concordia) misyonunun 

başlaması ile sürecin artık AB’nin inisiyatifine geçtiği görülmektedir. (Council of the 

European Union, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Council%20Decision 

%20launch%20of%20the%, e.t. 17.08.2010) Nitekim 15 Aralık 2003’te bu misyonun da sona 

ermesinin ardından, yine AB bağlamında Proxima adlı bir AB Polis Gücü kurulmuştur. 

(Council of the European Union, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 

ProximaBrochure.pdf, e.t. 17.08.2010) Yaklaşık 200 kişiden oluşan bu misyon, aslında 

Makedonya’daki istikrarda gelinen noktayı da göstermekteydi. Zira silahsız olan bu misyon, 

sıradan kolluk görevlerini yerine getirmekten ziyade yerel polis gücünün eğitilmesini 

amaçlamaktaydı. Görev süresi normalde bir yıl olup, bir yıl daha uzatılan Proxima, 14 Aralık 

2005’te son bulmuştur. 

Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, süreçte her ne kadar siyasal desteğini verse de 

Ohrid Çerçeve Anlaşması’nın ardından ABD’nin Makedonya’daki NATO operasyonlarına 

askerlerini göndermemiş olmasıdır. (Kim, 2008: 11) Şüphesiz ABD’nin bu tavrı, Bosna veya 

Kosova’ya müdahale ederken dikkate aldığı asker kaybının doğuracağı siyasi risklerle ilişkili 

değildir. Zira bu görevlerde olası asker kaybı Bosna ve Kosova’ya nazaran minimum 

düzeydeydi. ABD’nin bu politikası, o sırada Afganistan’da savaşıyor olması ve Irak’a 

müdahaleye hazırlandığı için oluşan asker ihtiyacı ile de açıklanamaz. Zira Makedonya’daki 

görev güçlerinin tümü, Washington için nicelik açısından oldukça sembolik sayılabilecek 

düzeydeydi. Bu bağlamda ABD’nin politikası, Bosna ve Kosova’daki kriz sonrası dönemlerde 

izlemiş olduğu politikalarla paralel olarak, istikrarsızlığın önlenmesinin hemen ardından, 

yeniden yapılanma sürecinin AB’ye devredilmek istenmesi ile açıklanabilir. Nitekim 

ABD’nin Makedonya’daki kriz sonrası yeniden yapılanma sürecini AB’ye devretmesi, hem 

AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası oluşturmasına katkı yapacak, hem de AB’ye 

krizlere müdahale ve yeniden yapılanma süreçleri konusunda deneyim kazandıracaktı. 
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Böylece ABD, durum kendisi için aciliyet gerektirmedikçe ve çıkarlarını doğrudan 

etkilemedikçe, Balkanlarda çıkacak olan küçük istikrarsızlıklara doğrudan askeri bir 

müdahale gereksinimi duymayacaktı. 

ABD’nin kriz sonrası dönemdeki bu politikasını Makedonya’ya kayıtsız kalması 

şeklinde yorumlamak yanlış olur. Zira ABD Makedonya’daki istikrarsızlığın giderilmesi için 

2001 sonrasında her ne kadar askeri katkı yapmamışsa da Üsküp’ün istikrarını koruması için 

büyük çaba sarf etmiştir. Kriz sonrası dönemdeki bu çabaların başındaysa, ABD’nin 

Makedonya’yı FYROM yerine, anayasal ismi olan Makedonya Cumhuriyeti olarak tanıması 

gelmektedir. (Kim, 2008: 16) Bu bağlamda ABD’nin bu kararının zamanlaması oldukça 

önemlidir. Çünkü Ohrid Çerçeve Anlaşması kapsamında adem-i merkezi bir yapının 

(decentralisation) oluşturulmasına yönelik olarak 7 Kasım 2004’te bir referandum 

düzenlenecekti ve bu referandum sonucunun olumsuz çıkması, krizin başından beri harcanan 

diplomatik çabaları boşa çıkarıp istikrarsızlığın yayılması sonucuna yol açabilirdi. ABD bunu 

önlemek için bir taraftan Makedonya’da bütün taraflar üzerinde siyasi baskı yapmış; diğer 

taraftan referandumdan üç gün önce 4 Kasım 2004’te Makedonya’yı anayasal adıyla 

tanıdığını ilan etmiştir. Sonuçta, bu kararın da etkisiyle oylanan referandum sonucunda adem-

i merkezi yapı kabul edilmiş ve Ohrid Çerçeve Anlaşması’nın en önemli ayaklarından birisi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ABD’nin bu tutumu, diğer devletlerin de Makedonya’yı anayasal 

adıyla tanımasını teşvik etmiştir. Günümüzde BM üyelerinin yüzde 70’e yakını 

Makedonya’yı, FYROM yerine anayasal ismi olan Makedonya Cumhuriyeti olarak 

tanımaktadır. 

ABD, Makedonya’nın istikrarsızlık unsurlarından birisi olan Yunanistan’la yaşanan 

isim sorunu konusunda BM çerçevesinde girişimlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda 

Yunanistan ve Makedonya arasında 1995’te imzalanan geçici anlaşmadan bu yana 

müzakereler devam etmekle beraber, ABD’li eski diplomat Matthew Nimetz’in BM Genel 

Sekreteri Özel Temsilcisi sıfatıyla yaptığı arabulucuk girişimlerinden henüz bir sonuç 

alınamamıştır. Yunanistan’ın vetosu yüzünden NATO ve AB gibi uluslararası kuruluşlara üye 

olma konusunda sıkıntılar yaşanmakla beraber, en azından Atina’nın Makedonya üzerindeki 

baskısının 1990’lardaki kadar etkili olmadığı söylenebilir.  

Toparlamak gerekirse, 1990’ların başında bağımsızlığını kazandıktan sonra içsel ve 

dışsal birçok istikrarsızlık unsurunun söz konusu olduğu Makedonya’nın bu sorunları 

aşmasında ABD’nin ciddi katkısı olmuştur. İçsel açıdan bakıldığında her ne kadar ekonomik 

sıkıntılar bir istikrarsızlık unsuru olarak varlığını devam ettirse de 2001’deki çatışmalarla 

yoğunluğunu arttıran etnik ayrışmalar, Ohrid Çerçeve Anlaşması ile minimize edilmiştir. 



24 Tayyar Arı & Ferhat Pirinççi 

 

Dışsal açıdan bakıldığında ise 1990’ların başında neredeyse hiçbir komşusuyla sınır anlaşması 

bulunmayan ve çok sayıda sorunu bulunan Makedonya, ABD’nin teşvikiyle 2009 Ekiminde 

Kosova ile de sınır anlaşması yapmıştır. Normal şartlar altında Makedonya’nın sahip olduğu 

tek dışsal istikrarsızlık unsurunun Yunanistan’la olan isim sorunu olduğu söylenebilir; ancak 

bu konunun bir çatışmaya dönüşme olasılığı oldukça düşüktür. 

 

Sonuç 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, ABD açısından yeni öncelikleri ve politika seçeneklerini 

gündeme getirmiştir. ABD, bu öncelikleri koruma ve politikaları hayata geçirme konusunda 

küreselleşmeyle beraber artan karşılıklı bağımlılığı da dikkate almak durumunda kalmıştır. 

Yeni dönemde dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen bir gelişme, Amerikan 

çıkarlarını doğrudan ilgilendirmese bile, ABD’nin sorunlara kayıtsız kalması mümkün değil. 

Balkanlarda yaşanan krizlerin ve çatışmaların yansımaları ise doğrudan ve dolaylı biçimde 

geçmişte de görüldüğü gibi ABD’nin güvenliğini etkilemektedir. Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle ortaya çıkan güç boşluğunun sağladığı avantajın da etkisiyle ABD bölgesel 

güvenlik sorunlarına daha farklı bir anlayışla yaklaşmaya başlamıştır.  

ABD’nin Soğuk Savaş sonrası dönemde izlediği politikalar, farklı isimler ve farklı 

içeriklerle ortaya konmuş olsa da genelde bunların ortak yönü, ABD’nin küresel üstünlüğüne 

dayanan yeni bir statükonun oluşturulmasına ağırlık verilmesidir. Dolayısıyla Baba Bush 

döneminde “Yeni Dünya Düzeni”, Clinton döneminde “Seçici Angajman ve Genişleme” ve 

oğul Bush döneminde “Önleyici Savaş ve Önceden Vuruş” gibi söylemler, aslında özü 

itibariyle ABD’nin dünya politikasındaki üstünlüğünü korumayı amaçlamaktaydı. Bu 

çerçevede Bosna, Kosova ve Makedonya angajmanları, dünya genelinde ABD’nin askeri ve 

siyasi üstünlüğünü göstermesi açısından kaçırılmayacak nitelikte fırsatlardı. Zira, ABD bu 

müdahalelerde inisiyatifi üstlenerek, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Soğuk Savaş 

sonrası dönemde de Avrupa’nın kendi başına güvenlik sorunlarını çözemeyeceğini göstermiş 

oldu. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa’da istikrarın korunmasına kendi ekonomik ve 

stratejik çıkarları açısından önem veren ABD, ilk dönemlerde bu alandan dışlanmamak ve 

hatta mümkün olduğunca ağırlığını hissettirmek için NATO mekanizmasıyla bölge üzerindeki 

etkinliğini sürdürmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda Bosna ve Kosova müdahaleleri ile 

NATO’nun genişleme stratejisi çerçevesinde eski Doğu Bloğu ülkeleriyle girişilen askeri 

angajman, Avrupa merkezli bir savunma ve güvenlik politikasının önünü kesme girişimi 

olarak da değerlendirilebilir.  

Diğer bir ifadeyle, ABD’nin Bosna, Kosova ve Makedonya krizlerindeki angajmanı 
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aslında salt insani amaçlı politikalar olmaktan öte, Washington tarafından Soğuk Savaş 

sonrası dönemde şekillenmeye başlayan yeni uluslararası sistemden kaynaklanan stratejik 

kaygıların ürünüdür. Nitekim, Bosna krizi 1992’de ortaya çıkmakla beraber, krize ancak 

1995’te müdahale edilmesi ve bir anlamda yaşanan katliamlara seyirci kalınması, 

gerçekleştirilen müdahalenin “insani” boyutundan ziyade stratejik boyutunu yansıtmaktadır. 

Ayrıca Bosna’dan farklı olarak Kosova krizinde, hemen harekete geçilmesi ve bu kez 

potansiyel bir istikrarsızlık unsuru olarak görülen Belgrad yönetimine doğrudan askeri 

müdahalede bulunulmasını da bu stratejik çıkarlar bağlamında düşünmek gerekir. Son olarak 

Makedonya krizinde çatışmalar büyümeden doğrudan bir diplomatik girişimle sürece 

müdahale edilmesi ve etnik Arnavut gerillaların kontrol altına alınması da yine 

Washington’un stratejik çıkarları açısından gerekli görülmüştür. İster Kosova’nın bağımsızlık 

ilanının ardından yaşanacak olası gerilimler, ister Bosna barışının çökmesi isterse 

Makedonya’daki istikrarsızlığın artması ihtimali olsun ABD’nin bölgeye yönelik 

politikasında elde ettiği stratejik avantajı korumaya devam edeceği düşünülebilir. 

Amerikalı siyasi çevreler de, Balkanların mevcut durumunu göz önünde 

bulundurduklarında, ABD’nin bölgeye olan angajmanının devam etmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Özellikle Bosna ve Kosova’da ABD’ye duyulan sempati, ABD’nin bu 

ülkelerde hâlâ ciddi bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bulgaristan ve Romanya’daki 

askeri üsler ise, ABD’nin diğer bölgelerdeki askeri operasyonları için önemli bir konuma 

sahip bulunmaktadır. 

ABD’nin Balkan politikasının temelinde yatan faktörlerden biri de bölge ülkelerinin 

Avrupa-Atlantik ittifakına dâhil olmaları ve bu çerçevede, ilgili askeri ve siyasi yapıya 

entegre olmalarının sağlanmasıdır. Amerikan yönetimi, Bosna krizinden itibaren bu çerçevede 

adımlar atmış, öncelikle AB’nin söz konusu krizlerde rol oynamasını teşvik etmiştir. Bölgede 

siyasi istikrarın kurulması, Avrupa güvenliği açısından da büyük önem arz etmektedir. Çünkü 

tarihi deneyimler, Balkanlardaki istikrarsızlıkların Avrupa’daki istikrar ve barış ortamını da 

tehdit edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle bundan sonraki amaç NATO’nun 

müdahalesini gerektirecek krizlerin yaşanmasını önlemektir.  

ABD, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcı Philip 

Gordon’un (2010) 14 Nisan 2010’da Senato Dışişleri Komitesi’nin Avrupa Alt Komitesinde 

Senato üyelerine hitaben yaptığı konuşmada da aynı noktaya vurgu yapması dikkati 

çekmektedir: 

 

Balkan politikamızı demokratik, müreffeh, güvenli bir Avrupa oluşturmaya ilişkin 
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tarihi amacımızın bir parçası olarak düşünüyoruz. Bu vizyon için Avrupalı 

dostlarımızla birlikte çalışıyoruz. Son yirmi yıldır Doğu Avrupa ve Balkan 

ülkelerinin sözünü ettiğim Avrupa projesine bağlanma istekleri, bu çabamızın 

amacına ulaştığını göstermektedir. Ancak işimiz henüz bitmedi. Bu projenin tüm 

Doğu Avrupa‟da ve Balkanlarda bütün ülkeler tarafından benimsenmesine kadar 

çabamızı sürdüreceğiz. Bunun yolunun bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik 

kurumlarına dâhil olmalarından geçtiğini düşünüyoruz. Bunun ise en önemli iki 

ayağı, NATO ve AB‟dir. 

 

ABD, bölgenin istikrara kavuşmasına paralel olarak burada bulundurduğu askeri gücü 

azaltmayı ve sorumluluğu AB’ye devretmeyi plânlamaktadır. Bu çerçevede Bosna’da NATO 

liderliğindeki SFOR’un görevi 2004’te sona ermiş ve bunun yerini 2000 dolayında bir askeri 

güce sahip olan EUFOR (AB Gücü) almıştır. Kosova’da bir başka NATO gücü olan KFOR’a 

ait asker sayısı ise 2008 Şubatındaki bağımsızlık sonrasında azalarak 2010’da 10,000’in altına 

inmiştir. Bosna başta olmak üzere oluşturulmaya çalışılan güvenlik yapılanmasının temel 

amacı, bölgede bir güvenlik boşluğunun doğmasına engel olmaktır.  

2009 Mayısında Kongre tarafından hazırlanan bir raporda da ABD’nin bölgeye ilişkin 

angajmanının mali boyutunda ciddi bir azalma olduğu ortaya konmaktadır. Örneğin 2002 

yılında Balkan ülkelerine yapılan yardım 621 milyon dolar iken; bu rakam 2010’da 284 

milyon dolara gerilemiştir. Zaten yapılan yardımların da temel amacı bölge ülkelerinin 

Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonlarını teşvik etmektir. Bu bağlamda ABD’nin 

amacı, bölge ülkelerinde demokrasiyi, piyasa ekonomisini, sivil toplumu ve basın 

özgürlüğünü güçlendirmek; kitle imha silahlarının yayılmasını, uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığını önlemek ve insan haklarının gelişmesini teşvik etmektir. ABD, bu süreçte 

yukarıdaki amaçlara ulaşmak için AB’nin bölgede daha fazla rol almasını desteklemektedir. 
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1
 Kırılgan bir ekonomiye sahip olan Yugoslavya’nın 16 milyar dolar civarında olan dış borcunun, 

dağılma halinde nasıl tahsil edileceği konusunun da Washington’un bu tutumunda etkili olduğu iddia 
edilmektedir. (Kenar, 2005: 485-487; Smith, 1991) 

2
 Aslında Amerika'nın bu yeni politikası, ekonomik bakımdan oldukça maliyetli olan ve global üstünlüğe 

dayalı politika ile siyasal maliyeti yüksek olan gekleneksel izolasyonist politikanın karşımını temsil 
etmekteydi. (Maynes, 1994: 3-20) Bu politikayla beraber Amerikan dış politika literatürüne iki yeni 
kavram girmiştir. Bunlar "pozitif garanti" ve "negatif garanti" kavramlarıdır. Pozitif garanti, ABD'nin, 
saldırıya uğrayan müttefik ülkeleri nükleer güçle savunmasını ("we will defend you"), negatif garanti ise 
diğer ülkelere karşı nükleer saldırıda bulunulmamasını ("we will not attack you") öngörmekteydi.  

3
 2001’de Makedonya’da yaşanan ve aşağıda ele alınan gelişmeler buna örnek verilebilir. Nitekim 

Makedonya’da yaşayan Arnavutlar, haklarının genişletilmesi talebiyle silahlı direnişe başlayınca, 
Üsküp yönetimi ABD’nin de devreye girmesiyle hemen harekete geçerek Arnavutlara istedikleri hakları 
anayasal düzeyde tanımış ve bir diğer istikrarsızlık unsurunun büyümeden önüne geçilebilmiştir. 

4
 Azınlık hakları konusunda Ahtisaari Planı ile aşağıda ele alınacak olan Ohrid Çerçeve Anlaşması’nda 

önemli benzerlikler bulunmaktadır. 

5
 Kosova Savaşı esnasında 360,000 civarında Kosovalı Arnavut’un mülteci olarak Makedonya’ya 

sığınması, ülkede bir istikrarsızlık kaynağı olarak değerlendirilse de ABD savaşın hemen ardından 
mültecilerin hızlı bir şekilde geri dönmesini sağlayarak Makedonya’da Kosova kaynaklı herhangi bir 
kriz yaşanmasını önlemiştir. Bununla beraber, mülteci krizinin Makedon ekonomisi üzerinde olumsuz 
etkileri olmuştur. (Vaknin, 2009: 157-158, 676; Rossos, 2008: 276) 

6
 Müzakerelere çatışmaları başlatan NLA katılmamakla beraber, Arnavut siyasi partileri olan 

Democratic Party of the Albanians (DPA) ve Party for Democratic Prosperity (PDP) temsilcileri, 2001 
Mayısında Prizren’de NLA ile yaptıkları toplantıda ortak hareket etme kararı almışlardı. (Popetrevski ve 
Latifi, 2004: 29-31)  

7
 Bu çerçevede Makedonya’daki Arnavut azınlık, 12’den fazla belediyede çoğunluğu oluşturduğu için 

bu belediyelerde Makedonca’nın yanı sıra Arnavutça da resmi dil olarak kabul edilmiş ve devlet 
destekli Arnavutça yüksek öğrenimin yolu açılmıştır. (Kim, 2008: 8) 

8
 NATO’nun AB ile yürüttüğü bu misyona Uyumlu İttifak (Operation Allied Harmony) adı verilmiştir.  
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ALEVĠ GENÇLĠĞĠNĠN SĠYASĠ VE SOSYO-KÜLTÜREL KĠMLĠK MÜCADELESĠ I 

 

Fazilet Ahu ÖZMEN* 

 

ÖZET 

Farklı tanımlamaları, çoğulcu yapısı ve Türkiye‟nin siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlarına kattığı anlam ile Alevilik, önemli bir etken oluşturmakla birlikte, günümüzde çokça 

tartışılan bir kavram ve bir mobilizasyon unsurunu teşkil etmektedir. 

Aleviliğin, Osmanlı döneminden itibaren günümüze kadar uzanan bir kimliksel 

mücadelesi söz konusudur. Alevilerin gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse 

Cumhuriyet‟in ilerleyen yıllarında, inançsal nitelikleri yüzünden toplumdan dışlanmaları ve 

muhalif kesimler tarafında ötekileştirilmeleri, Aleviler nezdinde ciddi sorunlar yaratmıştır. 

Karşı karşıya kaldıkları baskılar sonucunda, kendilerini yeterince ifade edememişler ve 

kimliksel bir özerkliğe kavuşamamışlardır. 

Ancak, Türkiye‟de çok parti sistemine geçiş ve o dönemde başlayan kırdan kente göç 

hareketleri ile durumlar değişmiş ve özellikle 1960‟lı yılların ortalarında cereyan eden siyasi 

hareketlenmelerin de etkisiyle, başta Alevi gençleri olmak üzere Alevi topluluğu hızla 

toplumdaki yerini almaya başlamıştır. 68 kuşağının önemli bir fraksiyonunu temsil eden 

Aleviler, sol görüşleri benimsemişler ve bu bağlamda bir kimlik oluşumuna girmişlerdir. 

1970‟li yıllarda da bu süreç devam etmiştir. Fakat 1978-80 yılları arasında yaşanan olaylar 

Alevileri bir kez daha derinden sarsmış ve 1980 darbesi ile tekrar içlerine kapanmışlardır.  

İşte bu makalede, Alevi gençliğinin 1968-80 yılları arasındaki kimliksel oluşumlarının 

yanı sıra, dönemin siyasi gelişimine katkılarına ve verdikleri yöne de ayrıca değinilecektir. 

Anahtar kelimeler: Alevi, Gençlik, Jenerasyon, Kimlik, Siyaset. 

 

POLITICAL AND CULTURAL IDENTITY BATTLE OF ALEVI YOUTH I 

 

ABSTRACT 

With its different definitions, its pluralist structure and its contribution to the political, 

social and cultural space of Turkey, besides constituting an important factor; Alevism; is a 

often debated concept and a mobilization tool nowadays.   

Since the Ottoman period Alevism has a struggle of identity. Their marginalization in 

the Ottoman Empire as well as in the later periods of the Republic due to the characteristics of 

their belief system, their definition as the „other‟ by the opposition forces have caused great 
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difficulties for Alevis. Because of the oppression they have experienced, they could not 

sufficiently express themselves and could not attain a cultural autonomy.  

However, with the transition to the multi-party system and migration flows from the 

country-sides to the cities, the situation has began to change and especially with the effect of 

the political activities of the mid-1960‟s, the Alevi community, especially the young 

generation has began to take its places in the society. Alevis that formed an important fraction 

of the 68 generation have adopted leftist orientations that formed the basis of their identity 

formation. This process has continued throughout the 1970‟s. But events between 1978-80 

have once more deeply affected the Alevis and they once more retired into themselves.  

 Besides observing the identity formation of the Alevi youth between 1968-80, this 

article also highlights the importance of their contributions to the political development and to 

the direction of this development in these periods.  

Keywords: Alevi, Youth, Generation, Identity, Politic. 

 

GiriĢ 

Gençlik, hiç şüphesiz Türk toplumunun en önemli ve en anlamlı sosyal 

fraksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Çokkültürlülük yapısı ile sosyolojik alanda önemli 

bir bilgi ve araştırma laboratuarı oluşturan Türkiye, gençlik konularında da birçok araştırmaya 

tanıklık etmiştir. Çeşitli araştırmacılar ve yazarlar özellikle 1968 kuşağından başlayarak, 

gençliğin toplumdaki önemi ve rolü üzerine araştırmalar yapmakta, özellikle de 1980 

sonrasında “apolitik gençlik” olarak tanımlanan kuşağın özellikleri ve gelişme süreci üzerine 

yoğunlaşmaktadırlar (Lüküslü, 2005). Ülkemizde, çeşitli etnik ve dini topluluklara mensup 

gençler üzerine yapılan araştırmalar kısıtlı olmakla birlikte, bu farklı gençlik kesimlerinin 

Türk siyasetine ve kültürel oluşumuna kattıkları önem ve anlam çok fazla incelenmemektedir. 

Öte yandan, etnik ve dini toplulukların gençlik kesimlerinin, kendi içlerindeki sosyo-kültürel 

ve siyasi kimliklerinin gelişimi, gençliğin durumunu anlamak açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Türkiye‟de yaşayan etnik-dini topluluklardan birini teşkil eden Aleviler, hiç kuşkusuz 

Türk toplumunun çok önemli bir parçasını oluşturmakla beraber, artık inkar edilemez bir 

toplumsal gerçeği de ifade etmektedir. Gerek siyasete verdikleri yön, gerek dini meselelerdeki 

tutumları, gerekse cumhuriyete ve laikliğe sahip çıkma mücadeleleri ile Aleviler, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nin son 20 yılının en önemli sosyal ve siyasi konularından birini 

oluşturmaktadır. 
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Atatürk ilkelerine sahip çıkılması, laikliğin korunması, eşit vatandaşlık, başka bir 

deyim ile “anayasal vatandaşlık” ilkesinin yürürlüğe konulması gibi konuların sıkça 

tartışıldığı bu günlerde, heterodoks yapısı ile bu konulara dahil olan Alevilerin düşünce ve 

görüşleri büyük önem kazanmaya başlamış ve muhalif kesimlerin ilgi odağı haline gelmiştir. 

Genç kuşağın önemli bir nüfusu temsil ettiği ülkemizde, Alevi gençlerinin özellikle dini ve 

kültürel meselelerdeki düşünce ve tutumları da günümüz meselelerine yansımaktadır. 

Alevi gençliğinin sosyo-kültürel ve siyasi kimliğinin oluşumunu inceleyeceğimiz bu 

çalışmada, 68 gençlik hareketleri ile birlikte başlayan ve 80 darbesine kadar uzanan toplumsal 

ve siyasal mücadeleye ve bu mücadelede Alevi gençliğinin sergilediği tutum ve davranışlara 

değinilecektir. Asıl konumuzu oluşturan Alevi gençliğinin siyasi olaylardaki 

karakteristiklerini incelemeden önce, gençliğin teorik bir tanımlaması yapılacak, ardından da 

1950‟li yıllarda göç hareketleri ile şehirlere yerleşen Alevilerin toplumsal entegrasyon süreci 

incelenecektir.  

 

Gençlik Kavramının Teorik Çerçevesi 

Gençlik, günümüzün en önemli jenerasyonlarından birini oluşturmaktadır. Toplumsal, 

siyasi ve kültürel hareketlenmeler genç jenerasyonların bir icadı olmakla birlikte, aynı 

zamanda gençlerin toplumdaki ve siyasetteki önemini vurgulamaktadır. Gençliğin tanımını 

yapmadan önce, “jenerasyon” kavramının sosyolojik bir açıklamasını yapmak yerinde 

olacaktır.  

Her jenerasyon, yaşadığı dönem içerisinde gerek siyasi, gerek kültürel, gerekse 

kendine has bir sosyal kimlik oluşturmaktadır. Jenerasyon bir dönemin yaratıcısı, bir dönem 

de jenerasyonun yaratıcısı olabilir. Edgar Morin‟in de söylediği gibi, bir yandan gençlerin 

yaratıcısı olan bir zaman, diğer yandan da gençlerin yarattığı bir zaman anlayışı vardır 

(Morin, 1962). Alevi gençliğinin toplumsal kimlik gelişimi Morin‟in teorisi doğrultusunda 

açıklanabilinir: Günümüzün sosyal ve siyasi koşulları Alevi gençlerine bir kimlik yaratırken, 

Alevi gençleri de bu zamanın içinde yaratıcı bir rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla sözkonusu 

olan dönem, jenerasyonlara bir anlam kazandırmakla birlikte, jenerasyonlar da özellikleri, 

yapıları ve davranışları ile bu döneme bir anlam katmaktadır. Tıpkı 68 ve 78 kuşaklarında 

olduğu gibi... Karl Mannheim ise, toplumsal sınıfların ve jenerasyonların sosyal durumundan 

bahsederken, her duruma uygun davranış biçimlerinin eğilim gösterdiğini ifade etmektedir 

(Mannheim, 1990). Her “jenerasyonel bütünlükte” birbirinden farklı ve ayrı “jenerasyon 

üniteleri”nin olduğunu ve bu “ünitelerin” aynı tarihsel olaylara farklı tepkiler verdiğini 

vurgulamaktadır. Fikirler, değerler ve davranışlar yeni jenerasyonların türemesi ile mutasyona 
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uğramaktadır. Bu bağlamda, yeni jenerasyonlar atalarından gelen kültürel miras ile çatışmakta 

ve kendi kimliklerini oluşturmaktadırlar. Gerçek bir jenerasyonel bütünlük oluşturabilmenin, 

aynı tarihsel ve sosyal zamanda ve durumda doğmaktan geçtiğini belirten Mannheim, söz 

konusu jenerasyonların tarihsel miraslarına bağlılıklarının da vazgeçilmez bir şart olduğunu 

ifade etmektedir. Bu noktada, geçmişteki deneyimler gençler üzerinde etkili olup, onları 

yönlendiren ve gençlerin de referans olarak aldıkları “modeller” oluşturmaktadır.  

Jenerasyonlar yaşlandıkça, nitel ve nicel özellikleri de değişkenlik göstermektedir. 

“Yaş etkisi” dediğimiz bu durum, farklı jenerasyonların aynı zaman diliminde farklı 

davranışlar sergilemelerinin bir açıklamasıdır. Her jenerasyonu diğerlerinden ayıran kendine 

ait bir tarihi ve birikimi vardır. Bu farklılık, yukarıda da vurguladığımız gibi, önceki 

kuşakların yeni kuşaklara bıraktığı sosyo-kültürel ve siyasi mirastan kaynaklanmaktadır.  

Atthias-Donfut, jenerasyonların sosyolojik oluşumunu 19. yüzyıldan itibaren felsefi ve 

tarihsel bir açıdan ele almıştır. Jenerasyonların yenilenmesinin sosyal ilerlemenin ritmini 

gösterdiğini ifade eden Auguste Comte, söz konusu sosyal ilerlemenin ancak bir jenerasyonun 

bir sonraki jenerasyona aşılayacağı birikimler ile mümkün olduğunu belirtmektedir. Bir başka 

deyişle, toplumsal gelişim ve ilerleme, ancak yeni jenerasyonların bir önceki jenerasyonlara 

bıraktıkları kültürel ve sosyal mirası devralmaları ile mümkündür. 

Üzerinde çalışmış olduğumuz jenerasyonun, “yeni sosyal jenerasyonlar” çerçevesinde 

ele alınmasının sosyolojik anlamda uygun olduğu kanısındayız. Sözkonusu “yeni sosyal 

jenerasyon” kavramı, Jean-Claude Lagrée‟nin tanımı ile “aynı tarihsel olayların içinde 

bulunmuş, aynı dönemi yaşamış, aynı toplumsal koşullarda sosyalize olmuş ve hatta aynı 

kolektif kimliğe ait olmuş bireylerin oluşturdukları toplulukları” ifade etmektedir (Lagrée, 

1991, 7). İşte bu kolektif kimlik anlayışı gençlerin davranışlarının açıklanmasında önemli bir 

rol oynamaktadır.  

Jenerasyonel olguda, jenerasyonların birbirlerine değerlerini geçirmeleri önemli bir 

etkeni oluşturmaktadır. Şehirli gençlerden oluşan bu yeni sosyal jenerasyonlar, kalıt olarak 

aldıkları davranışlar, tutumlar ve duygular içerisinde oluşum göstermişlerdir (Mannheim, 

101). Genç jenerasyonlar, sosyal ve kişisel kimliklerini bir önceki kuşaklardan aldıkları 

sembolik, materyal değerler doğrultusunda oluşturabilmektedir. Bir başka deyişle, 

jenerasyonlar arasındaki aile ilişkileri, genç kuşakların bireysel kimliklerinin ve kolektif 

tutumlarının oluşumunda belirleyici bir unsur teşkil etmektedir. 

Gençlik kavramının sosyolojik tanımına gelince, gençlik çocukluğun bağımlılığı ile 

olgunluğun özerkliği arasındaki yaşam zamanıdır. Gençlik, uzun süre ilkel topluluklarda 

ergenlik dönemine eşdeğer sayılmıştır. Fakat zamanla, özellikle 1950‟li yıllardan itibaren 
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Amerika ve Avrupa‟da önce ezilmiş toplumsal sınıflarda, daha sonra ise tüm sosyal 

kategorilerde gençlik dönemine aşılanan süre bir artış göstermiştir. Esasen, söz konusu bu 

artışın bireylerin gittikçe daha geç bir yaşta iş hayatına atılması ve aile kurması ile ilişkili 

olduğu vurgulanmıştır (Cavalli ve  Galland, 1994).  

Sosyologların belirttiği üzere, gençlik kavramı moderniteye bağlı olarak gelişen bir 

kavramdır. 1950‟li yıllarda Amerikalı sosyologların yaptıkları çalışmalar incelediğinde, 

gençlik kavramı iki ana çizgide tanımlanabilmektedir. Birincisi, gençlik aykırılıkların 

yaşanıldığı zamandır. Bu tanımda gençlik, ne çocukluk, ne reşitlik, ne bağımlılık, ne de 

özerkliktir. Özgürlüğün deneyimidir gençlik. Aslında genç kuşaklar için gençlik zamanı 

oldukça tehlikeli bir zamandır. Fakat öte yandan gençlik geleceğin de bir aynasıdır. Bireyler 

geleceğe yönelik projelerini gençlik yıllarında oluşturmalı ve yine o yıllarda kararlarını 

almaya başlamalıdır. İşte bu nedenden dolayı, o yaşlarda okullarda ve üniversitelerde alınan 

eğitimin önemi çok büyüktür. Gençler eğitim yıllarında belli bir olgunluğa ulaşırlar ve 

gelecek kaygılarını o yıllarda hissetmeye başlarlar. Dolayısıyla, gençlik yılları hem 

özgürlüklerin yaşandığı hem de gelecek kaygısının hissedildiği yıllardır. Gençlik homojen 

çizgiler çizerken, aslında çoğunluğu da ifade eder. Bir gençlikten değil, birçok gençlikten 

bahsedilebilir. Bu sebepten ötürü, sosyologlar genç kuşak deyimi yerine “genç kuşaklar” 

kavramını kullanmayı tercih etmektedir. Hatta bu çoğulcu gençlik yapısı Alevi gençliği için 

de geçerlidir. Özellikle sosyal ve eğitimsel koşullar, genç kuşakların kimliklerinin 

oluşumunda oldukça önemli etkenlerdir (Dubet, 1995). 

Gençlik kavramının ifade ettiği ikinci bir nokta ise, gençliğin belirli bir kültürel 

özerkliğinin olmasıdır. Özellikle 1950‟li yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri‟nde başta 

olmak üzere, gençlik isyanları müzik türlerinin yayılması ile birlikte kontrol altına 

alınabilmiştir. O döneme damgasını vuran “rock‟n roll” gençlerin içinde bulundukları durumu 

rahatça dışa vurmalarını sağlarken, gençliği marjinal aktivitelerden de uzak tutmayı 

başarmıştır. Günümüzde hemen hemen bütün dünya ülkelerine yayılan “rap” müzik türü, 

popülist eğilimleri ile birlikte, gençlerin kendilerini ifade edebildikleri bir kültürel araç rolünü 

üstlenmiştir. Ayrıca, Türkiye‟de yapılan çeşitli müzik türleri de, başta “protest” ve “arabesk” 

türleri olmak üzere, yıllar boyunca genç nesillerin içlerinde barındırdıkları isyan duygusunun 

bir vurgusu olmuştur (Kahyaoglu, 2003: 52-96 ; Duygulu, 1997).  

Gençlik kavramı sosyal bilimlerde halen belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca, yukarıda 

da vurguladığımız gibi, gençlik kavramına ilişkin farklı yorumlar ve görüşler mevcuttur. 

Örneğin Olivier Galland, gençliği beş farklı tanımlama ile açıklamaktadır: Gençlik var 

olmayan bir kuşak, gençlik bir jenerasyon, gençlik toplumun yenilenme gücü, gençlik 
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psikolojik olgunluk, gençlik sosyalleşme sürecidir (Galland, 1993: 247-251). Pierre Bourdieu 

ise gençliği, “gençlik sadece bir kelime” cümlesi ile tanımlamaktadır (Bourdieu, 1984). Bu 

tanımlamayla Bourdieu, sosyoloğun yaşlar arasındaki farklılıkları keyfi bir şekilde 

incelediğini vurgulamaktadır. Asıl üzerinde durulması gereken ise, gençlik ile yaşlılığın 

kuşaklararası çatışmalar sonucunda sosyal bir biçimde oluşması olgusudur. Dolayısıyla, 

sosyal yaş ile biyolojik yaş arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal aldığından, “gençlikler 

arasındaki” farklılıkların incelenmesi gerekli olmakla birlikte önem kazanmaya da 

başlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada değinilecek başlıca noktalardan biri, 1950, 1960 ve 

1970
1
 yılları gençliklerinin birbirlerinden ne denli farklılık gösterdiklerinin ve Alevi gençleri 

başta olmak üzere, her kuşağın kendine has bir tarzı, yaşam biçimi olduğunun altını çizmektir. 

1980 sonrası gençlik kuşağı ise, diğer kuşaklardan hem politik anlamda hem de sosyal 

anlamda büyük farklılıklar göstermektedir. 1980 sonrası gençlik kuşakları, Demet 

Lüküslü‟nün söylemi ile, “bir önceki jenerasyonlardan daha fazla eleştiriye maruz kalan bir 

jenerasyonu”
2
 oluşturmaktadır. Gençliğe yapılan bu eleştiri, gençlerin liberal akımlar ile 

benimsedikleri yaşam tarzı ve sosyo-kültürel aktivitelerine yöneliktir. Siyasal alanda ise, 80 

darbesi ile başlatılan “depolitizasyon” süreciyle gençler hızla apolitikleştirilmişlerdir ve 

siyaset ile ilgili tüm bağları koparılmıştır. 70‟li yıllara damgasını vuran siyasi eylemler ve 

kanlı çatışmalardan genç kuşaklar sorumlu tutulmuş ve faturası çok ağır ödetilmiştir. Solcu 

kimlikler ile çoğunlukla Alevi ve Kürt gençleri olaylardan sorumlu tutulmuş ve en fazla zarar 

gören kesim onlar olmuştur. Fakat Alevi ve Kürt gençleri, depolitizasyon sürecinden 

etkilenmemiş, siyasetten uzaklaşmamış ve siyasi kimlikleri ile var olmaya devam etmişlerdir. 

İşte bu özellik Alevi gençlerini gençliğin diğer kesimlerinden ayırt etmektedir. Hakan 

Yücel‟in söylemiyle, topluma entegrasyon sürecinde karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetle Alevi 

gençliği, “stigmatize” bir gençlik özelliği taşımaktadır (Yücel, 2006: 10)
3
. Bu stigmatizasyona 

daha çok büyük şehirlerin çevre mahallelerinde, gecekondularında yaşayan Alevi gençler 

maruz kalmışlardır. Şehir yaşamına ayak uydurmuş Alevi gençler topluma daha rahat entegre 

olabilirken, çevre mahallerde yaşayanlar geleneklerine ve geçmişlerine daha bağlı 

olduklarından, farklılıklar göstermektedirler. Bu durum bizlere, tek tip bir Alevi gençliğinden 

ziyade “pluralist” bir Alevi gençliğinin varolduğu gerçeğini göstermektedir. 

Sözkonusu “pluralism”, başka bir deyimle “çoğulcu gençlik”, sadece yaşanan ortam 

ile kısıtlı değildir. Aleviliğin içerdiği farklı tanımlamalar (din, mezhep, kültür, yaşam biçimi 

gibi), aile içi ilişkiler, eğitim derecesi, sosyo-profesyonel yapı, kadın-erkek ilişkileri, arkadaş 

çevresi gibi olgular da Alevi gençliğini fraksiyonlara bölmektedir. Bu çoğulcu yapı, 

Alevilerin ilişki kurdukları dernek ve vakıf tercihlerine de yansımaktadır. Örneğin, Aleviliği 
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dinsel bir inanış
4
 olarak tanımlayan ve Aleviliğin ayrı bir mezhep olarak tanınması gerektiğini 

ileri süren bir Alevi, Aleviliğin dinsel öğelerini ön plana çıkartan Cem Vakfı‟na gitmeyi tercih 

ederken, Aleviliğin bir kültür, daha doğrusu kültürel bir mozaik olduğunu vurgulayan bir 

birey ise, Pir Sultan Abdal Derneği‟ne gitmeyi tercih etmektedir
5
. Sonuç itibariyle, Aleviler 

kendi içerisinde farklı görüş ve yaşam tarzlarından dolayı bölünmüş ve bu durum genç 

nesillere de sirayet etmiştir.  

Jenerasyon ile gençlik kavramlarına ve Alevi gençliğinin içsel durumuna kısaca 

değinilen bu bölümden sonra, Alevilerin kentlere göç ile birlikte yaşadıkları kimliksel 

değişime, 68 kuşağının önemli bir parçasını teşkil eden Alevi gençlerinin o dönemdeki siyasi 

ve sosyo-kültürel alanlardaki tutumlarına, ardından 80 darbesine kadar uzanan 70‟li yıllar 

boyunca maruz kaldıkları saldırılara ve bu şiddet ortamındaki siyasi mücadelelerine 

değinilecektir.  

 

ġehirleĢen Aleviler ve Siyasi Hareketlere Entegrasyon Süreçleri 

Bilindiği üzere kentlere göç hareketleri sanayileşme ile birlikte, 19. yüzyıldan itibaren 

gerçekleşmiştir. Söz konusu göçlerin aslında bir kitle hareketi niteliği taşıdığı ve ekonomik 

nedenlere bağlı olduğu belirtilmektedir. Güncel teoriler, göçün en gerçek sebebinin ekonomik 

sebepler olduğunu vurgulamıştır. Bu teorilerin çoğu George Ravenstein tarafından 

incelenmiştir. Ravenstein, teknolojinin ve ulaşım araçlarının gelişmesinin göç hareketlerini 

arttırdığını belirtirken, göç olgusunda ekonomik nedenlerin ağırlığını da ortaya koymuştur. 

(Üner, 1986: 366 ; Yılmaz, 2005: 131).  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde köyden kente göç, 

sosyal nedenlerin yanı sıra ekonomik nedenlere de bağlı olarak gerçekleşmiştir. 1950‟li 

yılların Türkiyesi‟nde de göç hareketleri sosyal sebeplerden ziyade ekonomik sebeplere bağlı 

olarak sirayet etmiştir. Özellikle Adalet Partisi‟nin iktidara geldiği dönemde ciddi bir şekilde 

beliren göç hareketleri, sanayinin İstanbul gibi büyük kentlerin çevresine kurulması ile 

hızlanmıştır. Bu durum, büyük kentlerde “gecekondulaşma” gerçeğini beraberinde getirmiştir. 

Kırdan kente göç eden nüfus, kentlerin çevre alanlarında gecekondular inşa etmiş ve 

yaşamlarını daha sonra mahalle şeklini alan bu alanlarda sürdürmüşlerdir. Gecekondulardan 

oluşan bu şehirsel alanlar, özellikle 1960‟lı yıllardan itibaren, gençlerin siyasi eylemlerinin 

odağı ve propagandaların merkezleri haline gelmiştir. 

Alevilerin 1960‟lı yıllardan itibaren kentlere göçleri ile gerçekleşen şehirleşmelerine 

ve şehir ortamlarındaki sosyal ve siyasi kimlikleşmelerine değinmeden önce, gecekondu 

kavramına ve gelişimine kısaca göz atmak faydalı olacaktır. 
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İlk Yaşam Alanları: Gecekondular 

İngiliz dilinde “slum”, “shanty”, “squatter‟s house” veya “squattertown” olarak 

tanımlanan “gecekondu” kavramı şehirsel bir olguyu oluşturmakla birlikte, şehir sosyolojisi 

literatüründe de büyük bir yer tutmaktadır. Şehir sosyolojisi alanında önemli çalışmaları 

bulunan Jean-François Pérouse, Türkiye‟de bir milyona yakın gecekondu olduğunu ve bu 

rakamın yapıların yarısını ve Türkiye‟deki kentsel nüfusun da yaklaşık dörtte birini 

oluşturduğunu ifade etmektedir (Pérouse, 2004). Gecekondu kavramını inceleyen Ruşen 

Keleş de çalışmalarında bu rakamın önemini aynı şekilde vurgulamaktadır (Keleş, 2002: 557). 

Söz konusu kavram aynı zamanda şehirsel alanlardaki fakirlikten, iç göç hareketlerinden, 

şehirsel alanlardaki mülkiyet ilişkilerinden, sosyal hareketlerden, yerleşim ve yapılanma 

politikalarından bahsetmek için de kullanılmaktadır. Gecekondu nosyonu hem sosyolojik, 

hem siyasi hem de teritoryal nitelikler taşımaktadır.  

Gecekondu denilebilecek ilk yerleşim türü Ankara‟da baraka adı verilen 

yerleşkelerdir. Aslında, baraka ve teneke şehir terimleri İkinci Dünya Savaşı‟ndan önce yasa 

dışı yerleşimleri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Bu terimler, özellikle 1950‟li yıllarda kırdan 

kente başlayan yoğun göç ile birlikte, yerlerini gecekondu deyimine bırakmışlar ve yasa dışı 

konut anlamına gelen bu deyim hem halk dilinde, hem de bilimsel ve hukuki terminolojide 

yerini almıştır (Şenyapılı, 2004). Gecekondu Türkiye‟nin ilk simgesel yasa dışı yapılanmasını 

temsil ediyor olsa bile, söz konusu yasa dışılık en çok işgal ettiği teritoryal alan ile 

ilişkilendirilmektedir (Gençay, 1962). Bu yasa dışılık çift yönlüdür. Bir taraftan, arazi 

haklarını kapsayan yolsuzluk, diğer taraftan da inşaat koşulları ile ilgili yasa dışılık gerçeği 

mevcuttur. Anlaşıldığı üzere, gecekondu denilen yapılanma, bireylerin mülk sahibi 

olmadıkları alanlara inşa ettikleri yasa dışı konut türleridir. 

Gecekondular Türkiye‟de 1948‟den itibaren yapılmaya başlanmış, 1948 yılında 

yaklaşık 30 bin gecekondu inşa edilmiştir. 2002 yılında bu rakam 2 milyona ulaşmış ve 

gecekondularda oturan insanların sayısı 11 milyonu bulmuştur (Keleş, 2002: 557). Bu artış, 

büyük şehirlerde yeni bir teritoryal kimlik oluşturmakla birlikte, yeni bir şehir mimarisini de 

beraberinde getirmiştir.  

Göç ile birlikte 1960‟lı yıllardan itibaren, İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerin 

gecekondu mahallelerine yerleşenler arasında Aleviler de boy göstermiştir. Bu çevre 

mahallelerde Aleviler, bir yandan kırsal yaşam biçimlerini sürdürmüşler, diğer yandan da 

şehir hayatına, o dönemin siyasi ve sosyal hareketlenmelerine katılarak entegre olmaya 

çalışmışlardır. Kırsal kökenli bireylerin şehir hayatına entegrasyon sürecinde, siyasi 

hareketler büyük ve belirleyici rol oynamışlardır. 
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Şehirleşen Aleviler 

Özellikle kırsal nitelikli sosyal gruplardan oluşan Aleviler, İkinci Dünya Savaşı‟ndan 

itibaren siyasi ve toplumsal değişim ile karşı karşıya gelmişlerdir. O dönemde Alevi 

toplulukları, yaşadıkları elverişsiz ortamlardan uzaklaşmak için, büyük kentlere ve yabancı 

ülkelere göç etmeye başlamışlardır (Karpat, 1976: 260).  

1950‟li yıllardan itibaren başlayan göç hareketleri, Elise Massicard‟ın deyimi ile 

Alevileri “karışık bölgelerde” yaşamaya yöneltmiştir (Massicard, 2005: 39). Sosyal 

entegrasyon süreci, 1950‟de laik devletin büyük şehirlere göç stratejisi kapsamında sundugu 

fırsatlar ile başlamıştır. Alevi topluluğunun ilk şehir hayatına entegrasyon süreci 

Cumhuriyet‟in ilk on yılında laik politikalar ile gerçekleşmiştir. Fakat söz konusu göç, daha 

önce karşılaşılmamış “social differenciation” denilen bir toplumsal farklılaşmayı da 

beraberinde getirmiştir. Kalifikasyon eksikliklerinden dolayı Alevilerin büyük bir çoğunluğu, 

yükselişte olan kamu sektöründe ya da maaşlı işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. Öte 

yandan, Alevilerin büyük bir kesimi eğitimi sosyal bir gelişim aracı olarak görmüş ve 

aldıkları eğitim sayesinde meslek sahibi olma yolunda ilerlemişlerdir (Şener, 2001).  

Yine aynı dönemde, göç ile birlikte kırsal topluluklar farklı yerlere dağılmışlar ve bu 

dağılma neticesinde dini ibadetlerini yerine getiremez olmuşlardır. Bu dini pratikler, laik 

politikalarla da engellenmiş ve önemlerini kaybetmeye başlamıştır. Fakat Aleviler, dini 

ritüellerinden kopmamaya çalışmış ve en önemli ritüelleri olan “cem ayini”ni gizli bir şekilde 

şehir hayatında da sürdürme gayretinde bulunmuşlardır. Fakat, Cem Evi gibi dini altyapıların 

şehir ortamındaki eksikliği, Alevilerin dini pratiklerinden uzaklaşmalarına neden olmuştur. 

Bu bağlamda, Alevilerin de sekülerleşme politikalarından etkilendikleri söylenebilir 

(Massicard, 2005:40). 

Her ne kadar 1961 Anayasası inanç özgürlüğünü onaylayan bir anayasa olsa da, şehir 

ortamındaki sosyal baskı Alevileri dini ibadetlerinden uzaklaştırmıştır. Hatta, Batı 

Anadolu‟nun birçok yerinde asimilasyonist olgulara rastlanmış ve Alevilere Sünniliği kabul 

ettirmeye yönelik baskıcı durumların var olduğuna şahit olunmuştur (Öktem, 2000). 1960‟lı 

yıllardan itibaren Anadolu‟nun farklı köylerinde maruz kalınan baskılar neticesinde Cem 

Ayini‟ne son verilmiş olunsa bile, bu durum halen günümüzde de varolmaya devam 

etmektedir. 

Netice itibariyle çok parti sistemine geçiş, mezhep ayrımını öne çıkararak, hatta 

mezhep olgusunu kullanarak yeni bir siyasi mantığın kurucusu olmuştur. Bilindiği üzere, çok 

partili sistemin ilk genel seçimlerinde Alevilerin büyük bir çoğunluğu Demokrat Parti‟ye oy 

vermişlerdir. Adnan Menderes‟in liderliğindeki parti, tarım politikalarını ve çiftçi haklarını 
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öne çıkararak, kırsal kesimin ve Alevilerin oylarını almayı başarmış ve Cumhuriyet Halk 

Parti‟sine büyük fark atarak iktidara gelmiştir. Fakat 1957 seçimlerinde, Demokrat Parti‟nin 

iktidardayken yürütmüş olduğu dine yönelik politikaları ve Nurcular ile bağlantıları olduğu 

söylentilerini endişe ile karşılayan Aleviler, oylarını tekrar Cumhuriyet Halk Partisi‟ne 

yöneltmiş ve Kemalist ideolojinin bir zaferi olarak gördükleri 1960 darbesini büyük bir sevinç 

ile karşılamışlardır. Çok partililik dini ve dini meseleleri siyasi bir olgu olarak gündeme 

getirmiş ve dini hareketlerin yükselişi bir seçim argümanı olarak öne sürülmüştür. Bu 

bağlamda Alevilik de, siyasi bir unsur olarak öne sürülmeye başlanmış, hatta Elise 

Massicard‟ın söylemi ile bu durum Alevileri mobilize olmaya yöneltmiştir (Massicard, 2005: 

41). Başta Alevi gençleri olmak üzere, Alevilerin büyük bir çoğunluğu şehir hayatına 

entegrasyon sürecinde siyasi hareketlere ilgi duymaya ve hatta büyük oranla katılım 

göstermeye başlamışlardır. 1960 darbesinin ardından Alevi gençleri, solda örgütlenerek siyasi 

eylemlere katılmaya başlamış ve savundukları siyasi ilkeler çerçevesinde bir kimlik 

oluşumuna doğru yönelmeye başlamışlardır (Çamuroglu, 1994: 78 ; Zelyut, 1993: 99-103). 

 

Alevi Gençliğinin Siyasal Hareketlere Ġlk Katılımı 

1960 darbesinin ardından, Türkiye yeni bir siyasi döneme girmiştir. Bu siyasi dönem 

yenilikçi bir entellektüel iklimi de beraberinde getirmiştir. İlk olarak, Batı Avrupa‟da beliren 

sol hareketler, çok geçmeden Türkiye‟yi de etkisi altına almış ve Türk toplumunu sıra dışı bir 

ortama hazırlamaya başlamıştır. Özellikle gençliği etkisi altına alan ve gençlik merkezli olan 

bu sol hareketler, zaman geçmeden bir tür idealizme dönüşmüş ve milli bir mücadele 

formatını almıştır.  

Alevi gençlerinin sosyalizmle tanışmaları ve aktif olarak siyasi oluşumlar içerisinde 

yer almaları da bu dönemde gerçekleşmiştir. Alevi gençlerinin sol ile oluşan bağlarından 

bahsetmeden önce, darbe sonrasında ortaya çıkan Alevi mobilizasyonun özelliklerinden 

bahsetmek daha uygun olacaktır.  

Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1963 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı‟nın 

içerisinde Sünni olmayan tüm mezheplerin temsil edilmesinin önemli olduğunu kamuoyu ile 

paylaşmış ve bu konuda Alevi önderlerin fikirlerini almak için bir proje ortaya koymuştur 

(Massicard, 2005: 41). İslamcı ve sağcı kesimlerin büyük bir kısmı, Türkiye‟de Şiilerin 

olmadığını vurgulayarak bu projeye şiddetle karşı çıkmış ve Alevilerin ayrı bir mezhep olarak 

tanımlanamayacaklarının altını çizmişlerdir. Sağcı kesimin bu tavrına karşılık, elli kadar 

Alevi genci Alevilerin dini ve kültürel haklarını kapsayan iki tane deklarasyon yayınlamış ve 
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ilk defa bu deklarasyonlar vasıtası ile kamuoyunda “Alevi” kavramını kullanarak varlıklarını 

ifade etmişlerdir (Cinemre, Akşit, 1995: 81).  

Birinci deklarasyonlarında Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine bağlılıklarını, ulusal 

değerlere olan sadakatlerini ve insan özgürlüklerine verdikleri önemi vurgulamışlar ve 

Alevilere karşı yapılan ayrımcılıkları şiddetle kınamışlardır. Aleviliğin İslam‟ın özünü 

oluşturduğunu ve kendilerinin de Müslüman olduklarını, aynı Sünniler gibi ayrı bir mezhep 

olarak Diyanet İşleri Başkanlığı‟nda temsil edilmelerinin gerekliliğini önemle 

vurgulamışlardır. İkinci deklarasyonlarında ise, laikliğe olan bağlılıklarını daha geniş bir 

biçimde ifade etmişler ve Diyanet işleri Başkanlığı‟nın o dönemki başkanını, Aleviliğe karşı 

yaptığı ayrımcılıklardan dolayı istifaya çağırmışlardır
6
. Özetle kamuoyu ile paylaşmaya 

çalıştıkları nokta, Türkiye Cumhuriyeti‟nin çoğunluğunu oluşturan Sünnilerden İslami anlayış 

açısından farkı olmadıkları ve kendilerinin de Müslümanlık‟ın gereklerini Sünniler kadar 

yerine getirdiklerini, bununla birlikte farklı bir mezhebe ait olduklarının anlaşılması 

gerekliliği olmuştur. Her türlü ayrımcılığa karşı durduklarını ve herkesin, dini mezhebi her ne 

olursa olsun, eşit haklara sahip olmaları gerektiğinin altını defalarca çizmişlerdir. Zaten sol 

fraksiyonlarda yer almalarının en önemli sebeplerinden biri toplumsal eşitlik ilkesinin 

savunucuları olmalarıdır. 

Bu iki deklarasyonun basında yayınlanmasının ardından, Aleviler Cumhuriyet 

tarihinde ilk defa ciddi bir şekilde örgütlenmeye başlamış, bu çerçevede ilk Alevi dernekleri 

kurulmuş ve “Hacı Bektaş Tanıtma Derneği” 1963‟de Ankara‟da Cem Ayini 

gerçekleştirmiştir. Derneklerin kurulması ile birlikte Alevi yazılı basını da belirmeye başlamış 

Cem ve Ehlibeyt gibi ilk Alevi dergileri ve gazeteleri o dönemde kurulmuştur. Alevilerin 

önderliğindeki dergiler, Aleviler için ulusa ve kamuoyuna sesleniş aracı görevi görmeye 

başlamıştır. Böylece, bir Alevi kimliği belirmeye başlamış ve bu kimliksel dışa vuruş 1970‟li 

yıllara kadar ciddi bir şekilde sürmüştür. Daha önce değindiğimiz göç hareketleri, o yıllarda 

daha da artmaya başlamış ve Alevilerin sosyal yapılarının değişiminde önemli bir etken 

olmaya devam etmiştir. 

Büyük şehirlere göç eden kırsal kökenli Aleviler, üniversitelere entegre olmuşlar ve 

hızla yükselmekte olan sol hareketleri de üniversite çevresinde benimsemişlerdir. Gerek 

kültürel yapıları gerekse yaşam biçimleri, Alevilerin dinci ve milliyetçi eğilimleri olan sağcı 

çevreler ile yakınlaşmalarını imkansız kılmıştır. Öte yandan, göç sonucu oluşan gecekondu 

mahalleleri, gençlerin yaşam merkezleri ve başta sosyalist gençlere yönelik olmak üzere 

propaganda merkezleri halini almıştır. Şükrü Aslan, gecekondu mahallerinin sosyalist 

grupların katkısıyla kurulduğunu ifade etmiştir
 
(Aslan, 2005). Böylece, bu mahallelerde 
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yaşayan Aleviler ile sol gruplar arasında bir dayanışma kurulmuş ve Alevi gençleri sol 

akımlara önemli ölçüde dahil olmaya başlamışlardır.  

Başta Aleviler olmak üzere farklı sosyal grupların söz konusu mobilizasyonu, 

şehirleşme ve kitle eğitimi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Entellektüeller, üniversite 

ögrencileri, işçiler ve çalışan tüm kesimler büyük şehirlerde farklılıklarının ve onlara karşı 

yapılan sosyal ayrımcılıkların farkına varmışlar ve bu bağlamda harekete geçmişlerdir. 

Üniversitelerin ve sendikaların, toplumun farklı kesimlerine yapılan ayrımcılıklar 

doğrultusunda yaydıkları fikir akımları ve sürdükleri aktivitelerin de bu noktada önemi 

büyüktür. Aleviler işte bu ortam içerisinde politize olmaları gerektiği kanaatine varmış ve 17 

Ekim 1966‟da Hasan Tahsin Berkman‟ın önderliğinde Türkiye Birlik Partisi‟ni kurmuşlardır. 

Partinin Alevi kitlelere hitap etme amaçlı kurulduğu ambleminde açıkça belirtilmiştir: Hz. Ali 

ve 12 İmam‟ı simgeleyen 12 yıldız içerisindeki arslan, Aleviliği ve felsefesini açıkça dile 

getirmiştir. Partinin amacı, Paul Dumont‟nun da makalesinde belirttiği üzere, tüm Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarını birliğe çağırmak, Türkiye Cumhuriyeti‟nin ulusal birliğini tek 

ulus, tek dil ekseninde muhafaza etmek ve Atatürk‟ün inşa ettiği laiklik, demokrasi gibi 

değerleri korumaktır (Dumont:1991: 165-167). Partinin programı açık bir şekilde düşünce, 

din ve fikir özgürlüklerinin korunması gerektiğini ve laik ilkeler korunduğu sürece, hiç 

kimsenin zorlama ile dini inanç ve ibadetlerinin kısıtlanamayacağı vurgusunu yapmaktadır. 

Aynı zamanda “planlı bir ekonomi” ve tarım üzerine odaklı bir ekonomik gelişimin de olması 

gerektiğini vurgulayan Türkiye Birlik Partisi, “ilerici” çizgisini de açıkça belirtmiştir. Ancak, 

parti aktif oldugu süreç içinde dine ve dini meselelere odaklanmış ve siyasi partilerin 

yasaklanmasını kapsayan 89 numaralı kanunun tehdidi altına girmiştir. 

Ancak partinin, gerek söylemleri gerekse sergilediği barışçıl ve eşitlikçi politikalarıyla 

Atatürk ilkelerini tehlikeye sokacak bir tutumda olmadığı kanaatine varılmış ve parti 

kapatılmamıştır. Lakin, ne 1968 seçimlerinde (%2,8), ne 1973‟de (%1,1) ne de 1977 (%0,4) 

seçimlerinde yeterli oyu alamamış ve Meclis‟te önemli bir oranla temsil edilememiştir 

(Massicard, 2005: 43-44). Sadece 1968 seçimlerinde sekiz milletvekili çıkartabilmiş, bu 

milletvekilleri de Alevilerin çoğunlukla yaşadıkları Amasya, Çorum, Malatya, Sivas ve Tokat 

gibi illerde seçilmişlerdir. Partinin 1977‟deki oy kaybı o dönemde CHP‟nin Genel Başkanı 

Bülent Ecevit‟in sola yönelik yaptığı söylemler ve TBP ile aynı sosyal amaçları 

hedeflemesine bağlanmıştır. Aslında TBP, Alevi gençlerin Marksist akımların etkisi altında 

kalarak geleneklerinden uzaklaşmalarını engellemek için kurulmuş, ancak hedeflediği bu 

amaca ulaşamamıştır. Parti, Alevileri örgütleyememiş, dönemin etkin olan sol akımları 

karşısında yeterli mücadeleyi gösterememiş ve 12 Eylül 1980 darbesi ile kapanarak siyasi 
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arenadan tamamen çekilmiştir. Bu arada TBP‟nin etkisi ile, Aleviler siyasi olarak Sünnilerden 

daha önce örgütlenmişlerdir. Bu açıdan Sünnilerin örgütlenmelerine Alevilerin pratiğe 

geçirdikleri bu dayanışma tutumlarının sebep olduğu belirtilmiştir (Massicard, 2005:43).  

TBP‟nin seçimlerdeki yenilgisinin ardından, Aleviler çoğunlukla CHP‟yi 

destekleyerek sol akımlara doğru yönelmiş hatta aşırı sol eğilimler ile yakınlaşmaya 

başlamışlardır. Alevilerin kolayca sosyalist ve Marksist akımları bünyelerine entegre 

etmelerinin sebebi, tarihsel oluşumlarında ve mitlerinde bulunabilir (Zarcone, 2004: 187). 16. 

yüzyılda yaşanan Türkmen ve Kızılbaş topluluklarının isyanları o dönemde prokomünist 

hareketler olarak degerlendirilmiş ve bu durum Alevi olmayan Marksistleri bile derinden 

etkilemiştir. Bu hareketlerin kahramanı Pir Sultan Abdal olup, merkezi yönetime baş 

kaldırmış ve ezilenlerin öncüsü olmuştur. Günümüze baktığımızda, Alevilerin başlıca 

çekişmesi Sünni siyasal İslam‟la olup, Sünniliği destekleyen Diyanet İşleri Başkanlığı da 

Alevilerin en önemli kaygısı haline gelmiştir. Devlet de Sünni İslam‟ın yayılmasını ve tek 

mezhep olması yönündeki politikaları destekledikçe, Alevileri kendinden uzaklaştırmış, hatta 

kendisine muhalif olmalarına sebep olmuştur. Durmadan dışlandıkları kanaatine varan 

Aleviler, Atatürk ilkeleri ışığında sorunlarına çözüm için çağrıda bulunmuş ve bu bağlamda 

Atatürkçülük‟ün gerçek savunucuları haline gelmişlerdir. 

Eşitlik ve daha fazla özgürlük için mücadele veren Aleviler, sorunlarına çözümleri sol 

akımlarda bulacaklarını düşünmüşlerdir. Aslında Alevilerin halkçı (popülist) akımları 

benimsemeleri Cumhuriyet dönemine kadar dayanmaktadır. Şöyle ki, Atatürk devrimlerini en 

iyi karşılayan topluluk Aleviler olmuştur. Modern devlet yapısının kurulması, laiklik ilkesinin 

devletin temelini oluşturması gibi yenilikler Alevilerin Cumhuriyet‟i desteklemesinin en 

önemli unsurlarını oluşturmuş ve Atatürk önderliğinde kurulan CHP‟ye bağlılıklarının temeli 

olmuştur.  

Aslında “Aleviler Solcudur” söyleminin kaynağının aranması gereken yer de “laiklik” 

ilkesidir. Murat Belge‟nin açıklamasında, laik olmak “solcu” olmanın yanı sıra “şeriat karşıtı 

olmak”, “ilerici”, “çağdaş”, “demokrat”, “aydın”, “devrimci” olmak gibi tutumları da 

kapsayan çok geniş bir anlam taşımaktadır (Belge, 1992: 159-189). Alevilerin geniş olarak 

CHP destekçisi olmalarının gerisinde, CHP‟nin laiklik ile özdeşleştirilmiş olması yatmaktadır 

(Okan, 2005: 98). Özetle söylemek gerekirse, Alevilerin büyük bir kısmı “solcu” olmaktan 

öte “devletçi” bir tutum izlemişlerdir. Her ne kadar tek parti döneminde Aleviler CHP‟den 

uzaklaşmış ve DP‟ye oy vermiş olsalar da, Alevilerin CHP‟ye olan bağlılıkları değişmemiştir. 

Özellikle 1960‟larda dine yönelik politikalar, Alevilerin CHP‟ye tam bağlanmalarında etkili 

olmuştur. Alevi gençleri CHP‟nin popülist politikalarından etkilenerek, sol eğilimlerini CHP 
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kapsamında gerçekleştirmiş ve dönemin en aktif gençlik fraksiyonlarından birini 

oluşturmuşlardır (Şener, 1998: 82-83).  

Türkiye‟de solcu eğilimlerin yoğunluk gösterdiği 1960-1980 yılları arasındaki 

dönemde, Alevi topluluğu sosyalist hareketler içerisinde yer almaya başlamış ve oylarını 

çoğunlukla sol, hatta aşırı sol partilere vermişlerdir. Örneğin, 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi 

Partisi (TİP) 300 bin kadar oy alarak 15 milletvekili çıkarmış ve bu başarısını İstanbul‟da orta 

sınıfa, kırsal kesimde de Kürt ve Alevi oylarına borçlu olduğu ifade edilmiştir (Okan, 2005: 

98). Reha Çamuroğlu da, 1960‟tan itibaren Alevilerin hızla sola yöneldiğini, TİP‟in 1965‟teki 

başarısının Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) ve Dev-Genç gibi gençlik örgütlerinin 

yaygınlık kazanmasının ve “Umudumuz Ecevit” sloganıyla yükselişe geçen Ecevit‟in de, 

Alevilerin sola yakınlaşmalarında büyük önemi olduğunu vurgulamıştır (Çamuroğlu, 1994: 78 

; Okan, 2005: 99).  

Rıza Zelyut Alevi gençlerinin sol akımlar ile yakınlaşmasının bir kimlik arayışı 

olduğunu öne sürmektedir (Zelyut, 1993: 99-103). Aleviler, inançlarından ve kültürlerinden 

ötürü, özellikle Sünniler tarafından yıllarca dışlanmış ve ancak sol akımlar içerisinde bir 

kimlik bulmuşlardır.  

Ait oldukları mezheplerini gizli tutmak zorunda kalan Aleviler, ancak sol akımlara 

entegre olarak toplumda bir yer edinmeye çalışmışlar, hatta kendilerine siyasi inanışları 

doğrultusunda bir kimlik aşılamaya çalışmışlardır. Solculuk Alevilerin yaşam biçimleri ile 

bağdaşmış ve bir var oluş unsuru oluşturmuştur. Dolayısıyla, sosyalizm ile Alevilik arasında 

ciddi bir “entegrasyon” yaşanmıştır. Alevi inancının özünde, “Tanrı”nın değil “İnsan”ın 

olması, bu entegrasyonu kolaylaştırmış ve gerçekleşmesinde mühim bir etken oluşturmuştur. 

Özetle 1960‟lı yıllarda, Aleviler kültürlerinin temelini oluşturan insani ve eşitlikçi değerler ile 

Cumhuriyet‟in kurulmasıyla ebedi koruyucuları oldukları laikliği sol akımlar içerisinde tekrar 

keşfetmişler ve böylece kendilerine sosyal bir kimlik aşılamışlardır. Fakat, 1970-1980 yılları 

arasında yaşanan trajik olaylar, Alevileri bir kez daha hedef almış ve Alevilerin siyasi 

arenadan 1990‟lı yıllara kadar uzaklaşmalarına neden olmuştur (Okan, 2005: 104). 

 

Alevi Gençlerinin Siyasal Hareketlere Ġkinci Katılımları 

Alevi gençliğinin ikinci siyasi mobilizasyonu 1971 askeri darbesinden sonra 

gerçekleşmiştir. Fakat gençliğin siyasi hareketlenmesinin temelinde, Türkiye‟nin o 

dönemdeki siyasi istikrarsızlığı da etkilidir (Bozarslan, 2004: 59). 

1973 yılında cereyan eden Petrol Krizi ve 1974‟deki Kıbrıs Çıkartması, Türk 

ekonomisini derinden etkilemiş ve siyasi bir çalkalanmaya neden olmuştur. 1973 ve 1977 
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genel seçimlerinde, hiçbir parti çoğunluğu elde edememiş, kurulan koalisyon hükümetleri 

ülkenin ekonomik sorunlarına yeterli çözümü bulamamış ve tüm bu olaylar neticesinde siyasi 

rejim ciddi bir sarsıntıya uğramıştır (Bozarslan, 2004: 59-60). 

Bu hassas durum karşısında, siyasi partiler birbirine muhalif iki ayrı kutupta yer 

almaya başlamışlardır. CHP, Kemalist ilkeleri ve sosyal demokrasiyi öne çıkararak solda yer 

alırken, o dönemin merkez sağ partisi olan Adalet Partisi ise İslam‟ı öne çıkararak aşırı sağ 

eğilimler göstermiş ve sağın merkezine yerleşmiştir. Bu bağlamda, 1977 seçimlerinde Adalet 

Partisi CHP‟nin en büyük muhalifi olmuş ve Anadolu‟nun sayılı kentlerinde yüksek oy 

oranları ile 189 milletvekili çıkarmıştır. Alevilerin çoğunluğunun temsil edildiği şehirlerde ise 

CHP oyların büyük bölümünü almayı başarmış ve tekrar Alevilerin tercih ettiği tek siyasi 

parti olma yolunda ilerlemiştir (Schüler, 2001: 160-161 ; Shankland, 2003: 206). 

Bu siyasi oluşum karşısında, toplum hızla politize olmaya başlamış ve yeni 

örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Sol ve radikal sağ militanları ideolojik kutupların öncüleri 

olmuş ve eylemlerinde şiddeti bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. 1975-1980 yılları 

arasında iki kutup arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş ve askerin müdahalesi ile birlikte işin 

içinden çıkılmaz bir hal almıştır (Massicard, 2005: 45).  

Bu bağlamda vurgulanması gereken en önemli noktalardan biri, 1970‟li yılların 

sonlarına doğru artan aşırı milliyetçi eylemlerin Alevi topluluğunu ve özellikle gençleri hedef 

almaya başlamasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi‟nin (MHP) 1975‟te Birinci Milliyetçi Cephe 

hükümetinin içerisinde iki bakanla, ardından 1977 İkinci Milliyetçi Cephe hükümetinde de 

beş bakanla kabinede temsil edilmesi, partiye büyük olanaklar sağlamıştır. Hemen hemen 

devlet kurumlarının çoğunu ele geçirmiş ve tüm olanaklarından yararlanmıştır. Partinin sokak 

gücü olarak tabir edinilen Ülkücüler ise, 1974 yılından itibaren solcu gençleri hedef almış, 

üniversitelerde başta olmak üzere, solculara yönelik saldırılarda bulunmuşlardır. O döneme 

imzasını atan ve CHP‟nin de desteğini esirgemedigi DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER gibi 

meslek kuruluşları da, bu saldırılardan nasiplerini almışlardır (Özmen, 2009: 195). Alevilere 

yönelik sözkonusu bu siyasal şiddet, Anadolu şehirlerine de hızla yayılmıştır. 1978 yılında 

Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, Sünni kesimler Alevilere ve solculara 

saldırılar düzenlemiş ve bu olaylar o dönemin literatüründe “katliam” olarak yerini almıştır. 

Sonuç itibariyle, solcu gruplar halkın da desteğini alarak aşırı sağ kesimlerin başlattığı 

kanlı saldırılara direnmeye çalışmışlar ve 1960‟lı yıllardan itibaren sol ile bütünleşen Aleviler, 

bu dönemde sol ideolojiye daha da bağlanmışlardır. Bu kanlı saldırıların ve çatışmaların 

neticesinde, 12 Eylül 1980 askeri darbesi meydana gelmiş ve bu darbe sol gruplar kadar 
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Alevileri de hedef almıştır. Siyasi şiddetin Alevi toplulugu üzerindeki etkisini daha da iyi 

anlayabilmek için, dönemin olaylarını daha detaylı incelemek faydalı olacaktır. 

 

ġiddet Yıllarında Alevi Gençliği (1978-80) 

Özellikle Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde Aleviler aşırı sağcı kesimler tarafından 

hedef alınmışlardır. Ülkücüler, çoğunlukla Alevilerin ve Kürtlerin yaşadıkları Anadolu 

şehirlerinde bu kesimlere karşı reaksiyoner saldırılarda bulunmuşlardır. Örneğin, 17 Nisan 

1978 yılında sağın desteğini alarak Belediye Başkanı seçilen Malatya Belediye Başkanı, bir 

suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve bu suikastten solcu gruplar ve Aleviler sorumlu 

tutulmuşlardır. CHP‟nin il binası ve birçok sol görüşlü dernek yağmalanmış ve Alevilerin 

yaşadıkları evlerle sahibi oldukları mağazalar yerle bir edilmiştir. Bu olaylar, onlarca kişinin 

ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur (Eral, 1995). 

Bu olayların dışında, yukarıda da değindiğimiz gibi, Anadolu‟nun dört önemli şehri 

olan Malatya, Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum‟da Alevilere yönelik ciddi saldırılar 

düzenlenmiştir. Bu saldırılardan biri, Sivas‟ta aşırı sağcı gençlerin Alevi gençlerini hedef 

gösteren broşürler dağıtmaları sonucu cereyan etmiştir. 2 Eylül 1978‟de, Sivas‟ın bir Alevi 

mahallesine yapılan saldırıların sonucunda, 9 kişi hayatını kaybetmiş, 105 kişi yaralanmış ve 

yüzlerce ev ve dükkan zarar görmüştür (Coşkun, 1995:289-299). Bu silahlı eylemlerin en 

kanlısı hiç şüphesiz 23 Aralık 1979‟da Kahramanmaraş‟ta meydana gelmiştir. Bu tarihte, 

sağcı gruplar Alevilerin sıkça gittikleri bir sinema ve kafeye bombalı eylemde 

bulunmuşlardır. Sonrasında bir kez daha solcuların hedef alınmasıyla, 21 Aralık 1979 günü 

sol görüşlü iki öğretmen öldürülmüştür (Tüleylioglu, 2009).  

Bu olayların ardından, aşırı sağcı gençler tekrar ayaklanmış ve halkı Alevilere karşı 

kışkırtmışlardır. Alevi mahalleleri, sol dernekler, meslek kurumları ve bazı resmi daireler 

belediyenin de desteğiyle, sağcı kesimler tarafından saldırıya uğramış ve bu olaylar yüzlerce 

kişinin ölümü ve yaralanması ile neticelenmiştir. Sayıları binleri aşan Aleviler iki gün sonra 

askerin durumu kontrol altına alması ile kurtulmuş ve Alevilerin yaklaşık %80‟i 

Kahramanmaraş‟ı terk etmek durumunda kalmıştır. 

Her ne kadar sıkıyönetim ilan edilmiş olsa bile, 1980 yılında Sivas‟ta meydana gelen 

olayların önü alınamamıştır. MHP‟li militanlar, partilerinin temsilcilerinden birinin 

öldürülmesi üzerine, 27 Mayıs tarihinde solcuların işlettikleri mağazalara saldırılarda 

bulunmuşlar, ardından Alevi mahallelerine baskın düzenlemişlerdir. 5 Haziran‟a kadar süren 

olaylarda, elliden fazla Alevi hayatını kaybetmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır. Aleviler bu 

olayların ardından, Sivas‟ı da kitle halinde terk etmişlerdir.  
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Benzer olaylar Türkiye‟nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir‟de de 

yaşanmıştır. 1970‟li yılların ortalarından itibaren, üç büyük şehrin gecekondu mahalleleri 

olarak tabir ettiğimiz çevre mahalleri sol ve sağ hareketlenmelerin merkezi haline gelmiştir. 

“Kurtarılmış bölge” olarak ilan edilen büyük şehirlerin çevre mahalleleri (Keleş ve Ünsal, 

1982: 37), özellikle solcu gençler için siyasi propagandaların odağı haline gelmiş ve Alevi 

nüfusunun da yaşadığı mahalleler Alevi gençlerini solcu gruplara daha da yakınlaştırmıştır. 

Böylece, Anadolu‟nun bazı şehirlerinde, aşırı sağcı kesimlere karşı “devrimci gençler” ile 

gecekondu mahallelerinde oturan Aleviler arasında bir dayanışma oluşmuştur. Sol görüşlü 

militanlar askeri güçlerden saklanmak için Alevi mahallelerine sığınmış ve bu Alevi 

mahalleleri solcular için direniş merkezi halini almıştır (Keleş ve Ünsal, 1982: 37-38).  

Aynı zamanda bu şiddet hareketleri, şehirleşme, sosyal-ekonomik değişim ve etnik, 

dini ve lokal (yerel) farklılıkların bir sonucu olarak da ifade edilmiştir (Keleş ve Ünsal, 1982: 

13-14). Şehirlerin iki muhalif kutup ekseninde şekillenmesi özellikle Alevilerin yoğun 

yaşadıkları bölgelerde gerçekleşmiştir. Türkiye‟de terör ve şiddet üzerine çalışmış olan 

George Harris, söz konusu olayların sebebinin daha önceleri de şehirlerde varolan intikam 

duygusu çerçevesinde aranması gerektiğini vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, siyasal 

gruplar intikamlarını inandıkları ideolojiler uğruna mücadele vererek almaktadırlar. 

1970‟lerden itibaren şehirlere yerleşmiş olan bu gruplar, kendi mezheplerinden ve kendi 

bölgelerinden olan kişiler ile aynı mahallelere yerleşmişler, hatta kendi yaşam alanlarını 

kurmuşlardır (Keleş ve Ünsal, 1982: 36-37).  

Meydana gelen olayların çoğunda Aleviler sorumlu tutulmuştur. Hatta bazı gruplar 

Alevilerin camiilere saldırdıklarını öne sürerek Alevileri “din düşmanı” olarak göstermeye 

çalışmış ve olmayacak suçlamalar ile karşı karşıya bırakmışlardır (Vaner, 1984, 100). Buna 

paralel olarak komünist denince akla ilk Aleviler gelmiş, hatta komünistlere yakıştırılan dinsiz 

nitelendirmesinden Aleviler de nasiplerini almışlardır. Bu tip söylemler Osmanlı 

İmparatorluğu zamanında da var olmuş ve Alevileri karalama politikası olarak kullanılmıştır. 

Fakat incelediğimiz kaynaklarda, Alevilerin 1970‟li yıllarda camileri sabote ettiklerine ve 

saldırı düzenlediklerine yönelik hiçbir bulguya rastlanmamıştır.  

Saldırıların özellikle Alevileri hedef aldığı bu ortamda, Aleviler de solcular gibi 

kimlikleri üzerinde düşünmeye başlamışlardır (Okan, 2005: 104). Hamit Bozarslan, o 

dönemde Alevi ve Kürtlerin Marksizm gibi sol akımlara bağlılıklarını iki faktör ile 

açıklamaktadır: Bunlardan birincisi azgelişmişliğin etkisi, ikincisi ise azınlık olma 

durumudur. Bu gruplardan oluşan gençliğin büyük bir kısmı, ayrımcılığın sonu olduğunu 

düşünerek, eşitlikçiliği (egalitarizm) vaad eden sol ideolojilere yakınlamış ve sol ideolojileri 
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benimsemişlerdir (Bozarslan, 1997:180). Fakat ayrımcılığın sonunu getireceğine inandıkları 

sol akımlar Alevileri hayal kırıklığına uğratmış ve söz konusu ayrımcı hareketler daha da 

güçlenmişlerdir. Daha önce de belirttigimiz gibi, Alevilerin inanç ve kültürel yapıları sağ 

ideolojilere yakınlaşmalarını imkansız kılmaktaydı. Kültürel kimlikleri ile örtüşen eşitlikçi, 

barışçıl, ilerici fikir ve ilkeleri ancak sol ideolojilerde bulan Alevi gençleri, bu akımların en 

büyük savunucuları olmuş ve dönemin en aktif ve idealist gençlik fraksiyonunu 

oluşturmuşlardır. Fakat uğradıkları saldırılar ve maruz kaldıkları davranışlar karşısında, 

sosyalist akımlarda bulacaklarına inandıkları adaleti bulamamış ve Demokrat Parti 

döneminden sonraki en büyük hayal kırıklıklarını yaşamışlardır.  

Yaşanan tüm bu olayların ardından, Alevi gençlerin bir bölümü sol ve aşırı sol 

akımlardan uzaklaşmış ve sosyal demokrasiyi benimsemiştir. Bir kısmı ise, dini ve kültürel 

değerlerine bağlanırken, diğer bir kısmı da kısa bir süreliğine de olsa siyasetten tamamen 

kopmayı tercih etmiştir. Büyük şehirlerin çevre mahallelerinde oturan gençler ise, günümüzde 

de bu mekanlarda etkili olan sol ve aşırı sol fikirleri benimsemeye ve korumaya devam 

etmişlerdir.  

 

Sonuç 

Bu çalışmada, Alevi gençlerinin de Türkiye‟nin diğer gençlik kesimleri gibi 1960-

1980 yılları arasındaki siyasi akımların etkisi altında kaldıklarını, mücadelelerini sol 

akımlarda gerçekleştirdiklerini ve aslında siyasi bir mücadele niteliği taşıyan bu 

davranışlarının altında kimliksel bir arayış ve dışa vuruşun yattığı vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Her ne kadar 1980 darbesi, depolitizasyon sürecini başlatarak toplumu ve özellikle gençleri 

apolitikleştirmeye yönelik bir politika izlemiş olsa da Alevi gençlerinin siyasi maceraları son 

bulmamıştır. 1980‟li yılların sonlarından itibaren Aleviler içinde yaşanan parçalanmanın ve 

çeşitli yapılanmaların temelinde, 80‟den önce yaşanan olaylar yatmaktadır. Bugünkü Alevi 

yapılanmasının ve kimlik gelişiminin anlaşılabilmesi, ancak 1950-1980 yılları arasında 

yaşanılan olayların değerlendirilmesi ile mümkündür. Sonuç itibariyle, Türkiye‟de o yıllarda 

meydana gelen olaylar terör havası içerisinde gerçekleşmiştir. “Devleti kurtarma” hedefi ile 

ayaklanan sosyalist gençler ile milliyetçiliği kullanarak “İslamist bir rejim kurma” hedefinde 

olan sağcı gençlerin adeta birbirlerine düşman olmalarıyla birlikte, Cumhuriyet‟in 

vazgeçilmez prensiplerinden olan ulusal birlik olgusu tehlikeye girmiştir.  

O dönemin öğrenci hareketleri devlete ve devleti ele geçirmeye yönelik olup, devletin 

baskısı ve politikaları ile özgürlükçü ve demokratik bir hareket olmaktan çıkmıştır. Fransa‟da 

yaşanan siyasi hareketlenmenin tam tersine, Türkiye‟deki hareketler “özgürlükçü” ve 
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“bireysel” ilkelerinden mahrum bir şekilde gerçekleşmiştir. Gençler gerek iç 

örgütlenmelerinde, gerek dış etkenlerde otoriter tutumların etkisi altına girmiş ve özgürce 

ayaklanamamışlardır.  

Gün Zileli makalesinde, o dönemin gençlerinin bir tür milliyetçi ve jakobenist 

Kemalizm‟den, Marksizm-Leninizm‟den, Stalinizm‟den ve de popülizmden etkilendiğini ve 

bu etkileşimlerin söz konusu hareketlenmeleri otoritarizme yönelttiğini vurgulamıştır (Zileli, 

1998:100). Türk toplumunun ayrışıklık (heterojeneite) özelliği de hiç kuşkusuz siyasi 

bölünmeler üzerinde etkili bir faktör olmuştur. Her toplumda olduğu gibi, Türkiye‟de de alt 

kimlik ve altkültür anlamında farklı kimlikler mevcuttur. Bu çokkültürlülük, siyasi 

hareketlerin oluşumunda da önemli bir rol oynamıştır. Gençler ait oldukları kültürel yapılar 

doğrultusunda, siyasi akımlara entegre olmuşlar veya kendi akımlarını kurmuşlardır. Alevi 

gençleri ise, neredeyse tamamen sosyalist akımlara dahil olmayı seçmiş ve hiç şüphesiz o 

dönemin en idealist gençlik fraksiyonunu oluşturmuşlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 

etnik ve dini karakteristikleri, Alevilerin aşırı milliyetçi ve İslamist eğilimler doğrultusunda 

oluşan sağ akımlara yönelmelerini imkansız kılmış ve kitleler halinde büyük şehirlere göç 

etmeleri de, bu aşırı sağcı grupların Alevi topluluklara yönelik saldırıları neticesinde meydana 

gelmiştir. Söz konusu saldırılar Alevilerde reaksiyonist tutumlara sebep olmuş, muhalif 

taraflarda yer almaları ve daha sonrasında örgütlenme girişimleri, bu doğrultuda 

gerçekleşmiştir
7
.  

Şiddet ve terör nitelikli eylemler doruk noktasını 1970‟li yıllarının sonlarına doğru 

yaşamıştır. Sol ve sağ kutuplaşması siyasal şiddeti daha da arttırmış ve binlerce kişinin ölümü 

ile noktalanmıştır. 1976‟da 108 kişi, 1977‟de 319, 1978‟de 1095 ve 1979‟da 1362 kişi bu 

olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir (Keleş ve Ünsal, 1982: 36-37). Militan eylemler en 

çok Alevileri hedef almış ve binlerce Alevi gencinin ölümüne neden olmuştur. Bu ideolojik 

hareketler 1970‟li yılların sonlarına doğru yeni bir şekil almış ve etnik-dini nitelikli hareketler 

haline gelmiştir. Daha çok ideolojik bir hareket karakterinde olan 68 hareketinin tersine, 78 

hareketi olarak adlandırdığımız hareket, etnik ve dini özellikleri hedef alan “ayrımcı” bir 

hareket tarzını sergilemiştir. Hatta Alevi gençlerini bu akımlardan uzaklaştırmak için bir 

Alevi partisi (Türkiye Birlik Partisi) kurulmuş fakat sol ve sağcı akımların başını çektiği o 

dönemlerde siyasi arenada başarı gösterememiştir.  

1975-1980 yılları arasında yaşanılan bu olaylar ve meydana gelen kutuplaşma, 

Türkiye‟nin sosyal ve siyasi hayatını derinden etkilemiş ve üçüncü askeri darbe olan 12 Eylül 

1980 darbesi ile son bulmuştur. Türk tarihine damgasını vuran bu unutulmaz olayların sona 

ermesiyle birlikte, Aleviler ve toplumun diğer kesimleri yeni bir döneme kucak açmış ve yeni 
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bir yapılanmanın içerisine girmişlerdir. Bu yeni dönem ile beraber, siyasiler ve Türk 

toplumunun her kesimi sergiledikleri davranışları ve kendi sorumluluklarını sorgulamaya 

başlamışlardır. Tüm o yıllar boyunca, Alevilerin de oylarıyla iktidarlarda yer almayı başaran 

CHP, Aleviler için bir hayal kırıklığı olmuş ve hatta yapılan saldırılardan da sorumlu 

tutulmuştur. Fakat bu hayal kırıklığına rağmen, gelecek yıllarda CHP yine Alevilerin 

desteklediği parti olacak, öte yandan gecekondu mahallelerinde sağlam bir şekilde 

örgütlenmiş aşırı sol eğilimler, Alevi gençlerinin ilgisini çekmeye devam edecektir. Aleviler 

kültürel ve dini kimliklerini öne çıkararak siyasi bir topluluk olarak kalmaya devam 

edeceklerdir. 

Netice itibariyle, 1968-1980 yılları arasında Türk gençliği bir “zaman anlayışının” 

esiri olmuş ve bu anlayış bir taraftan gençleri yaratırken, diğer taraftan gençler bu zamanda 

yaratıcı aktör rolünü üstlenmişlerdir (Lüküslü, 2005). Türk toplumunun ve gençliğin heterojen 

yapısı, söz konusu “zaman anlayışının” her kültürde farklı algılanışına ve yaşanmasına neden 

olmuştur. Her ne kadar 1980 darbesi, depolitizasyon politikaları ile genç nesillerin 

apolitikleştirilme sürecini başlatmış olsa da, Alevi gençliğinin siyasi macerası sona ermemiş 

ve Alevi gençleri başka bir “zaman anlayışının” yaratıcıları olma yolunda ilerlemişlerdir. 

1980‟den sonra, özellikle 1990‟larda başlayan “Alevi Rönesansı” dediğimiz süreç içerisinde, 

Aleviler yeni bir örgütlenme içerisine girecekler ve 1980‟lı yıllara damgasını vuran liberal 

akımlar çerçevesinde kendilerine yeni bir kimlik oluşturmaya çalışacaklardır. Bir sonraki 

çalışmada görüleceği gibi, 80 sonrası Alevi kuşağı, 68 ve 78 kuşaklarından daha farklı bir 

tutum izleyecek, sosyo-kültürel ve siyasi kimlikleri bu yeni ve yenilikçi koşullar çerçevesinde 

yapılanacaktır.  
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SON NOTLAR 

*Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Fransızca Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, Ġstanbul. 

1
 Burada belirtilmek istediğimiz önemli bir nokta, 1960-1970 yılları arasında gerçekleĢen Ģiddet olayları 

dolayısı ile, o dönemi inceleyen gençlik hareketleri ile ilgili kısıtlı sayıda araĢtırma yapılabilinmiĢtir. O 
dönemin gençliği ile ilgili yapılan baĢlıca araĢtırmalar ve kitaplar sırası ile Ģunlardır : Erdal Özbudun, 
Türkiye‟de Sosyal DegiĢme ve Siyasal Katılma, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1975 ; 
Nephan Saran, Üniversite Gençligi, Istanbul, Istanbul Üniversitesi Edebiyat, 1975 ; ġerif Mardin, 
« Türkiye‟de Gençlik ve ġiddet » in ġerif Mardin, Türk ModernleĢmesi, Makaleler 4, 20. Baskı, Istanbul, 
ĠletiĢim, 2011 ; Dogu Ergil, Türkiye‟de Terör ve ġiddet, Ankara, Turhan Kitabevi, 1980 ; RuĢen KeleĢ et 
Artun Ünsal, Kent ve Siyasal ġiddet, Ankara, A.U.B.S.F, Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi, 1982 
; Özcan Köknal, Türk Toplumunda Bugünün Gençligi, Istanbul, Bozak Mabaası, 1970 ; Ahmet Taner 
KıĢlalı, « Siyasal Tutumlarda KuĢak ve Cinsiyet Etkenleri », Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi (XXXI), mart-aralık 1976 ; Özer Ozankaya, Üniversite Ögrencilerinin Siyasal 
Yönelimleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1966. 

2
 Burada ifade edilmeye çalıĢılan nokta, 1980 jenerasyonu ve sonrasının, 1968 ve 1978 

jenerasyonlarından gerek yaĢam tarzları, gerekse materialist değerlere verdikleri önem bakımından 
farklılaĢmıĢ olduğudur (Bkz. Lüküslü, 2004 : 136-285). 

3
 Burada, “stigmatizasyon” deyimi, kınanan, ayıplanan anlamında kullanılmaktadır. 70‟li yılların 

olaylarında büyük ölçüde sorumlu tutulan sol görüĢlü Alevi gençleri, yıllar boyunca kınanmıĢ ve 
lekelenmiĢtir. Her ne kadar 1990‟lı yıllardan itibaren, “Alevi Rönensansı” adını verdiğimiz sosyo-kültürel 
örgütlenmeler ile kimliklerini daha özgürce yaĢamaya baĢlamıĢ olsalar bile, halen günümüzde, bu 
lekeden tamamen kurtulabilmiĢ değillerdir. Bkz., Hakan Yücel, a.g.e. 

4
 Burada Alevilik bir “din” olarak tanımlanırken vurgulanmaya çalıĢılan nokta, Aleviliğin aslında bir 

“inanç sistemi” olduğudur. Ġrene Mélikoff, Aleviliği dinden ziyade, bir inanç sistemi olarak tanımlamakta 
ve bu tanımlamasına Aleviliğin bir “dini senkretizm” olduğunu da eklemektedir. (Mélikoff, Le 
Bektachisme et l‟Alévisme en Turquie, 2002: 26-27). 

5
 Murat Okan, kitabında Cem Vakfı ve Pir Sultan Abdal Derneği‟ni iki zıt kutup olarak kaleme almıĢtır. 

Cem Vakfı‟nın Alevilik deyiminden ziyade “Alevilik Ġslamı” deyimini kullanıyor olması, Alevilik ile ilgili 
duruĢlarından birini sergilemektedir. Öte yandan, Vakfın BaĢkanı Ġzzettin Doğan‟ın da Aleviliği 
anlatırken, Alevi Ġslamı‟ndan bahsetmesi ve Aleviligi tasavvuf ile iliĢkilendirmesi, Alevilik ile ilgili kiĢisel 
görüĢünü ve aynı zamanda Vakfın felsefesini ifade etmektedir. Cem Vakfı‟nın mezhepsel söylemine 
tamamen zıt duran Pir Sultan Abdal Derneği ise, Aleviliği, farklı toplum ve halkların ortak bileĢkesinden 
oluĢan bir inanç ve kültür mozaiği olarak görüyor olmasıdır. Dernek, Aleviliği inançlar ve kültürler 
karıĢımı olarak görmekte ve Aleviliğin Ġslam ile olan iliĢkisinin sorunlu olduğunu ifade etmektedir. 
Aleviliğin oluĢmasında Arap-Ġslam etkisine karĢı bir direncin var oldugu belirtilir. (Okan, 2004:171). Pir 
Sultan Abdal Derneği, Cem Vakfı‟nın Aleviliğin Diyanet‟te temsil edilmesine karĢı olduğunu, “Alevi-
Ġslam” tezinin Aleviler tarafından kabul görmesinin mümkün olmadığını ve bu tezin aslında bir tür “Türk-
Ġslam”, baĢka bir deyiĢle, Sünni anlayıĢına denk düĢtüğünü belirtir. Sol ideolojinin ağır bastığı Pir 
Sultan Abdal Derneği, halkçı tutumu ve demokratikleĢme olgusuna verdigi önem ile kendini ifade 
etmekte ve Derneğin “sivil demokratik bir kitle örgütü” olduğunu vurgulamaktadır. (Okan, 2004:180-
181). 

6
 Alevi Bildirgesi‟nin tam metni, Cem Dergisi‟nin Temmuz 1966‟da yayınlanan ilk sayısında basılmıĢtır. 

(CEM Dergisi, no: 1, Istanbul, Temmuz 1966, ss. 23-24). 

7
 Alevilerin ilk örgütlenme giriĢimleri ve Birlik Partisi‟nin kurulması 1960‟lı yıllarda Muğla‟nın Ortaca 

ilçesinde meydana gelen olaylar neticesinde ceryan etmiĢtir. 1970 olayları da Alevilerin 1980 yıllarının 
ortalarından itibaren örgütlenmelerine neden olmuĢtur. En sonunda da, 1993‟de Sivas ve 1995‟deki 
Gazi mahallesi olayları Alevilerin örgütsel oluĢumunda büyük etken oluĢturmuĢlardır. 
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ÖZET 

Son 25 yıldan beri Türk Devleti ile Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kurdistan-

PKK) arasında süren silahlı çatışmanın, kadınların doğurganlık davranışına etkisinin tahmin 

edilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda doğurganlık 

davranışını ölçmek için, başta ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı olmak üzere doğum sayısının 

ilerleme oranları mercek altına alınmıştır. Çatışmaya maruziyet ile doğurganlık davranışı 

arasındaki ilişkinin iki-yönlü olması ve bu iki olayın eşzamanlı bir biçimde belirlenmesi, 

çatışmanın doğum sayısının ilerleme oranına olan nedensel etkisinin tahmin edilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu iki ekonometrik sorunun üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-

F) yöntemi kullanılarak, çatışmaya maruziyette coğrafi ve zaman içinde gerçekleşen 

değişkenlikten faydalanılmıştır. F-F tahminleri, ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı Türkiye’nin 

bütün bölgelerinde zaman içinde azalırken, söz konusu düşüşün çatışma ortamına maruz kalan 

kadınlar için daha yavaş gerçekleştiğini işaret etmektedir. Ayrıca, çatışmaya maruz kalınan 

sürenin uzaması durumunda, çatışmanın etkilerinin daha güçlü bir şekilde gerçekleştiği 

saptanmıştır. Son olarak, sağlamlılık analizinin bulguları çatışmaya maruziyet ile doğurganlık 

davranışı arasındaki pozitif bağıntının, ile-özgü eğilimlerin veya çatışma-kaynaklı göç 

hareketlerinin yapay bir sonucu olmadığını göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Silahlı Çatışma, Doğurganlık Davranışı, Türkiye.  

 

IMPACTS OF ARMED CONFLICT ON FERTILITY TRANSITION IN TURKEY: 

EVIDENCE FROM PROGRESSION TO THIRD BIRTH 

 

ABSTRACT 

The main goal of this paper is to examine whether fertility transition in Turkey has been 

altered by the internal armed conflict between the Turkish State and the Kürdistan Workers’ 

Party (Partiya Karkerên Kurdistan-PKK) which has been occurring for the last 25 years. For the 
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purpose of capturing changes in women’s fertility behavior in the course of conflict, the empirical 

analysis centers on progression parity ratios, particularly progression to third birth, a fertility 

outcome that is considered as an indicator of the pace of an ongoing demographic transition for a 

given country of interest. The bilateral nature of the relationship between exposure to conflict and 

fertility behavior and their simultaneous determination constitute the main obstacles in estimating 

the causal effects of exposure to conflict on the parity progression ratio. In an effort to overcome 

these two major economic problems, I implement a difference-in-differences (DD) framework 

that uses variations in exposure to conflict between provinces and over time. The DD estimation 

results suggest that while there has been a decline in the progression to third birth in all regions 

regardless of whether they have encountered conflict, it appears that exposure to conflict has 

caused this decline to slow down for women residing in conflict provinces. Furthermore, the 

conflict’s estimated effects intensified as the length of exposure to conflict increased. Finally, the 

findings of the sensitivity analysis provide evidence that the positive association between 

exposure to conflict and progression to third birth is an artifact of neither the presence of 

province-specific trends nor conflict-induced population movements.        

Keywords: Armed Conflict, Fertility Behavior, Turkey. 

 

GiriĢ  

 Ekonomik kriz, açlık, bulaşıcı hastalık ve kuraklık gibi ekonomik ve sosyal yıkımla 

sonuçlanan bütün olaylarda olduğu gibi, silahlı iç çatışma
1
 süreci de çatışmada yer alan kişiler ve 

onların aileleri başta olmak üzere toplumdaki herkesi doğrudan veya dolaylı yollardan olumsuz 

bir şekilde etkilemektedir. Ancak bütün bu şokların veya altüst oluşların olumsuz sonuçları, bu 

süreçlere yetişkin dönemlerinde maruz kalan nesillerle sınırlı kalmayıp gelecek nesillere de bazı 

mekanizmalarla aktarılmaktadır. Bu mekanizmaların en önemlisi, yaşamsal döngü içinde sağlık 

ve eğitim gibi beşeri sermayelerini şekillendirme aşamasında olan çocukların şoklardan 

etkilenmesi durumunda gerçekleşmektedir.
2
 Örneğin Almond ve Currie (2010), anne rahmi 

içindeki süreyi de kapsayan erken çocukluk dönemi boyunca maruz kalınan şokların etkilerini 

inceleyen araştırmalarının genel bir değerlendirmesini yaptıkları çalışmada, böyle bir 

mekanizmanın çocukların yetişkin dönemlerindeki ekonomik ve sosyal gönenç düzeylerinin 

belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşmıştır. 
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 Bu ana mekanizmayla bağıntılı bir şekilde, şokların olumsuz sonuçlarının nesiller arası 

aktarımına katkıda bulunan diğer bir mekanizmanın, şokların gerçekleştiği zaman zarfında 

kadınların doğurganlık davranışlarında gerçekleşen değişiklikler olduğu ileri sürülebilir.
3
 

Örneğin, silahlı çatışma gibi olaylar esnasında bebek ve çocuk ölüm oranının artması veya 

çocukların hayatta kalabilmesiyle ilgili risklerin ve belirsizliklerin çoğalmasına karşılık olarak, 

aileler planladıkları çocuk sayısına ulaşmak için daha fazla çocuk yapma yönünde doğurganlık 

davranışlarını değiştirebilir.
4
 Aynı zamanda, çatışma boyunca aile planlaması ve sağlık hizmetleri 

başta olmak üzere altyapı hizmetlerine erişimde karşılaşılan zorluklar, kadınların kendi 

doğurganlık davranışlarını düzenleyebilme ve kontrol edebilme imkanlarını kısıtlayarak 

doğurganlık düzeyinin yüksek olmasına etki edecektir. Öte yandan, çatışma-kaynaklı ekonomik 

olumsuzluklar, özellikle de istihdam olanaklarının azalması, çocuklara yapılan beşeri sermaye 

yatırımlarının beklenen getirisinde azalmalara neden olacaktır. Bu da, ailelerin çocuk sayısı ile 

çocuklarının niteliği arasında yaptıkları seçimin daha fazla çocuk sayısı yönünde değişmesine yol 

açabilir. Öyleyse, çatışma gibi olumsuz olaylardan dolayı gerçekleşen bebek ve çocuk 

ölümlerindeki yükselme eğilimine bağlı olarak, doğurganlık hızındaki artış eğiliminin, yüksek 

ölüm ve doğurganlık hızının bulunduğu aşamadan düşük ölüm ve doğurganlık hızının bulunduğu 

aşamaya geçiş olarak tanımlanan demografik geçiş sürecini olumsuz bir şekilde etkileyeceği 

söylenebilir. Bu nedenle, Lam ve Marteleto’nun (2008) vurguladığı demografik geçişin 

tamamlanması sonucunda meydana gelebilecek hanehalkı ve nesil (kohort) büyüklüklerindeki 

azalmalar gerçekleşmediği için, şoklara maruz kalan çocuklar kaynakları ve olanakları daha fazla 

sayıdaki akranlarıyla paylaşmak zorunda kalacaktır. Bunun sonucunda da, demografik geçişi 

tamamlamış toplumlardaki akranlarıyla kıyaslandığında, silahlı çatışma gibi şoklara maruz 

kalmış çocukların beşeri sermaye çıktıları ve gelecekteki ekonomik ve sosyal gönençleri daha 

düşük bir düzeyde gerçekleşebilir.  

 Bu çerçevede çalışma, Türkiye’de 1984’ten beri Türk Devleti ile Kürdistan İşçi Partisi 

(Partiya Karkerên Kurdistan-PKK) arasında süren silahlı çatışmanın doğurganlık davranışına 

etkisini tahmin ederek, aynı dönem boyunca ülke genelinde gerçekleşen doğurganlık geçiş 

sürecinin (fertility transtion) çatışmaya maruziyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemektedir.
5
 Ayrıca, bu amaç doğrultusunda mercek altına alınan doğum sayısının ilerleme 

oranları (parity progression ratios) -özellikle de ikinciden üçüncü doğuma ve daha yüksek 

sayıdaki doğuma geçiş oranları- için çatışmanın etkilerinin araştırılması, çatışma boyunca aile 
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planlaması ve sağlık hizmetlerinden ne ölçüde yararlanıldığına dair bazı ipuçlarını elde etmemize 

imkan verecektir.
6
    

 Çatışma literatüründe gerçekleştirilen çalışmalar, silahlı çatışmaya maruziyetin eğitim ve 

sağlık çıktılarına nedensel etkilerinin tahmin edilmesinde karşılaşılabilecek en önemli sorunun, 

çatışmaya maruziyet ile incelenen davranışsal çıktının aynı faktörlerden etkilenerek birlikte 

belirlenmesi olduğunu ileri sürmektedir (Blattman ve Miguel 2009; Collier vd. 2003). Benzer bir 

sorun, çatışmaya maruziyetin kadınların doğurganlık davranışına etkisinin incelendiği zaman da 

meydana gelebilir. Özellikle de, Türkiye’deki silahlı çatışma süreci ele alındığında, çatışmanın 

coğrafi olarak yoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin (Doğu Bölgesi) bazı 

illerinde gerçekleşmesi, bu ekonometrik sorunun olumsuz sonuçlarının daha fazla hissedilmesine 

neden olabilir.
7
 Çünkü diğer bölgelerdeki illerden farklı olarak, çatışma nedeniyle 1987-2002 

dönemlerinde Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında idare edilen çatışma illerindeki 

olumsuz coğrafi koşullar, düşük kentleşme hızı, tarımsal faaliyet ağırlıklı ekonomik yapı ve Kürt 

nüfusunun yoğunluğu, hem çatışma ortamının hem de yüksek doğurganlık rejiminin oluşmasına 

katkıda bulunabilir. Bu nedenle, sadece bir döneme ait kesitli veri kullanıldığı zaman, çatışmanın 

gerçekleştiği illerdeki kadınlarla diğer illerdeki kadınlar arasındaki doğurganlık çıktıları 

farklarının hesaplanması, çatışmanın bu tür çıktılara olan etkilerini yanlı bir şekilde ölçebilir.    

 Bu sorunu çözebilmek için coğrafi boyutta gerçekleştirilen karşılaştırmanın çatışma 

öncesi ve çatışma sürecindeki dönemleri –veya çatışma sonrası dönemi- kapsayacak şekilde en az 

iki kere yapılması gerekmektedir. Böylece, çatışma illeriyle çatışmanın gerçekleşmediği iller 

arasındaki doğurganlık çıktısı farklarının zaman içinde ne ölçüde değiştiğinin hesaplanması, 

çatışmanın doğurganlık davranışlarına etkilerinin farkların-farkı (F-F) tahminlerini verecektir.
8
 

Bu F-F tahminlerinin yansız olabilmesi için hem çatışmanın çıkma ihtimalinin hem de 

doğurganlık davranışını belirleyen illere özgü özelliklerin zaman içinde değişmemesi 

gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, çatışma illeriyle diğer iller arasında zaman içinde meydana 

gelebilecek değişikliklerin sadece çatışmanın gerçekleşmesiyle sınırlı olması gerekmektedir. 

Ayrıca F-F tahmin etme yöntemi, zorunlu eğitim süresinin 5 yıldan 8 yıla yükseltilmesi gibi 

çatışma boyunca gerçekleşen ama bütün illeri benzer bir şekilde etkileyen değişimleri de kontrol 

etmektedir.    

Bu bağlamda, coğrafi değişkenliğine ek olarak, çatışmaya maruziyetteki zaman içinde 

gerçekleşen değişkenliği ölçebilmek için 1985, 1990 ve 2000 Genel Nüfus Sayımları (GNS) 
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kullanılmıştır: 1985 GNS çatışma öncesi dönemdeki doğurganlık davranışlarını ölçülmesini 

mümkün kılarken, 1990 ve 2000 GNS’leri sırasıyla çatışmanın başlamasından 6 ve 16 yıl sonraki 

dönemlerde gerçekleşen doğurganlık davranışlarının ölçülmesi için gerekli bilgileri 

sağlamaktadır. Çalışmada kadınların doğurganlık davranışlarını ölçmek amacıyla doğum 

sayısının ilerleme oranları incelenirken, demografi literatüründe demografik geçişin bir 

göstergesi olarak kullanılan ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına özel bir önem verilmiştir. 

 F-F tahmin etme yönteminin uygulanması sonucunda, çatışmaya maruziyetin ikinciden 

üçüncü doğum geçiş oranına etkisi pozitif olarak tahmin edilmiştir. Benzer bir pozitif etki daha 

yüksek doğum sayılarına geçiş oranları için de elde edilirken, daha düşük doğum sayıları için ise 

bulunmamıştır. Bu tahmin sonuçları, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye genelinde gözlemlenen 

doğurganlık geçişi hızındaki düşüşün çatışmadan dolayı çatışma illerinde daha yavaş bir şekilde 

gerçekleştiğini işaret etmektedir.  

 İllerin ikili bir yapı içinde çatışma illeri ve çatışmanın gerçekleşmediği iller olarak 

sınıflandırılması, çatışmaya maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal ve toplumsal 

altüst oluşlarının resmedilmesinde yetersiz kalabilir. Bu durum özellikle de göç ve doğurganlık 

davranışlarının ölçülmesi bakımından oldukça sınırlı bir bilgi sunan nüfus sayımı gibi verilerin 

kullanılması sonucu meydana gelebilir. Örneğin, çatışma-kaynaklı göç hareketleri bir yandan 

çatışmaya maruz kalan ve kalmayan kişileri seçici bir şekilde belirlerken, diğer yandan 

çatışmanın gerçekleşmediği illeri de dolaylı şekilde etkilemektedir. Ayrıca, hem çatışma öncesi 

dönemde hem de çatışma süresince, doğurganlık davranışlarına ve bunların belirleyecilerine –

örneğin, istihdam olanakları, eğitimsel ve sağlık hizmetlerine erişim ve kentleşme hızı– tesir eden 

illere-özgü etkenlerin zaman içinde değişmesi, F-F tahminlerinin yanlı bir şekilde 

hesaplanmasına yol açabilir. Bu nedenle, yapılan sağlamlılık analizinde çatışmanın 

gerçekleşmediği iller olarak tanımlanan kontrol il grupları, çatışma-kaynaklı sebepler yüzünden 

maruz kaldıkları göç akımı ve zaman içinde değişen eğilimlere göre ayrıştırılarak F-F tahmin 

etme yönteminde kullanılmıştır. Benzer bir şekilde yerleşim yeri, göç ve yaş bilgilerine göre 

sınıflandırılan farklı kadın grupları için F-F tahminleri elde edilmiştir. Gerçekleştirilen bütün bu 

analizler, çatışmaya maruziyet ile ikinciden üçüncü doğum geçiş oranı arasında gerçekleşen 

pozitif ilişkinin sağlamlığını teyit etmektedir.  

Son olarak, Türkiye’deki çatışmanın etkilerinin ölçülmesinde kullanılan F-F tahmin etme 

yönteminin, kısmi denge analizinin sınırları içinde gerçekleştirildiği vurgulanmalıdır. Dolayısıyla 



60   Ali Murat Berker 

F-F tahminleri çatışmanın etkilerini bütün ülke için değil, bölgesel düzeyde sadece çatışmanın 

gerçekleştiği iller için ölçmektedir. Ancak çatışmanın etkileri genel denge analizi çerçevesinde 

incelendiğinde, çatışmanın gerçekleştiği dönemde ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması için 

kullanılabilecek kaynakların askeri ve savunma hizmetlerinin finansmanına harcanması, 

çatışmanın neden olduğu olumsuz koşulların sadece çatışma illeriyle sınırlı kalmayıp bütün 

ülkeye yayılmasına yol açmış olabilir. Çatışma illerinden diğer illere doğru gerçekleşen göçle 

birlikte çatışmanın bu tür genel denge etkileri, F-F tahminlerinin çatışmanın doğurganlık 

davranışına etkisini aşağıya doğru yanlı bir şekilde ölçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle 

çalışmanın bulguları değerlendirilirken, çatışmanın hem gerçekleştiği hem de gerçekleşmediği 

bölgeler için neden olabileceği etkiler dikkate alınmalıdır.  

 Çalışmanın yapısı şu şekilde düzenlenmiştir. Bir sonraki bölümde, Türkiye’deki silahlı 

çatışma süreci ana hatlarıyla açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, çatışmanın doğurganlık 

davranışlarına etkileri kuramsal bir çerçevede sunulurken, Türkiye’ye özgü bazı olası 

mekanizmalar tartışılmıştır. Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve ekonometrik yöntem 

hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen amprik analizin sonuçları beşinci ve altıncı 

bölümde tartışılmıştır. Çalışma, sonuç bölümündeki değerlendirmelerle sonlandırılmıştır. 

 

Türkiye’deki Silahlı ÇatıĢmanın Kısa Bir Tarihçesi 

 Son çeyrek yüzyıldır süren silahlı çatışmanın gerçekleştiği illeri kapsayan Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, Türkiye’de Türklerden sonra ikinci büyük etnik grubu oluşturan 

Kürtlerin büyük çoğunluğunun yaşadığı coğrafi bölgeleri oluşturmaktadır. 1923’te kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik kompozisyonunun, son yarım yüzyılda nasıl değiştiğinin 

incelenmesine olanak veren nesnel ve güncel veriler maalesef bulunmamaktadır.
9
 1965 yılında 

gerçekleştirilen nüfus sayımı Türkiye’nin etnik yapısı ile ilgili ayrıntılı son bilgileri içermektedir. 

Bu bilgi eksikliğinin kaçınılmaz bir sonucu olarak Türkiye’de yaşayan Kürt nüfusun büyüklüğü 

hakkında birbirinden oldukça farklı tahminler yapılmaktadır. Son resmi istatistiklere göre nüfusu 

72.5 milyon olan Türkiye için, bu tahminler yaklaşık 5 ile 16 milyon arasında değişmektedir 

(Izady 1992; Koç vd. 2008; Mutlu 1996). 

 1965 GNS’nin sonuçlarına göre, 1965 yılında yaklaşık 33 milyon olan Türkiye nüfusunun 

% 7.55’ini Kürtler oluşturmaktaydı. Kürt nüfusu çoğunlukla (% 61.56), bu çalışmada çatışmanın 

gerçekleştiği yerleşim birimleri olarak tanımlanan illerde yaşamaktaydı.
10

  Bu oran, çatışma illeri 
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gibi Doğu Bölgesi’nde bulunan ama çatışmanın gerçekleşmediği iller için % 28.10 olarak 

belirlenirken, çatışmanın olmadığı diğer bölgelerdeki iller için ise % 10.44 olarak tahmin 

edilmiştir. Çatışma illerinde kümelenmiş olmalarına rağmen Kürtler bu illerin toplam nüfusunun 

% 53.36’sını oluşturmaktaydı. Doğu Bölgesi’nde veya diğer bölgelerde bulunan çatışmanın 

gerçekleşmediği iller incelendiği zaman ise,  bu oran % 3.75 olarak tahmin edilmiştir. Ancak 

çatışmaya maruz kalan illerle kalmayanlar arasındaki farklılık, sadece Kürt nüfusun 

yoğunluğundaki farklılıktan ibaret değildir. Çatışma öncesi dönem dikkate alındığında, çatışma 

ortamına maruz kalan ve kalmayan illerin, iki farklı il grubu olarak eğitimsel başarılar, istihdam 

olanakları ve kentleşme oranları gibi sosyo-ekonomik özellikler bakımından birbirinden farklı bir 

yapıya sahip oldukları ileri sürülebilir. Örneğin, Tablo 1’de gösterilen 1985 GNS’nin sonuçlarına 

göre, 15-49 yaş grubundaki kadınlar arasında çatışma illerinde yaşayanların eğitimsel başarıları 

daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Çatışma illeriyle çatışmanın gerçekleşmediği iller arasındaki 

eğitimsel çıktılardaki bu fark, en belirgin şekilde okuma-yazma oranında kendini göstermektedir: 

Çatışma illerinde 15-49 yaş grubundaki kadınların % 42.5’i okuma-yazma bilirken, bu oran 

çatışmanın gerçekleşmediği iller için % 79.8’e yükselmektedir. Benzer şekilde sadece okuma-

yazma bilen nüfus incelendiği zaman, çatışma illerinde yaşayan kadınların daha yüksek bir 

olasılıkla hiçbir okuldan mezun olmadıkları ve daha düşük olasılıkla ilkokul veya orta okul 

mezunu oldukları belirlenmiştir. Ancak, lise ve daha üzeri eğitimsel erişimler için bu türde bir 

farklılık bulunamamıştır. [Tablo 1] 

Eğitimsel başarılar için tespit edilen farklılarla uyumlu olarak, çatışma illerindeki 

kadınların çatışmanın gerçekleşmediği illerde yaşayan akranlarına kıyasla, çoğunlukla pek fazla 

bir eğitim düzeyi ve vasıf gerektirmeyen aile işlerinde ve tarım sektöründe çalıştıkları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Başka bir deyişle, çatışma illerindeki kadınlar daha düşük olasılıkla en azından 

minimum bir eğitim düzeyi ve vasıf gerektiren ücretli işlerde, imalat ve hizmet sektöründe 

istihdam edilmekteydi. Beklenildiği üzere, bu iki il grubundaki kentleşme oranları 

incelendiğinde, çatışma illerindeki kadınların daha yüksek oranda bucak veya köy gibi kırsal 

yerleşim yerlerinde yaşadıkları belirlenmiştir. Çatışmanın gerçekleşmediği illerden farklı olarak, 

bu durum çatışma illerinde tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısını artırarak, onların 

istihdam oranının bu illerde daha yüksek olmasına katkıda bulunmuş olabilir.  

Bu sosyo-ekonomik değişkenlerin çatışma öncesi dönemde yukarıda betimlendiği biçimde 

coğrafi değişkenlik sergilemesi, çatışmanın gerçekleştiği ve gerçekleşmediği illerde farklı 
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doğurganlık rejimlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bu değişkenler kadınların 

doğurganlık davranışını belirleyen ilk evlilik yaşı, ilk doğum yaşı, gebeliği önleyici 

yöntemlerinin kullanımı ve anne-çocuk sağlığı gibi unsurlarının şekillenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Örneğin, eğitimli ve tarım dışı sektörlerde istihdam edilen kentli kadınlar için 

doğum sayısının göreceli olarak daha az olması öngörülebilir. Çünkü bu kadınlar ilk evliliklerini 

daha ileri yaşlarda yaparken, çocuk sahibi olmanın fırsat maliyetinin yüksekliğinden dolayı 

çocuğa olan talepleri daha düşük  seviyede gerçekleşecektir. Bunlara ek olarak, başta aile 

planlaması olmak üzere genel sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları bu kadınların 

düşük doğurganlık düzeyine sahip olmasına katkıda bulunacaktır. Nitekim, Tablo 1’de 

gösterildiği gibi, 15-49 yaş grubundaki evlenmiş kadınlarının ortalama çocuk sayısının ekonomik 

ve sosyal koşullar bakımından daha az gelişmiş çatışma illeri için daha yüksek olması, demografi 

literatüründe belirtilen öngörüleri destekler niteliktedir. Öyleyse, çatışma sürecine girilmeden 

önce de çatışma illerinin diğer illerden farklı olarak yüksek doğurganlık rejimine sahip olduğu 

söylenebilir.  

 Çatışmadan önceki dönem için bu temel ekonomik, sosyal ve demografik göstergelerdeki 

farklılıklar, çatışmanın gerçekleştiği illeri kapsayan Doğu Bölgesi’ni tarihsel olarak Türkiye’nin 

en az gelişmiş bölgesi olarak belirten genel değerlendirmeyi desteklemektedir (Bozarslan 2001; 

Heper 2007 ; Izady 1992; Kirişçi ve Winrow 1997; McDowal 2007; Mutlu 1996, 2002). Bu 

açıdan, çatışmanın gerçekleştiği illerin, 19. yüzyılında ikinci yarısında başlayan ama temel olarak 

20. yüzyılın başlarından itibaren  ivme kazanan modernleşme atılımlarından en az faydalanan 

coğrafi bir alanı oluşturdukları ileri sürülebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde 

bölgede çıkan isyanlar ve bunların bastırılış şekli bölge insanı ile devlet arasındaki ilişkilerin 

güvensiz bir ortamda gerçekleşmesine neden olmuştur. Böyle bir olumsuzluğun sonucu olarak 

devletin, Doğu Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal gelişme sorunlarına askeri güvenlik sorunu 

kapsamında yaklaşmış olması, bölgenin gelişmesi için gerekli olan ekonomik ve sosyal 

reformların gerçekleştirilmesine en büyük engeli oluşturmuştur. Devletin bu yaklaşımı ile 

birlikte, bölgedeki sosyo-ekonomik ilişkileri önemli derecede belirleyen feodal yapı ve coğrafi 

koşullar, ülkenin diğer bölgelerinden daha farklı bir sosyo-ekonomik gelişme sürecinin 

yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, son otuz yıldır ülke genelinde uygulanan piyasa-odaklı 

ekonomik politikalarının bir sonucu olarak, kamu sektörünün ekonomideki ağırlığının 

azalmasının, bölgeyi göreceli olarak daha olumsuz olarak etkilemesi mümkündür. Çünkü, diğer 
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bölgelerin aksine Doğu Bölgesi’ndeki özel sektör, kamu sektörünün küçülmesinin yarattığı 

boşluğu doldurabilme kapasitesine sahip değildir. Son olarak, Kürtlerin politik, sosyal ve kültürel 

haklarına getirilen kısıtlamalar da bölgenin gelişimine olumsuz katkıda bulunan önemli bir etken 

olarak belirtilebilir. 

 Bu ekonomik ve sosyal koşullar altında, Türk Devleti ile yasadışı-ayrılıkçı bir örgüt olan 

PKK arasında gerçekleşen silahlı çatışma, 1984 yılında PKK’nın Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki askeri birimlere gerçekleştirdiği saldırılarla başlamıştır. Türkiye’deki Kürt 

nüfusunun sorunlarına öncelik veren Marxist-Leninist bir örgüt olarak kurulan PKK’nın siyasi ve 

askeri amaçları zaman içinde değişkenlik göstermiştir. Çatışmanın erken dönemlerinde bağımsız 

bir Kürdistan devletini kurmayı amaçlayan örgüt, daha sonraki dönemlerde bu amacından 

vazgeçip, Türkiye’de federasyon benzeri bir yapının kurulmasını hedeflemiştir. Bu bağlamda 

örgüt, silahlı mücadele yoluyla temel olarak Doğu Bölgesi’nde devletin otoritesini ortadan 

kaldırıp, bölgenin idari, siyasi ve ekonomik kontrolünü ele geçirmeyi amaçlamıştır. Bu amaca 

ulaşmak için de, başta askeri hedefler olmak üzere eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunumunda 

önemli rol oynayan altyapı yatırımlarına ve  personel kadrolarına saldırılar düzenlemiştir. 1990’lı 

yılların ilk yarısında en şiddetli dönemini geçiren silahlı çatışma, 1999 yılında PKK lideri 

Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıyla durma noktasına gelmiştir. 1999-2003 yılları arasında 

kesintiye uğrayan silahlı çatışmalar, 2004 yılından itibaren daha düşük bir yoğunlukla tekrar 

başlamıştır. 1984-2004 yılları arasındaki dönemde 4535’i sivil, 5619’u güvenlik gücü mensubu 

ve 19.543’ü örgüt elemanı olmak üzere toplam 29.607 kişi silahlı çatışma sonucu hayatlarını 

kaybetmiştir (Bila, 2004).  

 Türk Devleti, silahlı çatışma süresince PKK’yı etkisiz hale getirmek için iki önemli 

düzenleme gerçekleştirmiştir. İlk olarak, çatışmanın yoğun olduğu illerde Olağanüstü Hal  

Kanunu (OHAL) yürürlüğe konulmuştur (Kirişci ve Winrow 1997; Jacoby 2005).
11

 Askeri 

yönetimdeki sıkıyönetim uygulamalarına benzer bir şekilde, bu kanunla OHAL Bölge Valiliğine 

önemli yetkiler verilmiştir. Çatışma illerine özgü bu idari ve hukuksal yapılanma sonucunda, kitle 

iletişim araçlarının bölgeyle ilgili haberlere ilişkin olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi, 

kişilerin ikamet yerlerinin değiştirilmesi, toplu gösterilerin ve grevlerin yasaklanması gibi insan 

haklarıyla yakından alakalı konularda kısıtlayıcı uygulamalar hayata geçirilmiştir. Doğu 

Bölgesi’nin değişik illerinde farklı yılları kapsayacak şekilde yürürlükte olan OHAL uygulaması 

2002 yılında tamamen kaldırılmıştır.  
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 OHAL uygulamasına ek olarak, Türk Devleti PKK’nın kırsal alandaki etkinliğini kırmak 

için çatışmanın gerçekleştiği bölgelerin kırsal kesimlerinde köy koruculuğu sistemini yeniden 

yapılandırarak daha güçlü bir hale getirmiştir (Kurban vd. 2006; McDowal 2007; Tapan 2007).
12

 

Bu uygulamayla, devlet özellikle PKK’nın kırsal kesimden aldığı barınak, gıda yardımlarını ve 

lojistik desteği ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Ayrıca, bu uygulama ile bölgenin çetrefil 

coğrafyasını iyi bilen yerleşik nüfustan PKK’ya karşı yürütülen askeri operasyonlarda 

yararlanılması amaçlanmıştır. 2006 yılı itibariyle, Doğu Bölgesi’nde 57.174 kişi köy korucusu 

olarak görev yapmaktadır.  

 Çatışma illerindeki sivil nüfus, özellikle de kırsal kesimde yaşayanlar, iki ateş arasında 

kalarak bu çatışma ortamından olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Bir yandan PKK ekonomik, 

siyasi, askeri ve lojistik destek elde etmek amacıyla bölge halkına baskı uygulamıştır. Diğer 

yandan ise Türk Devleti, PKK’nın saldırılarına karşı askeri olarak meşru mücadelesini verirken, 

bazı devlet organları veya devlet içindeki yasal olmayan bazı yapılanmalar, çatışma bölgesindeki 

sivil halkı temel insal haklarından mahrum edecek şekilde bazı uygulamalar gerçekleştirmiştir. 

Gözaltındaki kişilere kötü davranılması, politikacıların, gazetecilerin ve yerel kanaat önderlerinin 

ortadan kaybolması veya gerçekleşen faili meçhul cinayetler sonucunda yaşamlarını kaybetmesi, 

artan politik ve kültürel baskılar bu uygulamalardan bazılarıdır. Daha da önemlisi, Türk Devleti 

PKK’nın kırsal alandaki altyapısını çökertmek için çatışma illerindeki birçok köyü ve mezrayı 

zorla boşalttırmıştır. Özellikle de köy korucusu olmayı kabul etmeyenler zorunlu bir şekilde 

yerlerinden edilmiştir. Bu nedenlerle, çatışmanın gerçekleştiği illerde önemli nüfus hareketleri 

gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları kendi istekleri doğrultusunda daha güvenli yerleşim yerlerine 

gitmeyi tercih ederken, bazıları hiçbir ön hazırlık yapamadan zorunlu göçe tabi tutulmuşlardır. 

1984-2004 döneminde 905 köy ile 2.923 mezranın boşaltıldığı belirtilmektedir (TBMM 

Araştırma Komisyonu Raporu, 1998). 1986-2005 döneminde güvenlik nedeniyle yerlerinden 

edilen bu nüfusun büyüklüğünün 953.680 ile 1.202.200 arasında değiştiği ileri sürülmektedir 

(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006). 

 Özetlemek gerekirse, çatışmanın gerçekleştiği illerde yaşayan nüfus, çatışmanın fiziksel 

şiddetinin neden olduğu ekonomik, sosyal ve ruhsal yıkıma maruz kalırken, hem devletin hem de 

PKK’nın uygulamalarından olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Özellikle de, bu süreç zarfında 

gerçekleşen zorunlu göçlerin, çatışmaya maruz kalan nüfus için olumsuzlukların daha da 

derinleşmesine ve kalıcı bir hal almasına neden olduğu ileri sürülebilir.             
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Kuramsal Çerçeve 

 Genel olarak, kadınların doğurganlık davranışı birbiriyle yakından alakalı üç unsur 

tarafından belirlenmektedir (Cochrane 1979; Davis ve Blake 1956; Easterlin 1978).
13

 Bunlardan 

ilkini, kadının çocuk üretme kapasitesini belirleyen fizyolojik ve biyolojik etkenler 

oluşturmaktadır (çocuk arzı). Diğer önemli unsur ise çocuğun aileye getireceği faydaları ve 

maliyetleri etkileyerek, ailenin sahip olmak istediği ideal çocuk sayısını belirleyen etkenleri 

kapsamaktadır (çocuk talebi). Son olarak, bu talep ve arz yönlü etkenlerin etkileşimini 

düzenleyen aile planlaması ve sağlık hizmetlerinin varlığı, niteliği ve erişilebilirliği, kadınların 

doğurganlık davranışının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Silahlı çatışma ortamına 

maruziyet, kadınların doğurganlık davranışını belirleyen bu etkenlerde değişikliklere yol açarak, 

çatışmaya maruziyet ile doğurganlık davranışı arasında çok yönlü bir ilişkinin ortaya çıkmasına 

neden olur. Aşağıda açıklanacağı gibi, çoklu mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşen çatışmaya 

maruziyetin, doğurganlık davranışına net etkisinin büyüklüğünü ve yönünü, ampirik bir çalışma 

yapmaksızın önceden kestirmek oldukça zor görülmektedir. 

 Örneğin, çatışma ortamının neden olduğu ekonomik, sosyal ve ruhsal yıkım sonucunda, 

kadınların doğurganlık kapasitesini belirleyen biyolojik ve fizyolojik donanımlarında olumsuz 

gelişmeler meydana gelebilir. Çatışmaya maruziyet, kadının çocuk üretebilme kapasitesiyle 

bağıntılı olarak, genel sağlığı ve üreme sağlığını bozarak doğurganlığın azalmasına sebep olabilir. 

Bununla birlikte, çatışmanın kötü koşulları yüzünden meydana gelen yetersiz  beslenme ve aşırı 

stress gibi olumsuz gelişmeler, menarş yaşının yükselmesine ve/veya menapoz yaşının düşmesine 

neden olarak, kadınların doğurgan oldukları dönemin uzunluğunu kısaltabilir. Bu ise, çatışmaya 

maruz kalan kadınların doğurganlıklarının daha da azalmasına yol açabilir. Ayrıca, başta zorunlu 

göç olmak üzere çatışma-kaynaklı nedenlerden dolayı eşlerin birbirlerinden ayrılması sonucunda, 

cinsel ilişkiye girme sıklığının olumsuz etkilenmesi doğurganlığın azalmasına yol açan başka bir 

mekanizma olarak belirtilebilir. Benzer şekilde, çatışmaya ortamında evlenme yaşındaki erkek ve 

kadın nüfusun büyüklüğünün ve kompozisyonun değişmesi, evlenme, boşanma, dul kalma ve 

ayrı yaşama gibi süreçleri etkileyerek doğurganlık davranışını dönüştürebilir .  

 Fakat çatışmadan dolayı ilk evlilik yaşının düşmesiyle birlikte, çatışmaya maruziyet ile 

doğurganlık arasında belirtilen negatif bağıntının zayıflaması ihtimal dahilindedir.
14

 Çatışmaya 

maruziyet sonucunda ilk evlilik yaşının düşmesi iki mekanizma aracılığıyla gerçekleşir. Bu 

mekanizmaların ilkinde, çatışmanın eğitimsel süreçleri kesintiye uğratmasıyla kadınların daha 
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erken yaşta evlenmesi söz konusu olabilir. İkincisinde ise, çatışma süresince ortaya çıkabilecek 

olumsuz ekonomik ve sosyal koşullardan evliliğin yarattığı güvence (sigorta) araçlarıyla –başlık 

parası, sosyo-ekonomik kaynakların çoğaltılması ve risklerin paylaşılması- korunabilmek 

amacıyla, aileler genç yaştaki kız çocuklarının eğitimlerini yarıda kesip onları evlendirebilirler. 

Böylece, çatışmaya maruz kalan kadınların daha az eğitimli ve genç yaşta evlenmiş olmaları ve 

bunun sonucunda da doğurganlıklarının daha yüksek olması beklenebilir.  

 Çatışmaya maruziyet ile çocuk arzı arasındaki ilişkiye benzer şekilde, çatışmaya 

maruziyetinin çocuk talebine etkileri pozitif ve negatif olmak üzere her iki yönde de 

gerçekleşebilir. Çatışmaya maruziyet, çocuğun aileye olan yararını ve maliyetini değiştirerek, 

çocuk talebinin çatışma ortamında farklı bir şekilde belirlenmesini yol açar. Örneğin, çatışmadan 

dolayı kötüleşen ekonomik koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan kısıtlı istihdam olanakları ve 

düşük ücretler, çocuk yapmanın alternatif maliyetini kadınlar için düşürerek doğurganlıklarının 

artmasına neden olabilir. Aynı zamanda, çatışma süresince emek piyasasındaki olumsuz koşullar, 

çocuklar için yapılan beşeri sermaye yatırımlarının gelecekte beklenen getirilerinin düşmesine, 

dolayısıyla da bu tür yatırımlara daha az harcama yapılmasına yol açabilir. Böylece, çatışmaya 

maruziyet sonucunda çocuk yetiştirmenin maliyetinin azalması, ailelerin çocuk sayısı ile 

çocukların niteliği (kalitesi) arasında yaptıkları seçimi daha fazla çocuk sahibi olma yönünde 

değiştirebilir.  

 Çatışmaya maruz kalan çocuklar için beklenen normal yaşam süresiyle ilgili risklerin 

artması durumunda, çatışmaya maruziyet ile doğurganlık davranışı arasındaki bu pozitif ilişkinin 

daha da güçlenmesi mümkündür. Özellikle, çatışmanın neden olduğu ekonomik ve sosyal 

çöküntüden dolayı çocukların artan sağlık gereksinimlerini, çatışma esnasında varlığı, niteliği ve 

erişilebilirliği olumsuz etkilenen sağlık hizmetleriyle karşılamak oldukça zor olur. Bu tür bir 

durumda çocuklarının ölüm riskinin yüksek olması olgusunu dikkate alan aileler, gerçekleştirmek 

istedikleri ideal aile büyüklüğünü güvence altına almak için daha fazla çocuk yapmayı tercih 

edebilir. Ayrıca, çocuğun ekonomik ve sosyal bir güvence aracı olarak algılandığı durumda, bu 

risk faktörünün yüksek olmasının doğurganlık davranışına olan pozitif etkisi daha da 

pekişebilir.
15

    

 Ancak, çatışmanın neden olduğu yüksek risk ve belirsizlikler, beşeri sermaye yatırımları 

için geçerli olduğu kadar fiziksel sermaye yatırımları için de geçerlidir. Eğer çatışma ortamında 

beşeri sermaye yatırımlarının gelecekte beklenen getirisi daha yüksek bir şekilde gerçekleşirse, 
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aileler çocukları için yaptıkları yatırımları  hem nicelik hem de nitelik bakımından artırarak, daha 

az sayıda ama daha nitelikli ve donanımlı çocuk yönünde tercihlerini değiştirirler.
16

  

 Çatışma-kaynaklı nedenlerle hem çocuk arzında hem de çocuk talebinde 

gerçekleşebilecek değişimlerin büyüklüğü, önemli ölçüde çatışma bölgesinde başta kadın, bebek-

çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri olmak üzere, bütün sağlık hizmetlerinin nitel ve nicel 

özelliklerine bağlıdır. Beklenildiği üzere, çatışma süresince sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık 

ocaklarının ve hastane binalarının zarar görmesi; sağlık personelinin güvenlik nedeniyle 

hizmetlerini tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirememesi; sağlık hizmetlerinin sunumunda ve 

erişiminde önemli rol oynayan temiz su, yol, elektrik, ulaşım ve iletişim sağlayan altyapı 

hizmetlerinin aksaması ve sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde faydalanılmasını sağlayan 

eğitimsel hizmetlerin azalması sonucunda, aile planlaması gibi doğurganlık düzenleyici hizmetler 

de dahil olmak üzere,  bütün sağlık hizmetlerinin sunumunda ve erişiminde azalmalar meydana 

gelebilir.  

 Buna ek olarak, çatışma süresince ortaya çıkabilecek kadın ve bebek-çocuk sağlığındaki 

olumsuz gelişmelerden dolayı, sağlık hizmetlerinin sunumundaki bu tür aksamaların negatif 

etkileri daha hissedilir bir şekilde gerçekleşebilir. Çünkü çatışmanın gerçekleşmediği illerdeki 

nüfusla karşılaştırıldığında, çatışma bölgesindeki nüfus, artan sağlık sorunlarını gerek nicel 

gerekse nitel açıdan kötüleşen sağlık hizmetleriyle çözmeye mecbur bırakılmaktadır. Bu 

bağlamda, kadınların doğurganlık davranışı bir sağlık çıktısı olarak ele alındığında, çatışmadan 

dolayı üreme sağlığı, bebek-çocuk sağlığı gibi doğurganlığı düzenleyen ve etkileyen unsurların 

değişmesi ve bunların sağlık hizmetlerinin aksatması, çatışmaya maruz kalan kadınların farklı bir 

doğurganlık rejimine sahip olmasına neden olabilir. Örneğin, kadınlar doğurganlıklarını 

düzenlemeleri bakımından önemli olan gebeliği önleme yöntemlerinin uygulanması için gereken 

bilgi, eğitim ve tıbbi malzemelerden mahrum kalacaktır. Nitekim, çatışma ortamına maruz kalan 

kadınların korunma yöntemlerini yeterli bir şekilde kullanmamaları -veya kullanamamaları- 

kendi doğurganlıklarını artırırken, bebeklerin sağlıklarını da olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Çünkü doğum sonrasında korunma yöntemi kullanmayan kadınlar, daha kısa aralıklarla yeniden 

hamile kalabilmekte ve bu durum da bebeklerin ölüm riski ile gerekli sağlık donanımlarından 

(health endowments) mahrum olma olasılığını yükseltmektedir. Ayrıca çatışmadan dolayı kısıtlı 

olanaklarla gerçekleştirilen sağlık hizmetleri, hem doğum öncesi dönemdeki riskli gebeliklerin, 

hem de doğum sonrası dönemde risk grubundaki bebeklerin tedavisinde yetersiz kalarak benzer 
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sağlık sorunlarına yol açacaktır. Böylece, doğurganlık düzenleyeci hizmetleriyle birlikte bu 

hizmetlerin tamamlayıcısı durumundaki diğer sağlık hizmetlerinin aksadığı durumlarda, bebek-

çocuk ölümü riski artmakta ve bunun sonucunda da aileler belirledikleri ideal çocuk sayısına 

ulaşmak için daha fazla doğum yapmak zorunda kalmaktadır.
17

   

 Bu genel kuramsal çerçevede betimlenen mekanizmalara ek olarak, Türkiye’deki silahlı 

çatışma süresince gerçekleşen çatışma-kaynaklı göçlerin, Kürt etnik kimliğinin 

belirginleşmesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyo-politik mobilizasyonun, çatışmaya 

maruziyet ile doğurganlık davranışı arasındaki ilişkiyi çeşitli şekillerde etkilemesi söz konusu 

olabilir. Çatışma süresince gerçekleşen göç hareketleri dikkate alındığında, bu tür nüfus 

hareketlerinden hem göçmenler,  hem de bu göçmenlerin vardığı yerleşim birimlerinde ikamet 

eden yerleşik nüfus etkilenecektir. Nitekim zorunlu göç sonucunda, çatışma bölgesindeki mezra 

ve köylerin oluşturduğu kırsal yerleşim yerlerindeki nüfus azalırken, ilçe ve il merkezlerinde 

yaşayan kentli nüfusta önemli bir artış gerçekleşmiştir.
18

 Çatışma bölgesindeki nüfusun 

kompozisyonunda  bu türdeki bir değişimin, göçmenlerin ve kentlerdeki yerleşik nüfusun 

doğurganlık davranışlarını farklı mekanizmalar aracılığıyla etkileyeceği ileri sürülebilir.    

 Örneğin, kentlere göç eden kadınlar için tarım dışı sektörde istihdam olanaklarının 

artması; başta aile planlaması ve  bebek-çocuk sağlık hizmetleri olmak üzere bütün sağlık 

hizmetlerine erişimin daha kolay şekilde gerçekleşmesi; çocukları iyi bir şekilde yetiştirme 

olanaklarının çoğalması; kültürel ve sosyal değişimler, bu kadınların doğurganlık düzeylerinin 

azalmasına neden olabilir. Ancak, normal koşullar altında planlı bir şekilde gerçekleştirilen 

göçlerin aksine, çatışma-kaynaklı göçlerin büyük bir çoğunluğunda göçmenler yerlerinden zorla 

edilmiş; dolayısıyla yoksullaşarak ve yoksunlaşarak yeni yerleşim yerleri olan kentlere 

varmışlardır.
19

 Bu nedenle, göçmenler çatışma bölgesinde vardıkları kentlerin ya temiz su, 

elektrik, yol, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin en az ulaştığı yoksul kısımlarına -gecekondu 

bölgelerine, varoşlara- yerleşmiş ya da kentin etrafında bu belirtilen hizmetlerden tamamen 

mahrum yeni varoşlar oluşturmuştur. Dolayısıyla, çatışmadan dolayı kırsal kesimden kentlere 

yönelen kadın göçmenlerin doğurganlık davranışlarının nasıl değişeceği,  kentsel yaşama ne 

ölçüde entergre olduklarına; yani kentsel yaşamın olanaklarından ne kadar yararlanabildiklerine 

bağlı bir şekilde belirlenecektir. 

 Öte yandan, çatışma bölgesinde bulunan kentlerde yaşayan yerleşik nüfus, çatışmanın 

doğrudan gerçekleşen olumsuz sonuçlarıyla birlikte, çatışma-kaynaklı nüfus hareketlerinin neden 
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olduğu nüfus artışı ve bunun sonucunda daha da ağırlaşan işsizlik, konut ve çevre sorunu gibi 

ekonomik ve sosyal sorunlardan olumsuz şekilde etkilenebilir.
20

 Özellikle de kısa dönemde 

kamusal kaynakların sabit olması dikkate alındığında, çatışma-kaynaklı göçlerden dolayı 

gerçekleşen hızlı ve plansız kentleşme, eğitim ve sağlık hizmetleriyle birlikte insan sağlığı için 

çok önemli olan temiz su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin yetersiz kalmasına neden 

olabilir. Dolayısıyla, genel kuramsal çerçevede açıklandığı gibi, çatışma-kaynaklı göç hareketleri 

çatışma bölgesindeki kentsel yerleşik nüfusunun doğurganlık davranışını hem negatif hem de 

pozitif bir şekilde etkileyebilir. Örneğin, çatışma-kaynaklı göç akımlarına maruz kalan kentlerde 

sağlık problemlerinin artması ve sağlık hizmetlerinin aksaması, kadınların sağlık donanımlarını 

olumsuz etkileyerek onların doğurganlıklarını azaltabilir. Ancak, bu olumsuz gelişmeler aynı 

zamanda bebek-çocuk ölüm riskini artırmakta ve kadınların doğurganlık davranışlarını kontrol 

etme ve düzenleme kapasitesini düşürmektedir. Bu da, çatışmaya maruziyetin kadınların 

doğurganlık davranışını pozitif olarak etkilemesine yol açmaktadır. Öyleyse, çatışmanın kendi 

yıkıcı etkilerine ek olarak, çatışma-kaynaklı göç hareketlerinin hem göçmenlerin hem de kentsel 

yerleşik nüfusunun doğurganlık çıktılarını ne yönde değiştirdiği,  ancak dikkatli şekilde 

tasarlanmış ampirik bir çalışma ile belirlenebilir.   

 Türkiye’de çatışmaya maruziyetin doğurganlık davranışlarını etkilemesine yol açan diğer 

bir unsurun, 25 yıldan beri süren çatışma sürecinde etnik kimliklerin daha belirgin bir hal alması 

ve bunun sonucunda etnik kimlikler ekseninde ekonomik, sosyo-kültürel ve politik oluşumların 

ve kümelenmelerinin artması olduğu ileri sürülebilir. Silahlı çatışmanın Türkiye’deki Kürt 

sorunuyla olan ilişkisi dikkate alınırsa, çatışma süresince bu tür kümelenmelerin özellikle de Kürt 

kimliği etrafında gerçekleştiği gözlenmiştir. Örneğin 1990 yılların başında, çatışma-kaynaklı 

sorunlar başta olmak üzere Türkiye’deki Kürt nüfusun sorunlarına odaklanan siyasi bir parti 

kurulmuştur. 2010 yılı itibariyle, anayasal nedenlerden dolayı birçok kez kapatılan ve her 

seferinde kurulan başka bir partiyle siyasi yaşamına devam eden bu siyasi hareket, çatışma 

bölgesinde bulunan yerleşim yerlerindeki yerel yönetimlerin bazılarını elinde 

bulundurmaktadır.
21

 Bu türden etnik-temelli, çok boyutlu mobilizasyon çeşitli mekanizmalar 

aracılığıyla ama farklı yönlerde, çatışma bölgesinde çoğunluğu oluşturan Kürt kadınlarının 

doğurganlık davranışını etkileyebilir.
22

 Örneğin bu etnik gruba ait kadınlar, Kürt nüfusun artışını 

sağlayarak ülke içindeki kaynakların dağılımındaki pazarlık gücünü artırmak için, doğurganlık 

düzeylerini belirleyen diğer etkenlerden bağımsız olarak doğurganlıklarını artırabilir. Öte yandan, 
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ülke geneli ile kıyaslandığında, toplumsal statüleri çok düşük olan Kürt kadınlarının durumunda 

bazı önemli gelişmeler olmuştur (Çağlayan, 2007; Çağlayan, 2011). Örneğin, Kürt nüfusu odaklı 

siyasi partilerde kadınlara yönetimsel görevlerde -milletvekili veya  yerel yönetim yöneticisi 

olarak-  özel bir önem verilmesi,  Kürt kadınlarının toplumsal statüsünde bir iyileşme olduğunu 

işaret etmektedir. Demografi literatüründe de belirtildiği gibi, başta karar mekanizmalarında 

olmak üzere kadınların ekonomik ve sosyal olarak öneminin artması, doğurganlık davranışlarını 

belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olmalarına ve bundan dolayı doğurganlıklarının azalmasına 

yol açabilir (Hindin, 2000).  

 Sonuç olarak, bu tartışmanın oluşturduğu çerçeve içinde, çatışmanın doğurganlık 

davranışına etkisinin yönünü ve büyüklüğünü teorik olarak öngörmek oldukça zordur. Bu 

nedenle, bundan sonraki bölümlerde böyle bir etkinin ne yönde ve nasıl bir büyüklükte 

gerçekleştiğini belirlemek amacıyla, çatışmanın doğum sayısının ilerleme oranlarına etkileri 

incelenecektir. Türkiye’de birinci doğum ve birinciden ikinci doğuma geçişlerin yaygın bir 

şekilde gerçekleştiği dikkate alınırsa, ikinciden üçüncü doğuma veya üçüncüden dördüncüye 

geçiş gibi yüksek doğum sayısındaki geçişler, daha büyük olasılıkla çatışma sonucu doğurganlık 

davranışlarında ortaya çıkan değişimi yansıtacaktır. Bu açıdan yüksek doğum sayısındaki bu 

geçişlerin incelenmesi, çatışma süresince hem çocuk arz ve talebindeki değişimler hem de 

doğurganlığı düzenleyen sağlık hizmetlerindeki değişimler hakkında bazı ipuçları verecektir.          

 

Ampirik Çerçeve  

Veri 

 Türkiye’de yaklaşık çeyrek yüzyıldır devam eden silahlı çatışmanın doğurganlık 

davranışına nedensel etkisini tahmin etmek için çatışmaya maruziyetin zamana ve illere göre 

değişkenlik sergilemesinden faydalanılmıştır. İlk olarak, bu değişkenliğin zaman içindeki 

boyutunu kullanmak amacıyla, çatışmadan önceki dönemdeki kadınların doğurganlık davranışları 

hakkındaki bilgi, çatışmanın başlamasından bir yıl sonra gerçekleştirilen 1985 GNS’nin 

verisinden türetilmiştir. Çatışmadan etkilenen kadınların doğurganlık davranışlarını ölçmek için 

ise 1990 ve 2000 yıllarında gerçekleştirilen GNS’nin verileri kullanılmıştır: 1990 GNS çatışma 

ortamına 6 yıl maruz kalmanın sonuçlarının ölçülmesine imkan sağlarken, 2000 GNS benzer bir 

imkanı 16 yıllık süre için vermektedir. Türkiye’deki mikro veri toplama çalışmalarının 2000’li 
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yıllardan itibaren düzenli biçimde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulursa, 1985 GNS’si 

çatışma öncesi dönem hakkındaki bilgiyi içinde barındıran tek veri setini oluşturmaktadır.  

 GNS verisinin tekliği sadece çatışma öncesi dönem hakkında bilgi vermesiyle sınırlı 

değildir. Aynı zamanda bu veri, iller arasında değişkenlik gösteren çatışma ortamına maruz 

kalmanın, il bazında kişilerin davranışlarına etkisinin incelenmesine de olanak vermektedir. Bu 

özelliği açısından da GNS verisi, Türkiye’deki bütün iller için yeterli örneklem büyüklüğüne 

sahip olan ve bundan dolayı iller arasındaki farklılıkların neden ve sonuçları bakımından 

incelenmesine olanak sağlayan tek veri setidir. Çalışmada, GNS’nin bu ikinci özelliğinden 

faydalanılarak çatışmaya maruziyetin ülke içindeki coğrafi değişkenliği ölçülmüştür: 1987-2002 

yılları arasında yürürlükte olan OHAL uygulamasına tabi olmuş iller, çatışmanın gerçekleştiği 

iller olarak tanımlanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin içinde yer almayan tüm 

iller ise çatışmanın gerçekleşmediği iller olarak sınıflandırılmıştır.  

 Bu çerçevede, zaman içinde ve coğrafi olarak değişkenlik gösteren çatışmaya maruziyeti 

ölçmek ve ekonometrik analizde kullanmak için 1985, 1990 ve 2000 GNS verilerinden rassal 

olarak seçilen % 5’lik örneklemler kullanılmıştır. Bu ham veri için iki önemli düzenleme 

yapılmıştır. Birincisi, doğum yerini, sayım zamanındaki yerleşim yerini veya sayımdan 5 yıl 

önceki yerleşim yerini Türkiye dışında bir  ülke olarak belirten kadınlar analiz edilen örneklemin 

dışında bırakılmıştır. İkincisi, tüm sayım verilerinde her bir ili mümkün olduğunca benzer bir 

idari yapılanma içinde gözlemleyebilmek amacıyla, 1990 ve 2000 sayımındaki iller 1985 

sayımındaki illerin idari yapılanmasına göre yeniden sınıflandırılmıştır. İdari ve ekonomik 

zorunluluktan çok, genel veya yerel seçimlerde oy kazanmak gibi politik nedenlerle yapılan 

değişiklikler sonucunda, 1985 GNS’de 67 olan il sayısı 1990 GNS’de 73’e, 2000 GNS’de ise 

81’e yükselmiştir. Araştırmacılara sunulan GNS verisi il ve ilçe dışındaki yerleşim yerleri 

hakkında bilgi içermediğinden, yeni illerin nasıl oluştuğunu bu veriden tam ve mükemmel bir 

şekilde türetmek mümkün değildir. Buna rağmen, ekte sunulan Tablo A1’de gösterildiği gibi, 

illerin yeniden kodlanması sonucunda 65 il üç sayım yılı için de tutarlı bir şekilde 

tanımlanabilmiştir. 

 Bu tanımsal çerçevede, çatışmanın kadınların doğurganlık davranışına olan etkisini 

ölçmek için doğum (çocuk) sayısındaki geçişler, değişimler incelenmiştir. Doğum yerine, ait 

oldukları yaş grubuna ve sayım yılına göre kümelenen  kadınların ilk doğumu yapma oranı 

(01), birinciden ikinci doğuma geçiş oranı (12), ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı 
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(23), üçüncüden dördüncü doğuma geçiş oranı (34) ve en son olarak da dördüncüden 

beşinciye veya daha yüksek sayıdaki doğuma geçiş oranı (45) doğurganlık davranışını ölçmek 

için kullanılmıştır.
23

 İlgili demografi literatüründe uygulanan hesaplama yöntemi kullanılarak, k 

doğumdan k+1 doğuma ilerleme oranı, en az k+1 doğum yapmış kadın sayısının en az k kadar 

doğum yapmış kadın sayısına bölünmesi sonucu elde edilmiştir. GNS’de doğurganlıkla ilgili 

sorular sadece en az bir kere evlenmiş kadınlara sorulduğu için, analiz edilen örneklem 

doğurganlık sürecinde bulunan 15-49 yaşlarındaki, en az bir kere evlenmiş kadınları 

kapsamaktadır.
24

 Demografi literatüründeki incelemelere benzer şekilde, bu kadınlar 15-19, 20-

24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, ve 45-49 olmak üzere yedi farklı yaş grubunda sınıflandırılmıştır. 

Yine ilgili literatürle uyumlu bir şekilde, regresyon analizinde -özellikle de sağlamlılık 

analizinde, demografik geçişin bir göstergesi olarak  kabul edilen ikinciden üçüncü doğuma geçiş 

oranına (23) odaklanılmıştır.    

 Türkiye’deki tüm mikro veri setleri dikkate alındığında, hem çatışma öncesi dönem 

hakkında bilgi içeren hem de il bazında tahmin yapılması için gerekli örneklem büyüklüğüne 

sahip olan tek veri seti olması, sayım verisinin kullanılmasını zorunlu kılmakla birlikte genel 

amaçlar doğrultusunda toplanmış bu türdeki veri, silahlı çatışma gibi ekonomik, sosyal ve politik 

altüst oluşlara maruz kalmış kişilerin deneyimlerini ölçmekte eksik ve yetersiz kalabilir. Özellikle 

de sayım verisinin yetersizliği, kişilerin çatışma süresince nerede yaşadıklarının belirlenmesinde 

kendini gösterir. Çünkü sayım verisinin sunduğu doğum yeri, sayım zamanındaki yerleşim yeri 

ve sayımdan 5 yıl önceki yerleşim yeri hakkındaki bilgiler kullanılarak, kişilerin çatışma 

öncesinde veya süresince yaşadıkları yerlerin örüntüsü çok kısıtlı bir şekilde türetilebilir. 

Kullanılan verinin bu eksikliği dikkate alınarak öncelikle, çatışmanın gerçekleştiği illerde yaşayıp 

yaşamadıkları, kişilerin doğum yeri bilgisi kullanılarak tespit edilmiştir. Daha sonra, sayım 

verisindeki diğer bilgiler kullanılarak, farklı yerleşim yeri örüntüsüne sahip kişilerden oluşan 

örneklemlerden faydalanılarak sağlamlılık analizi yapılmıştır. Bu analizin sonuçları, farklı 

yerleşim yeri örüntüler bilgisinin kullanılmasına rağmen, çatışmanın doğurganlık çıktısına etkisi 

tahminlerinin değişmediğini göstermektedir. Ayrıca, değişik bölgelerin farklı biçimlerde çatışma 

ortamına maruz kalmayan iller olarak tanımlandığı ampirik alıştırmada da benzer sonuçların elde 

edilmesi, kullanılan tanımsal çerçeveye olan  güveni pekiştirmektedir.  
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Ekonometrik Yöntem 

 Çalışmanın ampirik kısmında 1985, 1990 ve 2000 GNS verileri kullanılarak Türkiye’nin 

Doğu Bölgesi’nde gerçekleşen silahlı çatışmanın doğurganlık davranışına etkisi incelenmiştir. 

Doğum sayısının ilerleme oranının bağımlı bir değişken olarak kullanıldığı bu incelemede, 

aşağıdaki regresyon modeli tahmin edilmiştir: 
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 Burada, i  15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 olmak üzere 7 yaş grubunu, j  

65 doğum ilini, t  ise 1985, 1990 ve 2000 olmak üzere sayımın gerçekleştirildiği yılları 

belirtmektedir. )1(  kkY  k  tane canlı doğum yapmış kadınların bir tane daha canlı doğum 

yapma oranını göstermektedir. Örneğin, )10( Y evlenmiş kadınların anne olma oranını 

göstermektedir. Öte yandan, çalışmanın odaklandığı )32( Y ise iki doğum yapmış evlenmiş 

kadınların üçüncü doğumu yapma oranını göstermektedir. ilCatisma _  gölge değişkeni 1987-

2002 yılları arasında OHAL uygulamasının gerçekleştiği illeri belirtmektedir. Yil_1990 ve 

Yil_2000 gölge değişkenleri ise sırasıyla 1990 ve 2000 yıllarını belirtmektedir. Verinin yaş 

gruplarına, doğum illerine ve yıllara göre kümelendirilmesinden ötürü bu kümeleri oluşturan 

unsurlarının sabit özelliklerinin regresyon denkleminde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, regresyon modeline dahil edilen yaş gruplarını belirten gölge değişkeni vektörü,  , yaş 

gruplarına özgü sabit özellikleri; illeri belirten gölge değişkeni vektörü,  , illere-özgü sabit 

özellikleri ve yılları belirten gölge değişkeni vektörü,  , yıllara-özgü sabit özellikleri 

belirtmektedir. İki etkileşim terimi  *  ve  * , yaş grubuna özgü özelliklerinin illere ve 

yıllara göre farklılık göstermesi ihtimalini kontrol etmektedir.   ise rassal hata terimini 

göstermektedir. İller arasında değişen varyansın yapısı ve aynı ile ait üç sayım yılının gözlemleri 

arasındaki ardışık korelasyon dikkate alınarak standart hatalar tahmin edilmiştir. Bu tahmin etme 

işleminde, standart hatalar il-yıl bazında kümelendirilerek hesaplanmıştır. Son olarak, tahmin 

edilen bütün regresyon modelleri yaş grubu-doğum il-yıl hücrelerinde bulunan 15-49 yaşındaki 

evlenmiş kadın sayısı kullanılarak ağırlıklandırılmıştır.  
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 Bu farkların-farkı (F-F) yöntemi çerçevesinde 1  ve 2  silahlı çatışmanın doğum 

sayısının ilerleme oranına etkilerini belirtmektedir. Daha açık bir ifadeyle, bu iki katsayının F-F 

tahminleri, çatışma ortamına maruz kalan iller ile kalmayan iller arasından, doğum sayısının 

ilerleme oranı arasındaki farkın 1985 ile 1990 ve 1985 ile 2000 yılları arasında nasıl değiştiğini 

ölçmektedir. Böylece, F-F tahminleri sırasıyla çatışma ortamına 6 yıl ve 16 yıl boyunca maruz 

kalmanın doğurganlık davranışına etkileri hakkında bilgi vermektedir.  

 Türkiye örneğinde olduğu gibi, ülke içindeki silahlı çatışmanın gerçekleştiği bölgeler 

veya iller genellikle rassal olmayan bir şekilde belirlenmektedir. Özellikle, illerin belirli 

özellikleri çatışmaya maruziyetin mekansal değişkenlik göstermesine sebep olur. Daha önce de 

belirtildiği gibi PKK,  Türk Devleti’ne karşı silahlı çatışmaya girmek için Kürtlerin yoğun olduğu 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki illeri seçmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman, Doğu 

Bölgesi’nin seçilmesi örgütün eleman toplama sürecini daha uygun şartlarda gerçekleştirmesine 

olanak verirken, aynı zamanda gıda, barınma, silahlı eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir 

altyapı oluşturmasına da katkıda bulunmuştur. Ayrıca, bu bölgede yerleşim birimlerinin 

küçüklüğü ve dağınıklığı –yani, kentleşme oranının düşük olması- eğitim, sağlık, ulaşım ve 

iletişim gibi önemli altyapı hizmetlerinin fazla gelişmemiş olmasına ve buna bağlı olarak da idari 

ve askeri yapılanmanın yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu durum bölge insanının sosyo-

ekonomik gönencini zaman içinde olumsuz bir şekilde etkilerken, PKK’nın etkin şekilde 

örgütlenip saldırılar düzenlemesine olanak sağlamıştır.  

 Ancak, Doğu Bölgesi’nin PKK için daha uygun bir silahlı çatışma alanı olmasına neden 

olan bu özellikleri, aynı zamanda diğer bölgelere kıyasla daha yüksek bir doğurganlık rejimine 

sahip olmasına sebep olabilir. Örneğin, Türkiye’deki bütün hizmetlerin sunumunda olduğu gibi 

sağlık ve aile planlaması ile ilgili hizmetlerin de Türkçe olarak yapılmasının, çatışma bölgesinde 

yaşayan Kürtler gibi anadili Türkçe olmayan nüfusun bu hizmetlerden daha az ve etkin olmayan 

bir şekilde yararlanmasına neden olduğu öne sürülebilir. Bu da, anadili Türkçe olmayan gruplar 

için doğurganlık oranının görece olarak daha yüksek olmasına katkıda bulunabilir. Bununla 

birlikte, yukarıda belirtilen altyapı yatırımlarının yetersizliğinin, bölge halkının başta aile 

planlaması olmak üzere bütün sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlaması mümkündür. 

 Bu bağlamda, Doğu Bölgesi’ndeki illerin kendine özgü ve zaman içinde değişmeyen 

özellikleri hem bu bölgenin silahlı çatışmaya maruz kalmasına hem de yüksek bir doğurganlık 

rejimine sahip olmasına yol açabilir. Eğer illerin bu özellikleri kontrol edilmezse, çatışmaya 
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maruziyet ile doğurganlık arasında tahmin edilen bağıntı yapay (yalancı) bir korelasyondan başka 

bir şey olmayacaktır. F-F yöntemi, hem çatışmanın gerçekleştiği iller hem de çatışmanın 

gerçekleşmediği diğer iller için zaman içindeki değişimi dikkate aldığından,  illere-özgü sabit 

özellikleri kontrol etmektedir.  

 Benzer bir şekilde, çatışmaya maruziyetin doğurganlığa etkisini aynı zaman diliminde 

gerçekleşen ekonomik, sosyal ve diğer gelişmelerinin etkilerinden ayıklamak gerekmektedir. 

Örneğin, son 30 yıldır uygulanan piyasa-odaklı ekonomik politikalar bir yandan kadınların 

işgücüne katılma süreçlerini dönüştürürken, diğer yandan da çocuklar için yapılan beşeri sermaye 

yatırımlarının maliyetini ve getirisini etkileyerek, ailelerin fazla ama niteliksiz çocuk ile az ama 

nitelikli çocuk arasındaki tercihini değiştirmiş olabilir. Buna ek olarak, sağlık sektöründeki 

teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin aile planlaması hizmetlerinin arzına ve talebine etkileri, 

kadınların doğurganlık davranışlarının zaman içinde değişmesine katkıda bulunabilir. Bu 

nedenlerle, hem çatışmanın gerçekleştiği hem de gerçekleşmediği illerdeki doğurganlık 

davranışlarında zaman içinde gerçekleşen değişimlerin, çatışmadan bağımsız bir şekilde 

gerçekleşme ihtimali oldukça yüksektir. Bu değişimlerin bütün illeri benzer bir şekilde etkilemesi 

durumunda, doğurganlık davranışları açısından çatışma ortamına maruz kalan ve çatışma 

olmayan illerdeki zaman içindeki değişimin karşılaştırılması, bu değişimi –yani, çatışma 

süresince- doğurganlık davranışlarını etkileyen ekonomik, sosyal ve diğer gelişmelerin kontrol 

edilmesini mümkün kılmaktadır.  

 Ayrıca F-F yöntemi, çatışma ile doğurganlık davranışları arasındaki ilişkinin iki-yönlü 

olma ihtimalinin neden olabileceği ekonometrik sorunların aşılmasını da mümkün kılmaktadır. 

Nitekim çatışma ortamına maruz kalmak, doğurganlık davranışını etkileyebileceği gibi, farklı 

doğurganlık rejimleri de çatışmanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, yüksek 

doğurganlık rejimi sonucunda nesil gruplarının aşırı kalabalık olması, bu gruplar içinde yer alan 

kişilerin sağlık, eğitim ve emek piyasası çıktılarını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu 

olabilir.
25

  Bu tür olumsuzluklar diğer ekonomik, politik veya kültürel mağduriyetler ile birleştiği 

zaman, yüksek doğurganlık rejimleri çatışma ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir (Urdal, 

2004).  

 F-F yöntemi, çatışmaya maruziyetin doğurganlığa etkileri konusundaki tahminlerinin 

böyle iki-yönlü bir ilişkiden etkilenip etkilenmediği belirlemek için gerekli sınamaların 

yapılmasına olanak sunmaktadır. Sağlamlılık analizinde, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine 
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göre değişkenlik gösteren farklı kontrol il grupları kullanılarak F-F tahminlerinin nasıl değiştiği 

incelenmiştir. Benzer şekilde bu iller, çatışma öncesi dönemde sahip oldukları doğurganlık 

düzeylerine göre gruplandırılarak sağlamlılık analizinde kullanılmıştır.  

 Aynı zamanda belirtilen ampirik alıştırmalar, F-F yönteminin üzerine kurulduğu teşhis 

etme varsayımının geçerliliğinin incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bu teşhis etme varsayımı, 

çatışmanın gerçekleşmediği durumda, doğurganlık davranışlarının çatışmanın gerçekleştiği illerle 

gerçekleşmeyen iller arasında zaman içinde değişmemesi gerektiğini işaret eder. Başka bir 

deyişle, çatışmaya maruziyet söz konusu olmadığı zaman, yukarıda belirtilen regresyon 

denklemindeki etkileşim terimlerinin katsayılarının sıfır olması gerekmektedir. Ancak, çatışma 

öncesi dönemde ve/veya çatışma süresince çeşitli nedenlerden ötürü illere özgü doğurganlık 

düzeyinde zaman içinde gerçekleşebilecek farklı eğilimler –yani, doğurganlığı etkileyen illere-

özgü etkenlerin zaman içinde değişmesi- bu varsayımın geçerliliğini tehlikeye sokacaktır. 

Öyleyse, çatışma illerine benzerlikleri açısından farklılaşan değişik illerin kontrol il grupları 

olarak kullanılması, F-F yönteminin varsayımının hangi ölçüde geçerli olduğuna dair bazı 

ipuçları sağlayacaktır. Nitekim sağlamlılık analizinin sonuçları, çatışmaya maruziyetin 

doğurganlık çıktılarına etkilerinin, F-F tahminlerinin belirtilen olası sorundan etkilenmediğini 

işaret etmektedir.  

 Uygulanan ekonometrik yöntemden bağımsız olarak, doğurgan oldukları dönemlerini 

tamamlamamış 15-49 yaş grubundaki kadınların doğurganlık çıktılarının kullanımı, bu kadınların 

doğurganlık davranışlarının eksik bir şekilde ölçülmesine yol açabilir. Başka bir deyişle, bu yaş 

grubundaki kadınların gözlemlenen doğurganlık çıktıları sadece kısa, geçici bir dönem için 

geçerli olabilir. Geçici olabilecek bu doğurganlık davranışlarının kalıcı bir duruma dönüşüp 

dönüşmediğini belirleyebilmek için, kadınların doğurgan oldukları dönemi tamamladıktan sonra 

gerekli ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Demografi literatüründe bu tür ölçüm eksikliğinin, 

özellikle de doğum sayısının ilerleme oranı için geçerli olduğu belirtilmektedir. Daha önce de 

açıklandığı gibi, bu çalışmada k’nıncı doğumdan k+1’inci doğuma ilerleme oranı, en az k+1 tane 

doğum yapmış kadın sayısının en az k tane kadar doğum yapmış kadın sayısına bölünmesi 

sonucu hesaplanmaktadır. Doğurganlık süresini tamamlamamış kadınlar için doğum sayısının 

ilerleme oranının bu şekilde hesaplanması, birbirinin aksi yönünde sonuçları olan iki tür ölçüm 

hatasına neden olabilir. İlk ölçüm hatası, kadınların doğum süreçlerinin sağdan kırpılmasından 

(right-censoring) dolayı, sayım zamanında k kadar doğum yapan ama zaman içinde –doğurganlık 
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dönemlerinin sonraki aşamalarında- k+1’inci doğumu yapacak kadınların dikkate alınmaması 

sonucu gerçekleşebilir. Bu türde bir ölçüm hatası, hesaplanan ilerleme oranında paydanın büyük, 

payın ise küçük olmasına katkıda bulunarak, bu oranın gerçek değerinden daha küçük 

ölçülmesine neden olur. İkinci ölçüm hatasının gerçekleştiği durumlarda ise, doğum süreçlerinin 

soldan kırpılmasından (left-censoring) dolayı, zaman içinde k kadar çocuğu olacak kadınlar 

dikkate alınmayarak, daha önceden k çocuk sayısını erişmiş kadınların sayısı kullanılarak 

ilerleme oranı hesaplanmaktadır. İlk ölçüm hatasının aksine, böyle bir durum ilerleme oranının 

gerçek değerinden daha büyük ölçülmesine yol açar.  

 Karşıt yönlerde gerçekleşen ölçüm hatalarına neden olan bu tür kırpılmaların ilerleme 

oranına net etkisini önceden kestirmek oldukça zordur. İyimser bir olasılık,  bu iki ölçüm 

hatasının aynı büyüklükte gerçekleşip net etkisinin sıfır olmasıdır. Ayrıca, bu iki taraflı 

kırpılmanın, çatışmaya maruziyette zaman içindeki coğrafi değişkenliği kullanan F-F yönteminin 

tahminleri için sorun olmaması mümkündür. Çünkü bu hatalı ölçümlerin sonucunda ortaya çıkan 

sapmaların bütün yıllar ve iller için geçerli olması durumunda, F-F yöntemi onların tahminlere 

olan etkilerini kontrol altına almaktadır. 

 Ancak sağdan ve soldan kırpılmanın yapısı ve kapsadığı doğurganlık dönemleri, 

çatışmaya maruz kalan illerde ve kalmayan illerde farklı şekillerde değişebilir. Örneğin, 

çatışmanın sebep olduğu olumsuz ekonomik koşulların etkisini bertaraf etmek için, aileler kız 

çocuklarını erken yaşta evlendirebilir. Öte yandan, normal koşullarda emek piyasasında 

kariyerine devam etmek isteyen ileri yaştaki kadınlar, çatışmanın istihdam olanaklarına ve 

ücretlere olumsuz etkilerinden dolayı emek piyasasını terkedip daha fazla çocuk sahibi olmayı 

tercih edebilir. Birinci örnek, çatışma ortamına maruz kalan kadınların doğurganlık çıktılarının 

ölçülmesindeki soldan kırpılmanın etkisini gösterirken, ikinci örnek yapılan ölçümlerde sağdan 

kırpılmanın nasıl değişebileceğini belirtmektedir. Bu tartışmanın ışığı altında, çatışmaya 

maruziyetin neden olabileceği ölçüm hatalarındaki değişiklikler dikkate alınarak, doğurganlık 

süreçlerini tamamlamamış 15-49 yaş grubundaki kadınlar için elde edilen F-F tahminleri 

değerlendirilmelidir.  

 Yine de, bu çift taraflı kırpılmanın tahmin sonuçlarına olumsuz etkilerini en düşük 

düzeyde tutabilmek amacıyla, ampirik analizde kadınlar doğum yerlerine ve sayım yıllarına ek 

olarak yaş gruplarına göre de kümelendirilmiştir. Çünkü yukarıda açıklanan kırpılmaların farklı 

yaş grubundaki kadınlar için farklı biçimlerde gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle, 
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daha önce de belirtildiği gibi, 15-49 evlenmiş kadınlar için yedi farklı yaş grubu oluşturulmuş ve 

bu grupları belirten gölge değişkeni vektörü regresyon modeline dahil edilmiştir. Böylece, yaş 

grupları arasındaki, evlilikte geçirilen süredeki ve çocuk yapabilme kapasitesindeki farklılıklar 

dikkate alınmış olur. Bundan başka, yaş gruplarını belirten gölge değişkenlerinin yıl ve il gölge 

değişkenleriyle çarpımları sonucu elde edilen etkileşim terimlerinin regresyon modeline 

eklenmesi, 15-49 yaş grubundaki kadınların yaş kompozisyonun illere ve yıllara göre değişkenlik 

sergilemesi ihtimalini kontrol altına almaktadır. Aynı zamanda bu etkileşim terimleri, yaş 

gruplarına göre farklı biçimlerde gerçekleşebilecek olan doğurganlık davranışını belirleyen 

unsurların -çocuk arzı, çocuk talebi, aile ve sağlık hizmetleri- il ve yıllara göre değişkenlik 

göstermesi olasılığını da dikkate almaktadır.       

 Bu bölümü kapatmadan önce belirtmek gerekir ki; ülke içinde gerçekleşen ekonomik, 

sosyal, politik veya doğal felaket kaynaklı şoklara maruz kalınmasındaki değişkenliği, bu tür 

şokların etkilerinin teşhis edilmesinde kullanırken sağlanması gereken en önemli koşul, şokun 

gerçekleştiği coğrafi birimlerde (denek grup) meydana gelen olayların diğer coğrafi birimlerdeki 

(kontrol grup) gelişmeleri etkilememesidir. Nitekim bu çalışma kapsamında elde edilen F-F 

tahminleri, çatışmanın bütün Türkiye için değil, bölgesel temelde gerçekleşen etkilerini 

ölçmektedir. Ancak, Türkiye’deki çatışma ortamı için bu koşulun yerine getirilmesi zor 

görünmektedir. Çünkü Türk Devleti ile PKK arasındaki silahlı çatışma, bazı istisnalar dışında 

genellikle OHAL uygulamasının yürürlükte olduğu illerde gerçekleşmesine rağmen, bu 

çatışmanın etkilerinin ülke geneline iki mekanizma aracılığıyla yayılması söz konusu olabilir. Bu 

mekanizmaların ilki, çatışma-kaynaklı nedenlerden dolayı, çatışma illerinden çatışmanın 

gerçekleşmediği illere doğru gerçekleşen göç hareketleridir. Bunun sonucunda, çatışmanın 

gerçekleşmediği illerde meydana gelen nüfus artışından dolayı eğitim, sağlık ve diğer altyapı 

hizmetleri yetersiz kalabilir. Bu nedenle, çatışma illerinde yaşayan akranlarına benzer bir şekilde, 

diğer illerde yaşayan kadınların da doğurganlık davranışı etkilenebilir.  

 Çatışmanın gerçekleşmediği illerde yaşayan kadınların, çatışmadan dolaylı yollardan 

etkilenmesine neden olabilecek diğer bir mekanizmanın, genel denge etkileri aracılığıyla 

gerçekleştiği öne sürülebilir. Çatışma boyunca devletin yaptığı askeri harcamaların artması 

sonucunda eğitim, aile planlaması ve sağlık hizmetleri gibi ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine 

olumlu katkıda bulunabilecek alanlara ayrılan kaynaklarda ciddi kısıtlamalar gerçekleşir. Bu ise 

sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri bakımından, çatışma süresince yaşadıkları yerden 
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bağımsız olarak bütün kadınların çatışmadan olumsuz bir şekilde etkilenmesine yol açabilir. 

Böylece, çatışma-kaynaklı göç hareketleri ve genel denge etkileri nedeniyle çatışma ortamına 

maruz kalmayan kadınlar da, böyle bir ortama maruz kalan kadınlar kadar olmasa da, çatışmadan 

etkilenerek doğurganlık davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilirler. Sonuç olarak, çalışmanın 

aşağıda sunulan bulguları değerlendirilirken bu hususlar dikkate alınmalıdır.                        

 

Regresyon Analizinin Temel Bulguları 

 Regresyon analizinin sonuçlarına geçmeden önce, bir önceki bölümde açıklanan F-F 

tahmin etme yönteminin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla Tablo 2’de bu yöntemin betimsel 

analizi gerçekleştirilmiştir. Bu tabloda GNS verileri kullanılarak, 15-49 yaş grubundaki evlenmiş 

kadınlar için ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranının il bazındaki ortalamaları ve bunların birinci 

fark ve F-F tahminleri  gösterilmiştir: Tablodaki Panel A gösterim ile ilgili bilgileri, Panel B ise 

sayısal bilgileri vermektedir. [Tablo 2] 

 Tablo 2’nin Panel B’sinde gösterilen F-F yönteminin tahmin sonuçlarına ulaşmak için, 

çatışmadan dolayı doğurganlık davranışlarında gerçekleşen zamansal ve coğrafi boyutlardaki 

değişkenlik kullanılmıştır.
26

 İlk olarak doğurganlık davranışında zaman içinde gerçekleşen 

değişimi ölçmek amacıyla, her bir il grubu –yani, çatışma illeri ve çatışmanın gerçekleşmediği 

iller- için 1990 ile 1985 ve 2000 ile 1985 yılları arasında, ikinciden üçüncü doğuma geçiş 

oranındaki farklar hesaplanmıştır. Bu birinci farkın sonuçları, Panel B’nin dördüncü ve beşinci 

sütunlarının ilk iki satırında gösterilmiştir. Bu bulgular, ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranının 

tüm illerde zaman içinde azaldığını işaret etmektedir.  

 Daha sonraki aşamada ise, bu birinci farkların çatışmaya maruz kalan illerle kalmayan 

iller arasında ne ölçüde değiştiği hesaplanarak F-F tahminleri elde edilmiştir. Panel B’nin en son 

satırının son iki hücresinde gösterildiği gibi, F-F tahmininin değeri 1985-1990 yılları arasındaki 

dönem için 0.043, 1985-2000 yılları arasındaki dönem için ise 0.092 olarak bulunmuştur; bu her 

iki tahmin de istatistiksel olarak anlamlıdır. Elde edilen F-F tahminleri, çatışma illeriyle 

çatışmanın gerçekleşmediği illerin doğurganlık çıktıları arasındaki farkların, çatışma süresince 

çatışma illeri lehine arttığını göstermektedir.
27

 Başka bir deyişle, ikinciden üçüncü doğuma geçiş 

oranındaki azalmanın demografik geçişin bir göstergesi olduğu dikkate alınırsa, bu sunulan 

tahmin sonuçları 1985 yılından itibaren demografik geçişin tüm illerde gerçekleştiğini, ancak 

çatışma illerinde bu geçişin daha yavaş bir şekilde meydana geldiğini işaret etmektedir. Ayrıca 
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çatışma ortamına maruz kalınan sürenin uzaması sonucu, çatışmanın tahmin edilen etkilerinin 

hem sayısal büyüklük hem de istatistiksel anlamlılık seviyesi açısından daha güçlü bir şekilde 

gerçekleştiği gözlenmiştir.         

 Açıklanan F-F yöntemi çerçevesinde regresyon analizinin gerçekleştirilmesi sonucunda, 

çatışmaya maruziyetin doğurganlık çıktılarına etkileri hem daha etkin bir şekilde hem de diğer 

önemli değişkenler de kontrol edilerek incelenmiştir. Tablo 3’te kullanılan regresyon modeli, 

1990 ve 2000 yılını belirten gölge değişkenlerini, Doğu Bölgesi’nde bulunan fakat OHAL 

uygulaması kapsamına alınmayan iller dışındaki 58 ili belirten gölge değişkenlerini ve çatışmanın 

gerçekleştiği illeri belirten gölge değişkeni ile yıl gölge değişkenlerinin çarpımı sonucu elde 

edilen iki etkileşim terimini içermektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, bu iki etkileşim terimin 

katsayılarının F-F tahminleri, çatışmaya maruziyetin doğum sayısının ilerleme oranına etkisini 

ölçmektedir. Gerçekleştirilen regresyon analizinde, üstünde en fazla durulan ikinciden üçüncü 

doğuma geçiş oranına (2→3) ek olarak, evlenmiş kadınların birinci doğumlarını gerçekleştirme 

oranı (0→1), birinciden ikinci doğuma geçiş oranı (1→2),  üçüncüden dördüncü doğuma geçiş 

oranı (3→4) ve en son olarak dördüncüden beşinci veya daha yüksek sayıdaki doğuma (4→5) 

geçiş oranı incelenmiştir. [Tablo 3]  

 Türkiye’deki evli kadınların büyük çoğunluğunun çocuk sahibi olduğu dikkate 

alındığında, Tablo 3’ün ilk sütununda gösterildiği gibi, çatışmanın birinci doğumu gerçekleştirme 

oranını etkilememesi şaşırtıcı bir bulgu olarak değerlendirilmemelidir. Benzer biçimde, 

birinciden ikinci doğuma geçiş oranı için çatışmanın tahmin edilen etkisinin oldukça zayıf olduğu 

bulunmuştur. Bu bulgular, gerçekleştirilen regresyon analizinin tahmin sonuçlarının 

güvenilirliğini iki nedenden dolayı arttırmaktadır. İlk olarak, içinde bulunan dönemden ve 

yaşanılan yerden bağımsız olarak, Türkiye’deki evli kadınlar arasında oldukça yüksek olan bu iki 

doğurganlık çıktısı için çatışmanın etkisinin bulunmaması, çatışmanın daha yüksek doğum 

sayısına geçiş oranına etkileri konusundaki tahminlerin,  yapay bir korelasyon sonucu 

gerçekleşmediği kanısını destekler niteliktedir. Ayrıca düşük çocuk sayısına geçiş oranları için 

çatışmanın etkisinin bulunmaması veya zayıf bir şekilde gerçekleşmesi, daha yüksek çocuk 

sayısına geçiş yapan kadınların seçici bir ayıklanmaya tabi olmadıklarını işaret etmektedir. 

Böylece, daha yüksek doğum sayısına geçiş oranları için elde edilen tahminlerin yanlı olarak 

hesaplanması ihtimali azalmaktadır.  
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 Daha önce de belirtildiği üzere, bu çalışmada ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı 

demografik geçişin bir göstergesi olarak kullanılmıştır. Tablo 2’deki sonuçlarla uyumlu bir 

şekilde, Tablo 3’ün üçüncü sütununda gösterilen yıl gölge değişkenlerinin tahmin edilen 

katsayılarının negatif olması, 1985’ten itibaren Türkiye’de ikinciden üçüncü doğuma geçiş 

oranının azaldığını göstermektedir. Ancak çatışmanın etkilerini ölçen etkileşim terimlerinin 

katsayılarının pozitif olarak tahmin edilmesi, çatışma-kaynaklı nedenlerden dolayı çatışma 

illerinde bu orandaki düşüşün daha az olduğunu işaret etmektedir. Başka bir deyişle, son 25 yıldır 

Türkiye’nin genelinde gerçekleşen demografik geçiş, çatışmaya maruz kalan illerde daha yavaş 

şekilde gerçekleşmektedir. Ayrıca, 1990 yılının –çatışmanın başlamasından 6 yıl sonra- 

tahminleri ile karşılaştırıldığında, 2000 yılı –çatışmanın başlamasından 16 yıl sonra- için elde 

edilen F-F tahminlerinin daha büyük olması, çatışmaya maruziyet süresinin uzamasıyla birlikte 

çatışmanın tahmin edilen pozitif etkisinin artığını göstermektedir. Tablo 3’ün son iki sütununda 

verildiği gibi, benzer bulgular üçüncüden dördüncü doğuma ve dördüncüden daha yüksek doğum 

sayısına geçiş oranları için de gözlenmiştir.
28

 

 Tablo 4’te sonuçları sunulan regresyon modellerinde daha kapsamlı bir bağımsız 

değişkenler kümesi kullanılarak, çatışmanın doğum sayısının ilerleme oranlarına etkileri tahmin 

edilmiştir. İl ve yıl gölge değişkenlerine ek olarak, bu modele kadınların yaş gruplarına özgü 

nitelikleri kontrol etmek amacıyla yedi farklı yaş grubunu belirten gölge değişkeni vektörü dahil 

edilmiştir.
29

 Ayrıca, yaş gruplarına özgü nitelikler sayım yılına göre değişebilir. Örneğin son 25 

yıldır süren çatışma döneminde, kadın ve üreme sağlığı alanında gerçekleşen bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler ve bunların sonucunda yenilenen sağlık hizmetlerine erişiminin Türkiye’de 

de artması, kadınların doğurganlık davranışını önemli bir şekilde etkileyebilir. Ancak, farklı yaş 

gruplarındaki kadınların bu sağlık hizmetlerinden değişik ölçülerde yararlanması mümkün 

olabilir. Bunun nedeni, yeni sağlık hizmetlerinden doğurganlık dönemlerinin başlangıcındaki 

kadınların daha fazla yararlanırken, bu dönemlerinin sonuna yaklaşan kadınlar için böyle bir 

durumun daha az bir olasılıkla söz konusu olmasıdır. Çatışma süresince gerçekleşebilecek bu tür 

mekanizmalarının olası etkilerini dikkate almak amacıyla, yıl ve yaş gruplarını belirten gölge 

değişkenlerinin çarpımı sonucu elde edilen etkileşim terimleri tahmin edilen regresyon modelinde 

kontrol değişkenler olarak kullanılmıştır. [Tablo 4]  

 Ayrıca, her bir yaş grubundaki kadınlar hem sayısal büyüklükleri gibi nicel özellikleri 

hem de eğitim seviyeleri gibi nitel özellikleri açısından illere göre değişkenlik gösterebilir. Bu tür 
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özellikler evlenme imkanlarını, ilk evlenme yaşlarını ve evli kalma sürelerini etkileyerek, illere-

özgü doğurganlık davranışlarının kadınların yaş gruplarına göre farklılık sergilemesine neden 

olabilir. İllere ve yaş gruplarına özgü bu tür faktörleri kontrol etmek amacıyla, il ve yaş gruplarını 

belirten gölge değişkenlerinin çarpımı sonucu elde edilen etkileşim terimleri regresyon modeline 

dahil edilmiştir.   

 Tablo 4’te gösterildiği gibi, daha kapsamlı regresyon modelinin tahmin sonuçları daha 

önceki sonuçlarla hem nitel hem de nicel açıdan benzerlik göstermektedir. İki ve daha az doğum 

sayılarına geçiş oranlarına odaklanıldığında, çatışmanın etkilerinin daha zayıf bir şekilde 

gerçekleşmesi devam etmektedir. Öte yandan, çatışmanın doğurganlık çıktılarına olan pozitif 

etkisinin ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranıyla birlikte, daha yüksek doğum sayısına geçiş 

oranları için hem sayısal olarak hem istatistiksel anlamlılık seviyesi bakımından daha güçlü bir 

şekilde gerçekleştiği bulunmuştur.     

 Bu bölümde sunulan ekonometrik analizin tahmin sonuçları, Türkiye’de 1980’li yılların 

başlarında başlayan demografik geçiş süreci ile aynı süreç zarfında meydana gelen çatışma 

arasında bir etkileşimin gerçekleştiğini işaret etmektedir. Bu etkileşim sonucunda, bütün Türkiye 

için gözlemlenen demografik geçişin, çatışmanın gerçekleştiği illerde daha yavaş bir seyir 

izlediği öne sürülebilir. Farklı değişkenler kümesi kullanılarak belirlenen regresyon modellerinin 

tahmin sonuçları, tutarlı bir şekilde bu temel bulguyu desteklemektedir. Bu nedenle, bir sonraki 

bölümde gerçekleştirilen sağlamlılık analizinde, Tablo 4’ün üçüncü sütunundaki sonuçları elde 

etmek için tahmin edilen regresyon modeli ve analiz örneklemi kullanılmıştır. Ayrıca, sağlamlılık 

analizinde çatışmanın doğurganlık davranışına etkisini ölçmek için sadece ikinciden üçüncü 

doğuma geçiş oranına odaklanılmıştır.  

 

Sağlamlılık Analizi 

Çalışmanın Temel Bulguları İle-Özgü Eğilimlerle Açıklanabilir mi? 

 F-F tahmin etme yöntemi çatışmanın doğurganlık davranışına etkisini, çatışma boyunca 

çatışma illerinde meydana gelen doğurganlık davranışındaki değişimi, çatışmanın 

gerçekleşmediği illerdeki değişimle karşılaştırarak ölçmektedir.  Böyle bir karşılaştırmanın 

çatışmanın etkilerini yansız olarak ölçebilmesi için, çatışma illeri ile çatışmanın gerçekleşmediği 

iller arasındaki doğurganlık davranışının sadece çatışmaya maruziyetten dolayı farklılaşması 

gerekmektedir. Başka bir deyişle, çatışmanın gerçekleşmediği durumlarda, çatışmanın etkilerini 
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ölçen etkileşim terimlerinin katsayılarının sıfır olarak tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu teşhis 

etme varsayımının geçerliliğini tehlikeye sokan en önemli durum, çatışma illerinde ve/veya 

çatışmanın meydana gelmediği illerde, çatışma sürecinden bağımsız olarak doğurganlık 

davranışlarında bazı farklı eğilimlerinin çatışma öncesinde veya çatışma boyunca ortaya 

çıkmasıdır. Örneğin, eğer çatışmanın gerçekleşmediği illerde çatışma öncesi dönem içinde 

ikinciden üçüncü doğuma geçme oranında bir azalma eğilimi söz konusu ise, zaman içinde ve 

iller arasında olmak üzere iki düzeyde yapılan karşılaştırma sonucu elde edilen F-F tahminleri 

yansız olmayabilir. Uygulanan F-F yönteminin sınırları içinde, zaman içinde illere göre 

değişkenlik gösterebilecek bu tür eğilimlerinin neden olabileceği tahmin etme sorunlarının 

üstesinden gelebilmek için, regresyon modellerine yaş gruplarını ve illeri belirten gölge 

değişkenlerinin çarpımı sonucu elde edilen etkileşim terimleri dahil edilmiştir. Elde edilen tahmin 

sonuçları, çatışmaya maruziyet ile doğum sayısının ilerleme oranı arasındaki pozitif bağıntının, 

illere göre farklılık gösteren yaş gruplarına –dolayısıyla zamana- özgü eğilimlerin yapay bir 

sonucu olmadığını işaret etmektedir.     

 Ayrıca, ekonometrik analizde tasarlanan yarı-deneysel düzeneğin yapısında 

gerçekleştirilecek bazı değişiklikler, yukarıda belirtilen illere-özgü ama zaman içinde değişen 

eğilimlerin, çatışmanın tahmin edilen etkilerine ne ölçüde tesir ettiğini araştırmamıza olanak 

vermektedir. Ekonometrik yöntem bölümünde açıklandığı gibi, OHAL uygulamasının 

gerçekleştirildiği 9 il, çatışma illeri -denek il grubu-, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

dışındaki bölgelerde bulunan 48 il ise çatışmanın gerçekleşmediği iller -kontrol il grubu- olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımlama çerçevesinde çatışmanın gerçekleşmediği illerden, birbirinden 

farklı çeşitli kontrol grupları türetilebilir. Bu farklı kontrol gruplarının oluşturulması esnasında, 

çatışmanın gerçekleşmediği illerin gerek çatışma öncesi dönemde gerekse çatışma boyunca 

geçirdikleri sosyo-ekonomik deneyimlerin, çatışma illerinin deneyimleriyle olan benzerlikleri ve 

farklılıkları göz önünde bulundurulmuştur. Ek olarak, çatışmanın gerçekleşmediği illerin 

çatışmadan dolaylı olarak –örneğin çatışma-kaynaklı göçmen akımına maruz kalmaları gibi- nasıl 

etkilendikleri dikkate alınmıştır. 

 Bu sağlamlılık analizinin ilk ampirik alıştırmasında, çatışmaya maruziyetin etkilerinin F-F 

tahminlerinin, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan illerin kontrol gruplar olarak 

kullanılması durumunda nasıl değiştiği incelenmiştir. Çatışma süresince OHAL Kanunu 

kapsamına alınmayan illeri coğrafi olarak kapsayan bölgeler kullanılarak beş farklı kontrol grubu 
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oluşturulmuştur. Buna ek olarak, çatışma illeriyle birlikte Doğu Bölgesi’nde bulunan ama OHAL 

uygulamasının gerçekleşmediği iller ise diğer bir kontrol grubu olarak tanımlanmıştır. Bu altı 

kontrol grubun çatışma illeriyle birlikte kullanılması sonucu elde edilen, çatışmanın etkilerinin F-

F tahminleri Tablo 5’in Panel A’sında gösterilmiştir. Aynı tablonun Panel B’sinde ise kontrol 

grupları oluşturan bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme endeksi puanları sergilenmiştir. [Tablo 5] 

Bu amprik alıştırmada ilk olarak kullanılan Marmara ve Ege Bölgesi üç önemli açıdan 

diğer bölgelerden farklılık göstermektedir. Tablo 5’in Panel B’sinde gösterildiği üzere, bölgesel 

farklılıklardan ilki bu iki bölgenin Türkiye’nin en gelişmiş bölgeleri olmalarıdır. Bu bölgelerin 

yüksek sosyo-ekonomik gönence ulaşmış olmaları onların diğer önemli bir farklılığının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Ekonomik kaynaklar ve olanaklarla birlikte eğitimsel ve sağlık 

hizmetlerinin bu bölgelerde daha fazla erişilebilir olması, başta Doğu Bölgesi olmak üzere 

Türkiye’nin diğer bütün bölgelerinden göç almalarına yol açmıştır. Bu nedenle, çatışma illeri 

kökenli kişiler, özellikle de çatışma illeri kökenli Kürtler,  Marmara ve Ege Bölgelerine çatışma 

öncesi dönemde göç ederek yerleşik hale gelmişlerdir. Bu nüfus hareketlerinin bir sonucu olarak, 

bu iki bölge Doğu Bölgesi’nden sonra Türkiye’deki Kürtlerin en yoğun yaşadıkları yerleşim 

yerleri olmuşlardır. Bu durum da  zincirleme göç mekanizmalarının aracılığıyla, çatışma-kaynaklı 

nedenlerle çatışma illerinden göç eden nüfusun çoğunlukla Marmara ve Ege Bölgelerindeki illeri 

varış yerleri olarak seçmesine yol açmıştır. Daha önce de açıklandığı gibi çatışma-kaynaklı 

nedenlerden dolayı ülke içinde gerçekleşen bu tür nüfus hareketleri, hem çatışmanın hem de onun 

etkilerinin diğer illere sıçramasına neden olabilir. Örneğin, çatışmanın gerçekleşmediği illere 

özellikle Kürtlerin göç etmesi, bu illerde etnik-temelli ayrışmanın, kutuplaşmanın meydana 

gelmesine neden olabilir. Ayrıca, bu tür göç hareketlerinden dolayı çatışmanın gerçekleşmediği 

illerdeki nüfus artışı hem yerleşik nüfusun hem de yeni gelen nüfusun sağlık, eğitim ve diğer 

önemli altyapı hizmetlerini daha az ve etkin olmayan bir şekilde kullanmasına yol açabilir. 

Böylece, Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki illerde yaşayan kadınlar, çatışma ortamına doğrudan 

maruz kalmamalarına rağmen çatışmanın neden olduğu olumsuz koşullardan dolaylı bir biçimde 

de olsa en fazla etkilenen grubu oluşturduğu düşünülebilir. Marmara ve Ege Bölgeleri için 

çatışmanın olumsuz etkileri sadece çatışma-kaynaklı göç hareketlerinin sonucunda ortaya 

çıkmamaktadır. PKK, bu iki bölgenin Türkiye için  ekonomik ve politik açıdan stratejik önemini 

dikkate alarak, saldırılarının bazılarını bu bölgelerde, özellikle de büyükşehirlerde, 

gerçekleştirmiştir.  
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 Ancak tahmin sonuçları, bu iki bölgenin maruz kaldığı çatışma-kaynaklı sorunlardan 

dolayı kadın nüfusunun doğurganlık davranışlarında, çatışma illerindeki akranları için 

gözlemlenen değişikliklerin meydana gelmediğini işaret etmektedir. Nitekim, Tablo 5’deki Panel 

A’nın ilk iki sütununda gösterildiği gibi, çatışmanın ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına 

pozitif etkisi en yüksek bir şekilde bu bölgelerdeki iller kontrol grup olarak kullanıldığı zaman 

tahmin edilmiştir. Aynı tablonun ikinci panelinde sunulan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 

puanları, çatışma boyunca sosyo-ekonomik gelişmelerden en fazla bu iki bölgenin faydalandığını 

belirtmektedir. Bu durumun çatışma dışındaki bu iki bölgede yaşayan kadınlar için, çatışmanın 

dolaylı, olumsuz etkilerini bertaraf ettiği sonucuna ulaşılabilir. Benzer bir şekilde, sosyo-

ekonomik gelişmişlik endeksinin sıralamasında üçüncü ve dördüncü sırada olan İç Anadolu ve 

Akdeniz Bölgeleri’ndeki iller kontrol grubu olarak kullanıldığında da çalışmanın temel 

bulgusunun değişmediği gözlenmektedir. Daha önceki tahmin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, 

çatışmaya maruziyetin tahmin edilen etkileri biraz azalsa bile, pozitif ve istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde gerçekleşmeye devam etmektedir. 

 Çalışmada uygulanan yarı-deneysel tasarımın çatışmanın etkilerini daha yansız bir 

biçimde ölçebilmesi için, çatışmanın dolaysız veya dolaylı etkilerine maruz kalmayan en uygun 

kontrol grubu Karadeniz Bölgesi’dir. Çünkü bu bölgeninin illeri çatışmaya maruziyet dışında 

çatışma illerine görece olarak en fazla benzeyen iller kümesini oluşturmaktadır. Gerçekten de, 

Tablo 5’deki Panel B’nin son iki sütununda gösterildiği gibi, Karadeniz Bölgesi ve çatışma 

illerinin de içinde bulunduğu Doğu Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından benzer bir 

yapıya sahiptir. Daha da önemlisi, bu benzerlik sadece çatışma dönemi için değil, çatışma öncesi 

dönem için de geçerlidir. Ayrıca, daha önceki diğer dört bölgeninin aksine, bu bölge çatışma-

kaynaklı göç hareketlerinden ve şiddetten oldukça az etkilenmiştir. Dolayısıyla, bu bölgeninin 

illeri göreceli olarak çatışmanın olası etkilerinden daha fazla arınmış bir kontrol grubunu 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, Tablo 5’in beşinci sütununda sergilendiği gibi, kontrol grubu sadece 

Karadeniz Bölgesi’nin illerini içerdiği zaman F-F tahminlerinin pozitif olmaya devam etmesi, 

uygulanan ekonometrik yönteme olan güveni daha da güçlendirmektedir.  

 Bu ampirik alıştırmada son olarak, çatışma illeriyle birlikte aynı bölgede bulunan -Doğu 

Bölgesi- ama OHAL uygulaması kapsamına alınmayan iller kontrol grubu olarak 

tanımlanmıştır.
30

 Daha önce elde edilen tahmin sonuçlarına aykırı olarak, çatışmanın etkilerinin 

F-F tahminleri sayısal olarak oldukça küçük ve istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Böyle 
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bir sonucun meydana gelmesinin çeşitli nedenleri olabilir. İlk olarak coğrafi yakınlıktan ötürü, 

çatışmanın kendisi ve neden olduğu olumsuz koşullar Doğu Bölge’sindeki kontrol grubuna daha 

kolay bir şekilde sıçrayabilir. Buna ek olarak, bölgedeki silahlı çatışmanın Türkiye’deki Kürt 

sorunuyla olan bağıntısı göz önünde bulundurulduğunda, bu kontrol grubunu oluşturan illerde 

Kürt nüfusun yoğunluğunun yüksek olması, çatışmanın dolaysız veya dolaylı etkilerinin bu iller 

tarafından daha fazla hissedilmesine yol açabilir. Nitekim, hem coğrafi yakınlık hem de yerleşik 

Kürt nüfusunun büyüklüğü nedeniyle, Doğu Bölgesi’nde çatışmanın gerçekleşmediği iller 

çatışma-kaynaklı göç akımlarına daha fazla maruz kalmışlardır. Ayrıca, Doğu Bölgesi’ndeki 

bütün illerin eğitim, sağlık, ulaşım, telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin sağlanmasında 

aynı ağdan yararlanmaları, bu illeri sosyo-ekonomik gelişme düzeyleri bakımından birbirlerine 

daha bağımlı bir hale getirmektedir. Bu nedenle, diğer bölgelerdeki illerle karşılaştırıldığı zaman, 

bölgenin bazı illerinde gerçekleşen çatışmanın etkileri sadece bu illerle sınırlı kalmayarak, Doğu 

Bölgesi’ndeki bütün iller için geçerli olabilir. Sonuç olarak coğrafi yakınlık, benzer bir etnik yapı 

ve ortak sosyo-ekonomik ve altyapı hizmetleri ağları gibi unsurlardan dolayı, Doğu 

Bölgesi’ndeki OHAL uygulaması kapsamına alınmayan iller kontrol grup olarak kullanıldığı 

zaman, çatışmanın ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına herhangi bir etkisinin bulunmadığı 

söylenebilir.        

 Sağlamlılık analizinin ikinci ampirik alıştırmasında, yarı-deneysel tasarımda kullanılan 

farklı kontrol grupları belirlenirken illerin çatışma öncesi dönemdeki doğurganlık rejimleri 

dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, 1985 GNS verileri kullanılarak, evlenmiş kadınların 

doğurdukları çocuk sayısının il ortalamaları hesaplanmış ve bu ortalamalar artan bir şekilde 

sıralanarak üç farklı grup tanımlanmıştır: i) Düşük-doğurgan iller: Sıralamanın birinci üçte birlik 

dilimindeki illerden oluşmaktadır; ii) Orta-doğurgan iller: Sıralamanın ikinci üçte birlik 

dilimindeki illerden oluşmaktadır; iii) Yüksek-doğurgan iller: Sıralamanın sonuncu üçte birlik 

dilimindeki illerden oluşmaktadır. Bu tanımsal çerçeve içinde, çatışma illerin tümünün yüksek-

doğurgan iller grubunda bulunduğu belirlenmiştir (Tablo A1).  

 Tablo 6’da sergilendiği gibi çalışmanın temel ampirik bulguları muhafaza edilirken, 

çatışmaya maruziyetin ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına etkisi tahminlerinin büyüklüğü ve 

istatistiksel anlamlılık seviyesi, farklı doğurganlık rejimine sahip olan illerin kontrol grubu olarak 

kullanılması sonucunda değişmektedir. Örneğin, çatışma illerinden farklı bir doğurganlık 

rejimine sahip olan düşük- ve orta-doğurgan iller kontrol grup olarak kullanıldığı zaman, 
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çatışmanın tahmin edilen pozitif etkisi daha büyük bulunmuştur. Öte yandan, çatışma illeriyle 

benzer bir doğurganlık rejimi paylaşan yüksek-doğurgan iller kullanıldığında ise tahmin edilen 

etkilerin büyüklüğü  azalmakla birlikte pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olmaya devam 

etmektedir. Böylece, bu ampirik alıştırma sonucu elde edilen bulgular, çatışma öncesi dönemde 

çatışma illeri gibi yüksek-doğurganlık rejimine sahip iller de dahil olmak üzere, çatışmanın 

gerçekleşmediği tüm illerde demografik geçişin çatışma illerine kıyasla daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştiğini işaret etmektedir. [Tablo 6] 

 

Çatışmaya Maruziyetin Belirlenmesinde Farklı Yerleşim Yeri ve Göç Bilgisinin 

Kullanılması 

 F-F tahmin etme yönteminin çatışmanın etkilerinin ölçülmesinde etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için yerine getirilmesi gereken diğer koşullardan biri, kişilerin çatışma süresince 

nerede yaşadıklarının hatasız bir şekilde tespit edilerek, çatışma ortamına maruz kalan ve 

kalmayanların belirlenmesidir. Ayrıca, çatışmaya maruziyetin kişilerin kendi özelliklerinden 

bağımsız olarak rassal bir şekilde gerçekleşmesi, F-F tahminlerinin yansız olmaları için 

sağlanması gereken diğer bir koşuldur. Ancak bu iki koşulun sağlanmasını güçleştiren olgu, 

kişilerin göç etme davranışlarının rastgele (rassal) bir şekilde meydana gelmemesidir. Kişiler 

ekonomik, sosyal şoklar ve doğal felaketler karşısında davrandıkları gibi, çatışmanın olumsuz 

etkilerinin üstesinden gelebilmek için çatışmanın gerçekleşmediği yerleşim yerlerine göç 

edebilirler. Bundan dolayı, çatışma illerinde ve çatışmanın olmadığı illerde yaşayan nüfusların 

seçici bir şekilde ayıklanarak belirlenme olasılığı oldukça yüksek olur. Bu ise, çatışmanın 

etkilerinin F-F tahminlerinin yanlı olmasına neden olabilir.
31

    

 F-F tahminlerinde  bu tür bir sapmanın yönünü ve büyüklüğünü, nüfus sayımı gibi asıl 

amacı kadınların göç etme ve doğurganlık davranışlarını ölçmek olmayan bir veri ile incelemek 

oldukça zor görünmektedir. Örneğin, sayım verisi göç davranışları ile ilgili olarak kişilerin 

doğum yerleri, sayımdan 5 yıl önceki yerleşim yerleri ve sayımın gerçekleştirildiği zamanki 

yerleşim yerleri hakkında bilgi vermektedir. Bu türden bir bilgiyle, çatışma süresince 

gerçekleşebilecek geriye göç ve zincirleme göç davranışları dahil olmak üzere aynı veya farklı 

yerleşim birimlerine çoklu kez yapılan göçlerin belirlenmesi mümkün değildir. Sayım verisinin 

bu kısıtlı yapısı dikkate alınarak, ampirik analizin genelinde, kadınların çatışma ortamına maruz 

kalıp kalmadıklarını belirlemek için onların doğum yerleri bilgisi kullanılmıştır. Bu uygulamanın 
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F-F tahminlerini ne ölçüde etkilediğini araştırmak amacıyla, kadınların çatışma ortamına maruz 

kalıp kalmadıkları sayım zamanındaki yerleşim yeri bilgileri kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca 

bu yeni tanımsal çerçevenin sınırları içinde, çatışma ortamına maruz kalma olasılıkları daha 

yüksek olması beklenen iki nüfus grubu için çatışmanın etkileri tahmin edilmiştir. Bu gruplardan 

ilkini, sayımdan önceki 5 yıllık sürede yerleşim yerini değiştirmeyen -kısa-dönemde göç 

etmeyen- kadınlar oluşturmaktadır. Sayım zamanındaki yerleşim yeri ile doğum yeri aynı olan 

kadınlar ise uzun-dönemde göç etmeyen kadınlar olarak ikinci grubu oluşturmaktadır. Çatışmaya 

maruziyetin değişik bir şekilde ölçülmesi sonucunda farklı göç davranışında bulunan kadınlar 

için F-F tahminleri Tablo 7’de sergilenmiştir. [Tablo 7] 

 Kadınların doğum yeri bilgisi kullanılarak elde edilen Tablo 4’ün üçüncü sütununda 

sergilenen tahminlere benzer bir şekilde, bu ampirik alıştırmanın sonuçları çatışmanın ikinciden 

üçüncü doğuma geçiş oranını pozitif bir şekilde etkilediği yönünde bulgular sağlamaktadır. Daha 

da önemlisi, Tablo 7’deki sütunlar soldan sağa doğru incelendiğinde, bulgular çatışma ortamına 

maruz kalınan süre uzadıkça çatışmanın tahmin edilen etkilerinin az da olsa arttığını işaret 

etmektedir. Bu da, çatışmanın beklenen etkileri ile ilgili öngörüyle uyumlu olduğu için F-F 

tahmin etme yöntemine olan güveni daha güçlü kılmaktadır.
32

  

 

Kadınların Yaşlarına Göre Çatışmanın Tahmin Edilen Etkileri 

 Sağlamlılık analizinde gerçekleştirilen son ampirik alıştırmada, çatışmaya maruziyetin 

ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına etkisinin, evlenmiş kadınların yaşlarına göre nasıl 

değiştiği incelenmiştir. Kadınların yaşları, onların yaşamsal döngü boyunca değişkenlik gösteren 

doğurganlık davranışlarıyla ilgili tercihlerini, donanımlarını ve olanaklarını yansıttığı ölçüde, 

farklı yaş grupları için çatışmanın etkilerinin tahmin edilmesi, uygulanan F-F yönteminin 

güvenilirliği hakkında yapılan incelemeye katkıda bulunacaktır. Gerçekten de, kadınların çocuk 

üretme kapasiteleri -çocuk arzı-, sahip olmak istedikleri çocuk sayısı -çocuk talebi- ve bu ikisinin 

etkileşimini belirleyen sağlık ve aile planlaması hizmetlerine erişimleri yaşlarına göre farklılık 

gösterebilir. Örneğin, 40 yaş ve üstü kadınlar daha büyük bir olasılıkla doğurganlık dönemlerinin 

sonlarına yaklaşmış veya tamamlamış olacakları için onların doğurganlık davranışlarının 

kırpılmadan dolayı yanlış ölçülmesi söz konusu olmayacaktır. Bunun sonucunda da, bu belirtilen 

yaş grubundaki kadınlar için elde edilen F-F tahminlerinin yanlı olma olasılığı daha düşük 

olacaktır. Ayrıca, 2000 yılı itibariyle 40-44 ve 45-49 yaş grubundaki kadınların en gencinin, 
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çatışmanın başladığı yıl olan 1984’te 24 yaşında olduğu dikkate alındığında, bu yaş gruplarındaki 

kadınlar büyük bir olasılıkla çatışmanın başlamasından önce  eğitim gördükleri dönemi 

tamamlamışlardır. Bu nedenle bu gruplar için yapılan analiz, çatışmanın eğitimsel çıktılarına 

etkilerinden bağımsız bir şekilde, çatışmanın doğurganlık davranışına tesiri hakkında bazı 

ipucları verecektir.  

 Nitekim, Tablo 8’te sergilendiği gibi özellikle 2000 yılına ait F-F tahminleri, bütün yaş 

grubundaki kadınlar için çatışmanın ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranını  pozitif bir şekilde 

etkilediğini ve bu tahminlerin de istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 2000 yılı 

itibariyle 40-44 ve 45-49 yaş grubunda bulunan kadınlar için böyle bir etkinin bulunması, 

çatışmaya maruziyet ile eğitimsel başarılar arasındaki ilişkiden bağımsız olarak, çatışmanın 

doğurganlık davranışını etkilediğini işaret etmektedir. Ayrıca, çatışma boyunca (1984-2000) 

genel olarak kadınların ilk evliliği yapma yaşlarının 20 ile 22 yaş arasında değiştiği ve ilk evlilik 

yaşı ile ilk doğum yaşı arasındaki farkın ortalama 1.6 yıl olduğu dikkate alındığında (Hacettepe 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2010), 2000 yılı itibariyle her bir yaş grubundaki kadınların çatışma 

ortamına daha uzun süre maruz kaldıkları ve bu yüzden 2000 yılına ait F-F tahminlerinin daha 

büyük olarak gerçekleştiği belirtilebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 1990 yılına ait F-F 

tahminlerinin en küçük değerleri  40-44 ve 45-49 yaş grubundaki kadınlar için elde edilmiştir. 

Çünkü bu kadınlar doğurganlık dönemlerinin çok kısa bir süresini çatışma altında geçirmişlerdir. 

Böylece, doğurganlık davranışları bakımından değişkenlik gösterebilecek farklı yaş grubundaki 

kadınlar için elde edilen sonuçların, çalışmanın temel bulgularıyla uyumlu olması F-F 

tahminlerinin sağlamlılığına katkıda bulunmaktadır. [Tablo 8]  

 

Sonuç 

 Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü (2010) tarafından Türkiye’nin nüfus yapısında 1968-

2008 döneminde meydana gelen değişimleri incelemek amacıyla yapılmış olan çalışma, 

çatışmanın gerçekleştiği illeri kapsayan Doğu Bölgesi’ndeki doğurganlık hızındaki azalmanın, 

başta Türkiye’nin batısında bulunan bölgeler olmak üzere Türkiye geneli için gözlemlenen 

değişimin çok gerisinde kaldığına dair önemli bulgular sağlamaktadır. Özellikle, bu çalışma  21. 

yüzyılın birinci on yıllık döneminde çatışmanın gerçekleşmediği tüm bölgelerin demografik 

dönüşümünü tamamlamış veya bu dönüşümün son aşamasında olduğunu gösterirken, Doğu 
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Bölgesi’nin doğurganlık ve ölüm hızları bakımından diğer bölgeleri en az 30 yıl gerisinden takip 

ettiğini işaret etmektedir.  

 Bu arka plan bilgisinin ışığı altında, bu çalışmada gerçekleştirilen ampirik analiz 

ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranına odaklanarak, doğurganlık rejimindeki bölgesel 

farklılıkların oluşmasında Türkiye’nin Doğu Bölgesi’nde kümelenen silahlı çatışmanın rolünü 

incelemiştir. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulgular, demografik geçişin bir göstergesi 

olarak kullanılan ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranında son 25 yıllık dönem içinde Türkiye 

genelinde bir azalmanın gerçekleştiğini, fakat bu azalmanın çatışma ortamına maruz kalan 

kadınlar için daha yavaş bir şekilde meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Ancak, aynı dönem 

boyunca ekonomi, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirilen reformların Türkiye’nin gelişme 

sürecine yaptığı katkılar ve bunların illere göre değişkenlik gösterme olasılığı dikkate alınırsa, 

çatışmaya maruziyetin doğurganlık rejiminde meydana gelen değişimin, bölgeler arası farklılık 

göstermesine yol açtığını öne süren bulgular hakkında bazı kuşkular oluşabilir. Bu nedenle 

yapılan sağlamlılık analizinde, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, doğurganlık rejimi ve 

çatışma-kaynaklı göç hareketlerine maruz kalınması gibi çatışmadan dolaylı yollardan etkilenme 

olasığına göre farklılaşan iller kontrol grup olarak kullanılmıştır. Bu analizin tüm sonuçları da, 

çatışmaya maruziyetten dolayı doğurganlık düzeyindeki azalmanın daha yavaş bir şekilde 

gerçekleştiğini işaret etmektedir. 

 Öyleyse, çatışmaya maruziyetten bağımsız bir şekilde Türkiye’nin genelinde dünyaya 

gelen çocuk sayısı azalmakla birlikte, hem hanehalkı hem de nesil düzeyinde çatışma illerindeki 

çocuk sayısı, çatışmanın gerçekleşmediği illerdeki çocuk sayısından daha fazla olmaya devam 

edecektir. Özellikle de  iki ve daha fazla çocuğa sahip ailelere yeni katılacak çocuk sayısı çatışma 

illerinde daha fazla olacaktır. Bu durum da, başta aile, okul ve mahalle düzeyinde olmak üzere 

çatışma illerinde yaşayan çocukların, beşeri sermaye birikimlerini oluşturma süreçlerinde nicelik 

ve nitelik bakımından daha yetersiz kaynaklara sahip olmalarına, dolayısıyla da yetişkinlik 

dönemlerindeki ekonomik ve sosyal gönenç düzeylerinin azalmasına yol açabilir. Öte yandan 

Urdal (2004), genç nüfusun büyüklüğünün özellikle olumsuz ekonomik koşullar altında çatışma 

ortamının meydana gelmesinde önemli bir etken olduğunu belirtmektedir. Çatışmayla genç nüfus 

yapısı arasındaki iki-yönlü ilişki, diğer çalışmalarda işaret edilen çatışmayla yoksulluk arasındaki 

yine iki-yönlü ilişkiyle çakıştığı zaman ortaya çıkabilecek çatışma-yoksulluk (yoksunluk)-genç 

nüfus yapısı gibi üç önemli unsurun sürekli şekilde birbirini besledikleri bir yapının oluşmasına 
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neden olabilir. Daha da önemlisi, böyle bir yapının neden olabileceği olumsuz koşullar kalıcı bir 

duruma dönüşebilir. Bu iki kısır döngünün kırılabilmesi için öncelikle çatışmaya son verilmesi; 

eğitim, sağlık ve diğer altyapı hizmetlerindeki yetersizliklerle birlikte çatışmaya neden olabilecek 

tüm koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, çatışma sonrası dönemi kalıcı bir hale 

getirme sürecinde en önemli kamusal bilgi girdisi, çatışmanın etkilerinin  nasıl, ne ölçüde ve 

kimin için gerçekleştiğinin tespit edilmesini sağlayacak veri setlerinin oluşturulmasıdır. Bu 

verilerden etkin bir şekilde faydalanarak, çatışmadan etkilenen bütün grupların belirlenip eğitim, 

sağlık ve istihdam çıktıları gibi ekonomik ve sosyal gönencin belirleyicilerini iyileştiren kamu 

politikalarının bir an önce uygulanması gerekmektedir.  
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Ekler 

Tablo 1. 1985 Genel Nüfus Sayımı’nın sonuçlarına göre 15-49 yaş grubundaki kadınların 

eğitimsel, istihdam ve demografik çıktıları hakkında bazı temel bilgiler 

 Çatışmanın 

gerçekleştiği iller (çatışma 

illeri) 

Çatışmanın 

gerçekleşmediği iller 

A. Eğitimsel çıktılar   

Okuma yazma oranı 0.425 (0.119) 0.798 (0.078) 

A1. Okuma yazma bilen kadınların 

eğitimsel erişimlerine göre dağılımları 

  

Bir okuldan mezun olmayanlar 0.188 (0.062) 0.101 (0.032) 

İlkokul veya orta okul mezunu 0. 709 (0.056) 0.795 (0.036) 

Lise, yüksekokul veya üniversite 

mezunu 

0.101 (0.033) 0.102 (0.036) 

B. İstihdam çıktıları    

İstihdam oranı 0.600 (0.095) 0.521 (0.118) 

B1. İstihdam edilen kadınların yaptıkları 

iş türüne göre dağılımları  

  

Ücretli olarak çalışan 0.058 (0.026) 0.152 (0.140) 

İşveren 0.001 (0.0007) 0.001 (0.001) 

Kendi hesabına çalışan 0.036 (0.013) 0.043 (0.015) 

Ücretsiz aile işcisi 0.903 (0.033) 0.803 (0.140) 

B2. İstihdam edilen kadınların sektörlere 

göre dağılımları 

  

Tarım  0.953 (0.020) 0.851 (0.144) 

İmalat  0.006 (0.004) 0.048 (0.058) 

Servis 0.038 (0.020) 0.096 (0.094) 

Diğer sektörler 0.002 (0.001) 0.003 (0.029) 

C. Yerleşim birimlerin türüne göre 

dağılım 

  

İl merkezi 0.193 (0.113) 0.200 (0.127) 

İlçe merkezi 0.179 (0.075)  0.237 (0.150) 

Bucak veya Köy 0.627 (0.103) 0.562 (0.152) 

D. Demografik çıktılar   

Canlı Doğan Çocuk Sayısı 4.862 (0.315) 3.391 (0.521) 

 

Çatışma dönemi öncesindeki 15-49 yaş grubundaki kadınların, sosyo-ekonomik 

özellikleri açısından çatışma illerinde ve çatışmanın gerçekleşmediği illerde nasıl farklılaştığını 

göstermek için yukarıdaki temel göstergeler 1985 GNS’nin sonuçlarından faydalanılarak 

hesaplanmıştır. Panel A1’da eğitimsel çıktıların dağılımı okuma-yazma bilen kadınlar için 

gösterilmiştir. Panel B1 ve B2 kadınların istihdam çıktıları hakkında bilgi vermektedir. Panel 
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C’de, kadınların yerleşim birimlerin türine göre dağılım gösterilmiştir. Son olarak, Panel D’de 

sunulan kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı bilgisi sunulmuştur. Standart 

sapmalar parantez içinde verilmiştir. 
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Tablo 2. Farkların-farkı (F-F) yönteminin betimsel analizi 

 

Panel A’da F-F yönteminin temel çerçevesi matematiksel sembollerle gösterilmiştir: Y değişkeni, belirtilen il grubu için 

ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranının ortalama değerini belirtmektedir. Panel B’nin ilk üç sütunun birinci ve ikinci satırındaki 

bilgiler çatışmanın gerçekleştiği ve gerçekleşmediği illerdeki ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranlarının ortalama değerlerini üç nüfus 

sayımı için ayrı bir şekilde vermiştir. Bu gösterimdeki standart sapmalar parentez içinde verilmiştir. Ayrıca, Panel B’de iki değişik 

Zamansal değişkenlik 

 

 

 

 

Coğrafi  değişkenlik 

Çatışmadan 

önceki dönem  

(1985 GNS) 

 

 

 

(1) 

Çatışma 

sürecindeki 

birinci dönem 

(1990 GNS) 

 

 

(2) 

Çatışma 

sürecindeki 

ikinci dönem 

( 2000 GNS) 

 

 

(3) 

Çatışma sürecindeki birinci 

dönem ile çatışmadan önceki 

dönem arasındaki farklar 

(1990 ve 1985 sayımlarının 

sonuçları arasındaki farklar) 

 

(4) 

Çatışma sürecindeki ikinci 

dönem ile çatışmadan 

önceki dönem arasındaki 

farklar 

( 2000 ve 1985 sayımlarının 

sonuçları arasındaki farklar) 

(5) 

 A. Betimsel çerçeve  

Çatışmanın 

gerçekleştiği iller 

(Çatışma illeri) 

1985

confY  
1990

confY  
2000

confY  
19851990

confconf YY   
19852000

confconf YY   

Çatışmanın 

gerçekleşmediği iller 

1985

_ confnonY  
1990

_ confnonY  
2000

_ confnonY  
1985

_

1990

_ confnonconfnon YY   
1985

_

2000

_ confnonconfnon YY   

Çatışmanın 

gerçekleştiği illerle 

gerçekleşmediği iller 

arasındaki farklar 

1985

_

1985

confnonconf YY   
1990

_

1990

confnonconf YY   
2000

_

2000

confnonconf YY   [(
1990

_

1990

confnonconf YY  )-

(
1985

_

1985

confnonconf YY  )] 

[(
2000

_

2000

confnonconf YY  )-

(
1985

_

1985

confnonconf YY  )] 

 B. İkinciden üçüncu doğuma geçiş oranı 

Çatışmanın 

gerçekleştiği iller 

0.845 

(0.026) 

0.815 

(0.045) 

0.751 

(0.079) 

-0.030* 

(0.017) 

-0.094*** 

(0.028) 

Çatışmanın 

gerçekleşmediği iller 

0.715 

(0.078) 

0.641 

(0.092) 

0.528 

(0.106) 

-0.073*** 

(0.017) 

-0.186*** 

(0.019) 

Çatışmanın 

gerçekleştiği illerle 

gerçekleşmediği iller 

arasındaki farklar 

0.130*** 

(0.014) 

0.174*** 

(0.020) 

0.223*** 

(0.030) 
0.043* 

(0.024) 

0.092*** 

(0.033) 
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birinci fark tahminleri gösterilmiştir. Bu panelin birinci ve ikinci satırlarının  son iki hücresindeki değerler doğurganlık davranışının 

coğrafi değişkenliğini ölçerken, aynı panelin son satırının ilk üç hücresindeki değerler doğurganlık davranışındaki zaman içindeki 

değişimi ölçmektedir; tablodaki bütün birinci fark tahminleri yatık karakterlerle gösterilmiştir. Son olarak, Panel B’nin son satırının 

son iki hücresinde çatışmanın doğurganlık davranışına etkilerinin F-F tahminleri koyu karakterlerle gösterilmiştir. Gerekli regresyon 

modellerinin tahmin edilmesi sonucu elde edilen birinci farkların ve F-F tahminlerinin standart hataları parantez içinde verilmiştir. 

***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.                
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Tablo 3. Çatışmanın doğum sayısının ilerleme oranlarına etkilerinin F-F tahminleri: 15-49 yaş grubundaki evlenmiş kadınlar 

 01 

(1) 

12 

(2) 

23 

(3) 

34 

(4) 

45 

(5) 

Çatışma illeri * 1990 yılı -0.003 

(0.002) 

0.005 

(0.005) 

0.043*** 

(0.011) 

0.046*** 

(0.012) 

0.042*** 

(0.010) 

Çatışma illeri * 2000 yılı  -0.0002 

(0.003) 

0.015** 

(0.006) 

 

0.092*** 

(0.016) 

0.092*** 

(0.018) 

0.076*** 

(0.015) 

1990 yılı 0.003** 

(0.001) 

-0.030** 

(0.002) 

 

-0.073*** 

(0.004) 

-0.074*** 

(0.003) 

-0.070*** 

(0.003) 

2000 yılı -0.001 

(0.600) 

-0.058 

(0.022) 

-0.186*** 

(0.005) 

-0.196*** 

(0.003) 

-0.176*** 

(0.004) 

İl gölge değişkenleri  Evet Evet Evet Evet Evet 

R
2
 0.7213 0.9677 0.979 0.987 0.9810 

Gözlem sayısı 174 174 174 174 174 

 

Regresyon modellerinde bağımlı değişken olarak kullanılan doğum sayısının ilerleme oranları, 15-49 yaş grubundaki evlenmiş 

kadınlar doğdukları il ve yıl bazında toplulaştırılarak hesaplanmıştır. Doğu Bölgesi’nde bulunan ama çatışma illeri olarak 

tanımlanmayan yedi ile ait gözlemler analiz edilen örneklemin dışında bırakıldığı için her bir sayım yılına ait 58 gözlem 

bulunmaktadır. F-F yönteminde tüm sayım yıllarına ait gözlemler kullanıldığı için yapılan analizdeki  toplam gözlem sayısı 174’tür. 

Butün regresyon modellerinde, yukarıda gösterilen etkileşim terimleri, 1990 ve 2000 yılını belirten yıl gölge değişkenleri ve 58 doğum 

ilini gösteren il gölge değişkenleri kullanılmıştır. Bütün regresyon modelleri doğum il-yıl hücrelerindeki 15-49 yaş grubundaki 

evlenmiş kadın sayısı kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Parantez içinde gösterilen standart hatalar doğum il-yıl bazında 

kümelendirilerek hesaplanmıştır. ***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.   
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Tablo 4. Genişletilmiş regresyon modelinin kullanılması sonucu elde edilen çatışmanın tahmin edilen etkileri: 15-49 yaş 

grubundaki evlenmiş kadınlar 

 01 

(1) 

12 

(2) 

23 

(3) 

34 

(4) 

45 

(5) 

Çatışma illeri * 1990 yılı -0.012 

(0.034) 

0.013* 

(0.007) 

0.044*** 

(0.014) 

0.057*** 

(0.017) 

0.045*** 

(0.014) 

Çatışma illeri * 2000 yılı 0.003 

(0.005) 

0.031*** 

(0.011) 

0.094*** 

(0.022) 

0.123*** 

(0.026) 

0.081*** 

(0.021) 

Regresyon modeline dahil edilen değişkenler      

Yıl gölge değişkenleri Evet Evet Evet Evet Evet 

İl gölge değişkenleri  Evet Evet Evet Evet Evet 

Yaş grupları * Yıl gölge değişkenleri Evet Evet Evet Evet Evet 

Yaş grupları * İl gölge değişkenleri Evet Evet Evet Evet Evet 

15-19 yaş grubu Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

20-24 yaş grubu Evet Evet Evet Hayır Hayır 

25-29 yaş grubu Evet Evet Evet Hayır Hayır 

30-34 yaş grubu Evet Evet Evet Evet Evet 

35-39 yaş grubu Evet Evet Evet Evet Evet 

40-44 yaş grubu Evet Evet Evet Evet Evet 

45-49 yaş grubu Evet Evet Evet Evet Evet 

R
2
 0.994 0.992 0.983 0.978 0.968 

Gözlem sayısı 1218 1044 1044 696 696 

 

Regresyon analizinde bağımlı değişken olarak incelenen doğum sayısının ilerleme oranları, 15-49 yaş grubundaki evlenmiş 

kadınlara ait gözlemler doğum il  (58 doğum il), sayım yılı ( 3 sayım yılı) ve yaş grubu (7 yaş grubu) bazında toplulaştırılırak 

hesaplanmıştır. Tablonun ikinci sütünunda gösterildiği gibi, bu yapılan işlem sonucunda toplam 1218 (58x3x7) gözlem elde edilmiştir. 

Analiz edilen örnekleme dahil olan yaş grupların sayısının değişmesine göre bu gözlem sayısı değişmektedir. Tahmin edilen bütün 

regresyon modelleri doğum il-yıl-yaş grubu hücrelerinde bulunan 15-49 yaşındaki evlenmiş kadın sayısı kullanılarak 
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ağırlıklandırılmıştır. Parantez içinde gösterilen standart hatalar doğum il-yıl bazında kümelendirilerek hesaplanmıştır. ***, ** ve * 

simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.              
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Tablo 5. Çatışmanın gerçekleşmediği illerin farklı şekillerde belirlenmesi sonucu elde edilen çatışmanın tahmin edilen etkileri: 

İkinciden üçüncü doğuma geçiş oranı 

 A. Regresyon Analizi 

 Çatışmanın gerçekleşmediği illerin ait olduğu coğrafi bölgeler 

 Marmara 

Bölgesi 

(1) 

Ege Bölgesi 

 

(2) 

Akdeniz 

Bölgesi 

(3) 

İç Anadolu 

Bölgesi 

(4) 

Karadeniz 

Bölgesi 

(5) 

Doğu Bölgesi 

(6) 

Çatışma illeri * 1990 yılı 0.051*** 

(0.016) 

0.055*** 

(0.015) 

0.036** 

(0.017) 

0.039*** 

(0.015) 

0.042*** 

(0.017) 

0.014 

(0.019) 

Çatışma illeri * 2000 yılı 0.117*** 

(0.025) 

0.117*** 

(0.024) 

0.085*** 

(0.027) 

0.079*** 

(0.023) 

0.081*** 

(0.023) 

0.017 

(0.029) 

R
2
 0.977 0.981 0.977 0.982 0.982 0.974 

Gözlem sayısı 342 306 288 342 414 288 

 B. Bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi puanları 

 Marmara 

Bölgesi 

Ege Bölgesi Akdeniz 

Bölgesi 

İç Anadolu 

Bölgesi 

Karedeniz 

Bölgesi 

Doğu Bölgesi 

1996 1.694 0.500 0.061 0.460 -0.543 -1.086 

2003 1.702 0.481 0.020 0.481 -0.513 -1.086 

 

Panel A’da sunulan regresyon analizinde bağımlı değişken olarak ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı incelenmiştir. Bu 

analizde kullanılan bağımsız değişkenlerin listesi ise ikinceden üçüncü doğuma geçiş oranlarının mercek altına alındığı Tablo 4’ün 

üçüncü sütununda belirtilmiştir. Bu regresyon analizinin diğer bilgileri için Tablo 4’te verilen açıklamalara bakınız. Çatışmanın 

gerçekleşmediği illeri tanımlamak için kullanılan coğrafi bölgelerin hangi illeri kapsadığı ekteki Tablo A1’de verilmiştir. Panel A’da 

belirtilen Doğu Bölgesi terimi, çatışma ortamına maruz kalmayan ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde bulunan illeri 

belirtmek için kullanılmıştır ve bu kullanım Panel B’deki ve makaledeki Doğu Bölgesi teriminin kullanımından farklıdır. Panel B’de 

1996 ve 2003 yılları için bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi puanları gösterilmiştir (Dincer vd., 2003). Doğu Bölgesi’nin 

endeks puanları için bu bölgeyi oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin endeks puanlarının ortalaması verilmiştir. 

Standart hatalar parantez içinde verilmiştir. ***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini belirtmektedir.        
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Tablo 6. 1985 GNS’nın sonuçlarına göre farklı doğurganlık rejimlerine sahip olan illerin çatışmanın gerçekleşmediği iller 

olarak belirlenmesi sonucunda çatışmanın tahmin edilen etkileri. İkinciden üçüncü doğuma geçiş oranı 

 Çatışmanın gerçekleşmediği illerin ait oldukları doğurganlık rejimi-

il grupları 

 Düşük doğurganlık 

rejimine sahip iller 

Orta doğurganlık 

rejimine sahip iller 

Yüksek doğurganlık 

rejimine sahip iller 

Çatışma illeri * 1990 yılı  0.059*** 

(0.015) 

0.035** 

(0.014) 

0.027* 

(0.015) 

Çatışma illeri * 2000 yılı  0.117*** 

(0.023) 

0.082*** 

(0.022) 

0.059** 

(0.023) 

R
2
 0.978 0.986 0.981 

Gözlem sayısı 558 522 288 

 

Regresyon modellerinde ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu modellere dahil 

edilen bağımsız değişkenlerin listesi ise Tablo 4’ün üçüncü sütununda verilmiştir. Regresyon analizinin diğer bilgileri için Tablo 4’te 

verilen açıklamalara bakınız. Çatışmanın gerçekleşmediği iller, 1985 GNS’nın sonuçlarına göre yukarıda belirtilen üç farklı 

doğurganlık rejimine ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma işleminin detayları için makaleye bakınız. Standart hatalar parantez içinde 

verilmiştir. ***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.       
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Tablo 7. Kadınların çatışmaya maruz kalıp kalmadıklarının belirlenmesinde farklı yerleşim yeri bilgilerin kullanılması 

sonucunda elde edilen çatışmanın tahmin edilen etkileri: İkinciden üçüncü doğuma geçiş oranı 

 Sayım 

zamanındaki 

yerleşim yerine 

göre 

gerçekleştirilen 

tahminler 

(1) 

Kısa donemde 

hareket etmeyenler 

(2) 

Uzun dönemde hareket 

etmeyenler 

(3)  

Çatışma illeri * 1990 yılı 0.041*** 

(0.014) 

0.043*** 

(0.014) 

0.045*** 

(0.013) 

Çatışma illeri * 2000 yılı  0.097*** 

(0.021) 

0.101*** 

(0.021) 

0.113*** 

(0.021) 

R
2
 0.982 0.981 0.979 

Gözlem sayısı 1044 1044 1044 

 

İkinciden üçüncü doğuma geçiş oranın bağımlı değişken olduğu regresyon modellerinde kullanılan bağımsız değişkenleri listesi 

Tablo 4’ün üçüncü sütununda verilmiştir. Birinci sütünda gerçekleştirilen analizde, sayım zamanındaki yerleşim yeri bilgisi 

kullanılarak kadınların çatışma süresince çatışma ilinde yaşayıp yaşamadıkları belirlenmiştir. Bu nedenle, ham veri sayım zamanındaki 

yerleşim ili, sayım yılı ve yaş grubu bilgisi kullanılarak kümelendirilmiştir. İkinci sütundaki analiz ise sadece sayım zamanındaki 

yerleşim yeriyle sayımdan 5 yıl önceki yerleşim yeri aynı olan kadınlar (kısa dönemde harekete etmeyenler) için gerçekleştirilmiştir. 

Son olarak analiz edilen örneklem, sayım zamanındaki yerleşim yeriyle doğum yeri aynı olan kadınlarla (uzun dönemde hareket 

etmeyenler) sınırlı tutulmuştur. Regresyon modeli  sayım zamanındaki yerleşim ili-yıl-yaş  hücrelerinde bulunan 15-49 yaşındaki 

evlenmiş kadın sayısı kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Parantez içinde gösterilen standart hatalar  sayım zamanındaki yerleşim ili-yıl 

bazında kümelendirilerek hesaplanmıştır. ***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.      
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Tablo 8. Farklı yaş grubundaki evlenmiş kadınlar için çatışmanın tahmin edilen etkileri: İkinciden üçüncü doğuma geçiş oranı  

Aşağıda gösterilen etkileşim 

terimi ile her bir yaş grubunu belirtilen 

gölge değişkeninin çarpımı sonucu elde 

edilen üçlü etkileşim teriminin tahmin 

edilen katsayısı 

20-

24 yaş 

grubu 

25-

29 yaş 

grubu 

30-34 

yaş grubu 

35-39 

yaş grubu  

40-44 

yaş grubu 

45-49 

yaş grubu 

Çatışma illeri * 1990 yılı Ref

erans 

grubu 

0.03

3** 

(0.01

4) 

0.059

*** 

(0.017

) 

0.035

** 

(0.016

) 

0.033

* 

(0.018

) 

0.021 

(0.021

) 

Çatışma illeri * 2000 yılı  Ref

erans 

grubu 

0.08

6*** 

(0.01

3). 

0.156

*** 

(0.020

) 

0.172

*** 

(0.020

) 

0.174

*** 

(0.021

) 

0.142*

** 

(0.024

) 

R
2
 0.9846 

Gözlem sayısı 1044 

 

Tabloda tahmin sonuçları sunulan regresyon modelinde ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı bağımlı değişken olarak 

kullanılmıştır. Üçlü etkileşim terimlerine ek olarak, bu modele dahil edilen bağımsız değişkenlerin listesi Tablo 4’ün üçüncü 

sütununda verilmiştir. Yukarıda tahmin edilen katsayıları sunulan üçlü etkileşim terimleri, çatışma illeri gölge değişkenleriyle yıl gölge 

değişkenlerinin çarpımının her bir yaş grubu gölge değişkeniyle çarpımı sonucu elde edilmiştir. Bu üç değişkenin çarıpımı sonucu elde 

edilen edilen üçlü etkileşim terimlerin katsayısının tahmininde 20-24 yaş grubu referans grubu olarak belirlenmiştir. Regresyon modeli 

doğum il-yıl-yaş  hücrelerinde bulunan 15-49 yaşındaki evlenmiş kadın sayısı kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Parantez içinde 

gösterilen standart hatalar doğum il-yıl bazında kümelendirilerek hesaplanmıştır.  ***, ** ve * simgeleri sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 

anlamlılık düzeylerini göstermektedir.    
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Tablo A1. Türkiye’deki illerin 1985 GNS’daki idari yapılanmaya göre yeniden 

gruplandırılması ve 1985 yılındaki doğurganlık düzeylerine göre sınıflandırılması  

İl adları İl 

kodları 

Yeniden gruplandırılan iller 15-49 yaşındaki 

evlenmiş 

kadınların 

ortalama çocuk 

sayısı[üçte birlik 

dilimleri] 

A. Çatışmanın 

gerçekleştiği 

iller 

   

Adıyaman 2  4.08[3] 

Bingol 12  3.89[3] 

Bitlis 13  3.87[3] 

Diyarbakir 21  3.84[3] 

Elazığ 23  3.23[3] 

Hakkari 30 Hakkari= Hakkari (30)+Batman 

(72)+Şırnak(73)+Siirt (56)+Mardin(47) 

4.36[3] 

Muş 49  4.09[3] 

Tunceli 62  3.52[3] 

Van 65  3.84[3] 

B. Çatışmanın 

gerçekleşmediği 

iller 

   

B1. Doğu 

Anadolu bölgesi 

   

Ağrı 4  4.48[3] 

Erzincan 24  3.05[2] 

Erzurum 25  3.67[3] 

Kars 36 Kars=Kars (36)+Ardahan (75)+Iğdır(76) 3.48[3] 

Malatya 44  3.02[2] 

B2. Güneydoğu 

Anadolu  

bölgesi 

   

Gaziantep 27 Gaziantep=Gaziantep(27)+Kilis(79) 3.20[3] 

Şanlıurfa 63  4.02[3] 

B3. Marmara 

bölgesi 

   

Balıkesir 10  2.32[1] 

Bilecik 11  2.70[1] 

Bursa 16  2.40[1] 

Çanakkale 17  2.33[1] 

Edirne 22  2.50[1] 

İstanbul 34 İstanbul= İstanbul(34)+Yalova(77) 2.28[1] 

Kırklareli 39  2.42[1] 
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Kocaeli 41  2.52[1] 

Sakarya 54  2.65[1] 

Tekirdağ 59  2.50[1] 

B4. Ege bölgesi     

Afyonkarahisar 3  2.98[2] 

Aydın 9  2.08[1] 

Denizli 20  2.49[1] 

İzmir 35  2.01[1] 

Kütahya 43  2.71[1] 

Manisa 45  2.27[1] 

Muğla 48  2.20[1] 

Uşak 64  2.34[1] 

B5. Akdeniz 

bölgesi 

   

Adana 1 Adana=Adana(1)+Osmaniye(80) 2.72[1] 

Antalya 7  2.69[1] 

Burdur 15  2.41[1] 

Hatay 31  2.81[2] 

Isparta 32  2.51[1] 

Kahramanmaraş 46  3.61[3] 

Mersin/İçel 33  2.52[1] 

B6. İç Anadolu 

bölgesi 

   

Ankara 6 Ankara=Ankara(6)+Kırıkkale(71) 2.17[1] 

Çankırı 18  3.19[2] 

Eskişehir 26  2.33[1] 

Kayseri 38  2.99[2] 

Kırşehir 40  3.16[2] 

Konya 42 Konya=Konya(42)+Karaman(70) 2.68[1] 

Nevşehir 50  2.83[2] 

Niğde 51 Niğde=Nigde(51)+Aksaray(68) 3.12[2] 

Sivas  58  3.31[3] 

Yozgat 66  3.27[3] 

B7. Karadeniz 

bölgesi 

   

Amasya 5  2.64[1] 

Artvin 8  2.86[2] 

Bolu 14 Bolu=Bolu(14)+Düzce(81) 2.87[2] 

Çorum 19  3.17[2] 

Giresun 28  3.04[2] 

Gümüşhane 29 Gümüşhane=Gümüşhane(29)+Bayburt(69) 3.57[3] 

Kastamonu 37  2.99[2] 

Ordu 52  3.13[2] 

Rize 53  2.96[2] 

Samsun 55  2.83[2] 
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Sinop 57  3.19[2] 

Tokat 60  2.95[2] 

Trabzon 61  3.31[3] 

Zonguldak 67 Zonguldak=Zonguldak(67)+Bartın(74)+Karabük 

(78) 

2.49[1] 

 

1985 GNS verisine göre, 65 ilin doğurganlık düzeyi hakkındaki bilgi son sütunda 

verilmiştir. İlk olarak 15-49 yaşındaki kadınları yaptıkları canlı doğum sayısının ortalaması 

verilmiştir. Daha sonra, illerin doğurganlık düzeylerine göre hangi üçte birlik dilime ait oldukları 

köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Burada, 1, 2 ve 3 sayıları sırasıyla en düşük düşük-

doğurgan, orta-doğurgan ve yüksek-doğurgan illeri belirtmek için kullanılmıştır. Bu 

gruplandırmayla ilgili daha kapsamlı bilgi için makaleye bakınız.   
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SON NOTLAR 

*
 Bu çalışmanın temel yapısını doktora-sonrası araştırmaları için bulunduğum iki kurumda oluşturdum: Max 
Planck Institute for Demographic Research (Almanya) ve Population Studies Center, University of 
Michigan (ABD). Birinci kurumdaki çalışmalarım TÜBİTAK-Deutsche ForschungsGemeinschaft (DFG)-
2225 Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı tarafından desteklenmiştir. İkinci kurumdaki çalışmalarım ise 
TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalarım süresince yaptıkları katkılarından dolayı Rainer Heuer, David Lam, İnsan Tunalı ve 
TÜBİTAK’ın ilgili burs programlarının çalışanlarına teşekkür ederim. Bu makaledeki bütün hataların 
sorumluluğu sadece bana aittr   

**
 Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisat Bölümü, Gölköy Kampüsü, Bolu. e-posta: 

berkera@gmail.com. 

1
 Uluslararası iktisat literatüründe, ülke içindeki çatışmalarda ölü sayısının yılda en az 1000 kişi olduğu 

durumlar iç savaş, 25 kişi veya üzeri olduğu durumlar ise silahlı iç çatışma olarak betimlenmiştir (Blattman 
ve Miguel, 2009). Bu şekilde tanımlanan silahlı iç çatışma süreci diğer disiplinlerde farklı biçimlerde 
adlandırılmıştır. Örneğin, uluslararası ilişkiler literatüründe düşük yoğunluklu savaş terimi benzer bir süreci 
betimlemek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iktisat literatürünün tanımsal çerçevesiyle uyumlu olmak 
amacıyla silahlı iç çatışma terimi kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada silahlı iç çatışma terimi yerine bazen 
kısaca silahlı çatışma, iç çatışma veya çatışma terimleri kullanılmıştır. 

2
 Duryae vd. (2007) ve Paxson ve Schady (2005) ekonomik şokların, Chen ve Zhou (2007) ile Almond vd. 

(2007) açlığın,  Almond (2006) ve Barrece (2010) İspanyol gribi ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların, 
Haddinot ve Kinsey (2001) kuraklığın çocukların  eğitimsel, sağlık, istihdam ve diğer çıktılarına kısa ve uzun 
dönem etkilerini incelemişlerdir.   

3
 Şokların gerçekleştiği veya gerçekleşme riskinin yüksek olduğu ortamlarda doğurganlık davranışlarında 

meydana gelebilecek değişimler sistematik bir şekilde ilk defa Cain (1981, 1983) tarafından incelenmiştir. 
Cain’in çalışmalarını takiben, Finlay (2009) beklenmedik bir şekilde gerçekleşen depremlerin doğurganlık 
düzeyine etkisini tahmin etmeye çalışırken, Portner (2008) şiddetli bir kasırganın gerçekleşme olasılığının 
yüksekliğinin etkisini  incelemiştir.    

4
 Diğer şoklarla ilgili literatürde de olduğu gibi, silahlı çatışma üzerine gerçekleştirilen araştırmalar da 

çatışma ortamına maruz kalma ile kişilerin eğitimsel ve sağlık çıktıları arasındaki bağıntılara odaklanmıştır: 
Akbulut-Yüksel (2009), Akresh ve Walque (2008), Berker (2009, 2010), Charmarbagwala ve Moran 
(2008), Shemyakina (2006), Swee (2009) çatışmaya maruziyetinin eğitimsel çıktılarına etkilerini incelerken, 
Akbulut-Yüksel (2009), Akresh vd. (2007), Camacho (2008) Guerrero-Serdan (2009) Bundervoet vd. 
(2009) ise onun sağlık çıktılarına etkilerini tahmin etmişlerdir.        

5
 Benzer bir şekilde, daha önce yapılmış çalışmalar da şokların doğurganlık davranışlarına olan etkilerini 

incelemiştir. Portner (2008) ve Evans vd. (2010) kasırganın, Finlay (2009) depremin, Rogers (2005) 1995 
yılında ABD’nin Oklahoma şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ve Udry (1970)  1965 yılında New 
York’ta gerçekleşen büyük elektrik kesintisinin etkilerini tahmin etmiştir. Ayrıca, Bleakley ve Lange (2009) 
ince bağırsaklarda bulunan azı kancalı bir çeşit solucanın neden olduğu hastalığın (hookworm disease) 
A.B.D’nin güneyinde kökünün kurutulmasından sonraki dönem için doğurganlık davranışında meydana 
gelen değişimleri mercek altına almıştır. Young (2005) ve Juhn vd. (2008) ise böyle bir analizi Afrika’daki 
AIDS hastalığının yaygınlaştığı dönem için gerçekleştirmiştir. Ancak diğer çalışmalardan farklı olarak 
belirtilen son üç çalışma ve Portner (2008), Becker ve Lewis’in (1973) belirttiği çocuk sayısı ile çocukların 
niteliği arasındaki değiş-tokuşun şoklara maruz kalınması sonucunda ne ölçüde değiştiğini belirlemek için 
doğurganlık çıktılarıyla birlikte çocukların eğitimsel çıktılarını da incelemiştir.     
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6
 Demografi literatüründe, verili ülkenin demografik geçiş süreçinin betimlenmesinde ikinciden üçüncü 

doğuma geçiş önemli bir doğurganlık çıktısı olarak incelenmektedir. Bu türden bir incelemeyi Vignoli (2006) 
Mısır, D’Addato (2006) Fas, Sutay (2006) ise Türkiye için gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Feeney ve Yu (1987), 
Feeney (1981) ve Feeney ve Fey (1993) çalışmada kullanılan doğum sayısının ilerleme oranı ile ilgili teorik 
ve ampirik tartışmaları sunmaktadır.     

7
 Bundan sonra, çatışmanın gerçekleştiği illerin de içinde bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri sadece Doğu Bölgesi olarak belirtilecektir. Ama bu yeni terim, Tablo 5’teki  panellerde iki farklı 
şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımlarla ilgili açıklamalar belirtilen tablo için verilen notta sunulmuştur.  

8
 F-F tahmin etme yönteminin genel çerçevesi ve bu yöntemin uygulanması sonucu karşılaşabilinecek 

ekonometrik problemler için Meyer’e (1995) ve Angrist ve Pischke’ya (2009) başvurulabilir. 

9
 Türkiye’de ilk olarak 1927 yılında gerçekleştirilen GNS, 1990 yılına kadar her beş yılda bir yapılırken, 

daha sonraki dönemler için her on yılda bir yapılmıştır. Kişilerin etnik-kökenleri ile ilgili sorular 1990 yılında 
gerçekleştirilen sayıma kadar yapılan sayımlarda sorulmasına rağmen, en son olarak 1965 GNS’nin 
nüfusun etnik yapısıyla ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu çalışmada belirtilen 1965 GNS’nin 
sonuçlarına göre Kürt nüfusunun coğrafi dağılımıyla ilgili bilgiler Mutlu’nun (1996) çalışmasından alınmıştır.        

10
 Çalışmada uygulanan ampirik yöntemin anlatıldığı dördüncü bölümde açıklandığı üzere, 1987-2002 

yılları arasında OHAL kanunun uygulandığı iller çatışmanın gerçekleştiği iller olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 
yapılan tüm betimsel istatistiksel ve ekonometrik analizlerde Doğu Bölgesi’inde bulunan ama çatışmanın 
gerçekleşmediği iller analiz edilen örneklemin dışında bırakılmıştır. Bu kısıtlama ile ilgili detaylı bir inceleme 
sağlamlılık analizinde gerçekleştirilmiştir.  

11
 OHAL kanunu kapsamında yönetilen iller hukuksal olarak iki gruba ayrılmışlardır. Birinci gruptaki iller için 

OHAL kanunu tamamen ve sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Mücavir olarak tanımlanan iller ise birinci 
gruptaki illere coğrafi yakınlıklarından dolayı daha esnek olmakla birlikte OHAL kanununa tabi idiler.  
OHAL uygulamasının süresi uygulandığı illere göre farklılık gösterirken, bazı illerin hukuksal statüleri bu iki 
grup arasında değişmiştir. Başka bir şekilde belirtilirse, bir dönem birinci grupta olan iller daha sonra 
mücavir iller kapsamına alınabiliyordu; bazen bu sınıflandırma sırasının tersi de gerçekleşebiliyordu. Bu 
bağlamda, asıl olarak, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli, 
Van birinci gruptaki illeri oluşturmuşlardır. Adıyaman ve Muş ise ikinci gruptaki mücavir iller olarak 
tanımlanmıştır. Böylece, toplam olarak 13 il 1987-2002 dönemlerinde OHAL kanunu kapsamında 
yönetilmiştir. Çalışmanın ampirik kısmında, 1990 ve 2000 GNS’deki il idari yapılanmasını çatışmanın 
başladığı 1984 yılındaki il idaresi yapısına dönüştürmek için 81 olan il sayısı 65’e düşürülmüştür. Bu 
düzeltme sonucunda, Batman, Hakkari, Mardin, Şırnak, Siirt ve Mardin illerinin hepsi Hakkari olarak 
kodlanmıştır. Dolayısıyla, yeniden kodlanan 65 il arasından toplam 9 il OHAL uygulamasına tabi 
tutulmuştur.  

12
 Bu uygulamanın kökleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi yönetimi 

güçlendirmek için gerçekleştirdiği reformlar kapsamında Doğu Bölgesi’nde kurulan Hamidiye Alaylarına 
kadar uzanmaktadır. Bu uygulamanın tarihsel gelişimiyle birlikte çatışma boyunca gördüğü işlevlerinin ve 
neden olduğu sorunlarının daha detaylı bir analizi için yukarıda belirtilen kaynaklara başvurulabilir.   

13
 Kaynak gösterilen bu üç çalışma,  doğurganlık davranışın belirleyicilerinin genel yapısını betimlemek 

amacıyla ortaya konan çerçevenin kapsamını belirlemektedir. Bu çerçeve içinde, çatışmaya maruziyet ile 
doğurganlık davranışı arasındaki nedensel mekanizmaları anlamak için çatışma ve diğer şokların eğitim ve 
sağlık çıktılarına etkilerini inceleyen çalışmalardan yararlanılmıştır; bunlar üçüncü ve dördüncü dipnotta 
verilmiştir.       

14
 Çatışmanın, kadınların ilk evlilik yaşını düşüren etkileri olabileceği gibi yükselten etkileri de olabilir 

(Shemyakina, 2009). Örneğin, hayatını kaybetme ve çatışmaya aktif olarak katılma gibi çatışma ile bağıntılı 
nedenlerden dolayı evlenme yaşındaki erkeklerin sayısı azalabilir. Bu da kadınların evlenme yaşının 



108   Ali Murat Berker 

 108 

                                                                                                                                                              
yükselmesine yol açabilir. Çatışma ile doğurganlık arasındaki ilişkinin her iki karşıt yönde 
gerçekleşebileceğini vurgulamak için yukarıda sadece çatışmanın kadınların ilk evlilik yaşını düşüren 
etkileri aktarılmıştır.   

15
 Çatışmanın gerçekleşmesinin yol açabileceği risklerin ve belirsizliklerin ne zamandan beri kadınlar veya 

aileler tarafından algılandığına bağlı olarak, çatışma gerçekleşmeden önce  (ex ante) ve çatışma boyunca 
veya sonrasında (ex post) olmak üzere farklı dönemlerde doğurganlık davranışlarının çatışmadan dolayı 
değişeceği vurgulanmalıdır. Nitekim, Türkiye’deki Kürt sorununun çatışma öncesi dönemde de bölge 
halkını olumsuz etkilediği dikkate alınırsa, Türk Devleti ile çatışma ihtimalinin her zaman geçerli olması  
çatışma öncesi dönemde de doğurganlık düzeyinin yüksek olmasına neden olacaktır. Bu çalışmada, 
çatışmanın etkilerini teşhis etmek amacıyla çatışma öncesi ve çatışma süreci gibi ikili bir karşıtlık üzerine 
kurulduğu için çatışma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı çatışma öncesi döneme ait doğurganlık 
davranışlarındaki değişiklikler göz ardı edilmektedir. Ancak, bu değişikliklerin önemli boyutta 
gerçekleşmesi durumunda, F-F tahminleri çatışmanın etkilerini olduğundan daha az ölçecektir.     

16
 Brenner ve Kiefer (1981), yukarıda verilen nedenle birlikte beşeri sermayenin taşınabilir olma özelliğinde 

dolayı Yahudilerin ve Filistinlilerin olumsuz koşullar altında daha fazla beşeri sermaye birikimine 
yöneldiklerini ileri sürmektedir.  

17
 Çatışmadan dolayı sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar sadece bebeklerin ve çocukların ölüm riskini 

yükseltmekle kalmayıp, sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin maliyetini – bir beşeri sermaye olarak çocuğun 
sağlığına yapılması gereken yatırımları- artırmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, bu tür bir etki  
çatışmaya maruziyet ile doğurganlık davranışı arasında pozitif bir ilişkinin ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

18
 Bu göçmenlerin % 80’i kırsal alandaki yerleşim yerlerini,  % 20’si ise kent merkezlerindeki yerleşim 

yerlerini terketmek zorunda kalmıştır (Hacettepe Nüfus Bilimleri Enstitüsü, 2006). Bu kırsal kökenli 
göçmenlerin % 40.4’ü yine çatışma bölgesinde bulunan kentleri varış yeri olarak seçerken, sadece % 10.1 
kırsal alanları tercih etmiştir. Geriye kalan kırsal kökenli göçmenler ise (% 49.59) çatışmanın 
gerçekleşmediği bölgelerdeki illere yerleşmiştir.   

19
 Nitekim, yerinden edilmiş bu göçmenlerin % 90’dan fazlası evlerini ( % 95.6), ekilebilir topraklarını (% 

93.3), bağlarını/bahçelerini ( % 97.0) ve hayvanlarını ( % 82.7) terkettikleri yerleşim yerlerinde bırakmak 
zorunda kalmıştır (Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006).  

20
 Çatışma-kaynaklı sebepler yüzünden meydana gelen göç hareketleri sadece çatışma bölgesi içinde 

kalmamakta, çatışmanın gerçekleşmediği illere doğru da gerçekleşmektedir. Nitekim, kırsal kökenli 
göçmenlerin yaklaşık yarısı çatışma bölgesi içinden yerleşim yerini değiştirirken, diğer yarısı ise diğer 
bölgelerdeki yerleşim yerlerine yönelmiştir (Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006). Bu nedenle, 
yukarıda açıklanan mekanizmaların aracılığıyla çatışmanın etkilerinin çatışmanın gerçekleşmediği diğer 
bölgelere için de geçerli olması münkündür. Bu da, çatışma illeriyle çatışmanın gerçekleşmediği illerin 
karşılaştırması sonucu elde edilen çatışmanın etkilerini yanlı bir şekilde tahmin edilmesine katkıda 
bulanabilir. Ancak yukarıdaki anlatımda çatışma bölgesinden diğer bölgelere yapılan göçler göz ardı edilip, 
çatışma bölgesinin kendi sınırları içinde gerçekleşen göçlerin olası etkileri üzerinde durulmuştur.  

21
 Parti kapatmalarından  dolayı, Kürt siyasi hareketi içinde birbirinin devamı niteliğinde 8 parti kurulmuştur: 

Halkın Emek Partisi (HEP: 1990-1991) , Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP: 1992-1993),  Demokrasi 
Partisi (DEP: 1991-1994), Halkın Demokrasi Partisi (HADEP: 1994-2003), Demokratik Halk Partisi 
(DEHAP:1997-2005), Demokratik Toplum Partisi (DTP: 2005-2009), Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP:2008-).  

22
 Doğal olarak, bu türden bir etnik-temelli kimlik oluşumu ve bunun sonuçları sadece Kürtlerle sınırlı 

kalmayabilir. Özellikle de, çatışma süresince bu tür etnik yapılanmalar benzer şekilde Türkler ve diğer etnik 
gruplar arasında da gerçekleşebilir. Nitekim, Türk milliyetçiliğinin en güçlü siyasi temsilcisi olan Milliyetçi 
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Hareket Partisi (MHP) 1990’lı yılların ikinci yarısında oylarını ikiye katlayarak, % 17.98 oyla 1999’da 
gerçekleştirilen seçimlerde en çok oyu alan ikinci parti olmuş ve bu seçimi takiben kurulan koalisyon 
hükümetinde yer almıştır. Bu şekilde gerçekleşen bir etnik-kimlik temelli kutuplaşma, yukarıdaki açıklanan 
mekanizmalarının tüm etnik gruplar için gerçekleşmesine neden olarak bu etkilerin sadece bir etnik grup 
için varlığının ampirik olarak kanıtlanmasını zorlaştırabilir. Bu durum özellikle bir etnik grubun denek 
grubunu, diğer bir etnik grubun ise kontrol gurubunu oluşturduğu çalışmalar için geçerlidir. Bu açıdan, 
çoğunlukla çatışma bölgesinde yaşayan Kürtlerin gösterdiği davranışsal değişimlerinin çatışmanın 
gerçekleşmediği illerde yaşayan Türkler için de bir yansımasının olması büyük ihtimal dahilindedir; aynı 
zaman da bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, çalışmada sunulan çatışmanın etkileri hakkındaki bulguları 
değerlendirirken bu tür ilişkiler dikkate alınmalıdır.    

23
 Gerçekleştirilen bazı ekonometrik analizler için ham verinin kümelendirilme işlemi sadece kadınların 

doğum yeri ve sayım yılı dikkate alınarak yapılmıştır.  Tablo 2 ve 3’teki sunulan tahmin sonuçları için bu 
şekilde oluşturulan veri kullanılmıştır.  

24
 İleriki bölümlerde ekonometrik analizin sonuçları tartışılırken, sadeleştirme amacıyla analiz örneklemini 

oluşturan en az bir kere evlenmiş kadınlar evlenmiş kadınlar veya sadece kadınlar olarak belirtilmiştir. 

25
 Burada, nesil terimi aynı yılda doğan ve bunun sonucunda eğitim, işgücüne giriş ve çıkış, evlilik, doğum 

ve ölüm gibi yaşam döngüsü içindeki olayları büyük ihtimalle aynı zaman dilimlerinde gerçekleştiren kişileri 
toplu bir şekilde belirtmek için kullanılmıştır.  

26
 Tablo 2’de birinci fark tahminleri italik, F-F tahminleri ise koyu karakterle gösterilmiştir.   

27
 Tablo 2’deki Panel B’nin en son sütununun ilk üç hücresi, her bir sayım yılı için çatışma illeri ile 

çatışmanın gerçekleşmediği iller arasındaki ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranlarındaki farkın zaman 
içinde nasıl bir artış gösterdiğini sergilemektedir. Çatışmaya maruziyetteki iller arasındaki coğrafi 
değişkenliği dikkate alarak elde edilen bu birinci farkların zaman içinde nasıl değiştiğinin hesaplanması F-F 
tahminlerinin elde edilmesinin diğer başka bir yolunu oluşturmaktadır.   

28
 Bu çalışmada gerçekleştirilen analiz yaşayan (yaşayabilen) kadınların bilgilerine dayanmaktadır. Ancak, 

çatışma boyunca yaşayan nüfusun büyüklüğü ve kompozisyonu çatışma illerinde daha farklı şekilde 
gerçekleşebilir. Bu farklılık özellikle yüksek doğum sayısına sahip kadınlar için geçerli olabilir. Çünkü 
doğum sayısının artmasıyla üreme sağlığı başta olmak üzere genel sağlık koşulları göreceli olarak daha 
kötü olan kadınlar, çatışmanın olumsuz koşullarından dolayı daha büyük olasılıkla yaşamlarını veya üreme 
kapasitelerini kaybedebilirler. Bu nedenle, çatışmanın gerçekleşmediği illerde yaşayan akranlarının aksine, 
çatışma illerinde yaşayan (yaşayabilen) kadınlar daha sağlıklı ve yüksek sayıda doğum yapabilme 
kapasitesine sahip olabilirler. Bu da, özellikle yüksek doğum sayısına geçiş oranları için elde edilen F-F 
tahminlerinin aşağıya doğru yanlı olmasına neden olabilir.   

29
 Burada yapılan tahminlerde, birinci doğuma geçiş oranı için 15-19 yaş grubu, birinciden ikinci doğuma 

ve ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranları için 20-24 yaş grubu ve daha yüksek sayıdaki doğum sayısına 
geçiş oranları için 30-34 yaş grubu referans grubu olarak belirlenmiştir. Çünkü belirli yaş grubundaki 
kadınlar bazı doğurganlık çıktılarının analizine yaşlarının pek fazla müsait olmamasından dolayı dahil 
edilmemiştir. Örneğin, 15-19 yaş grubundaki kadınlar sadece ilk çocuğa sahip olma oranının 
incelenmesinde analize dahil edilmiştir. Ayrıca, üçüncü doğumdan dördüncü doğuma ve dördüncü 
doğumdan besinci ve daha yüksek doğum sayısına geçiş oranlarının incelenmesinde 15-19, 20-24 ve 25-
29 yaş grubundaki kadınlar ekonometrik analizin dışında bırakılmıştır. Tüm bu kısıtlamalar, Tablo 4’de 
detaylı bir şekilde gösterilmiştir.  

30
  Tablo 5’te kullanılan Doğu Bölgesi terimi iki panel için  farklı şekillerde tanımlanmıştır. Panel A’da, bu 

terim Doğu Bölgesi’inde bulunan ama OHAL uygulamasının gerçekleşleşmediği illeri belirtmektedir. 
Makalenin diğer bölümlerinde de olduğu gibi, Panel B’de kullanılan Doğu Bölgesi terimi ise Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki bütün illeri kapsamaktadır. Bu nedenle, Panel B’de verilen Doğu 
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Bölgesi’nin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks puanını hesaplamak için bu iki bölgenin puanlarının 
ortalaması alınmıştır.    

31
 Kadınların sosyo-ekonomik konumları onların sadece doğurganlık davranışını değil, aynı zamanda göç 

etme davranışını da belirleyebilir. Örneğin, sosyo-ekonomik konumu yüksek olan kadınların daha az çocuk 
yapmayı tercih ettikleri dikkate alındığında, bu tür kadınların çatışmadan dolayı çatışma illerinden daha 
büyük olasılıkla göç etmeleri durumunda F-F tahminleri çatışmanın etkilerini olduğundan daha güçlü bir 
şekilde ölçecektir. Öte yandan, çatışma illeri ve çatışmanın gerçekleşmediği iller olarak belirtilen ikili yapı 
çatışmaya maruziyetin hatalı ve eksik bir şekilde ölçülmesine ve bunun sonucunda da F-F tahminlerinin 
sıfıra doğru yanlı olmasına neden olabilir.      

32
 Daha önce de belirtildiği gibi, çatışma süresince gerçekleşen göçler sadece kişilerin çatışmaya 

maruziyetinin ölçülmesini zorlaştırmamakta, aynı zamanda çatışmanın hem kendisinin hem de etkilerinin 
çatışmanın gerçekleşmediği diğer bölgelere sıçramasına neden olmaktadır. Tablo 5’de sonuçları verilen 
ampirik alıştırma, çatışma bölgesinden farklı yoğunlukta göç alan bölgelerin kontrol grup olarak 
kullanılmasına rağmen, çatışmanın ikincide üçüncü doğuma geçiş oranına pozitif etkisinin tutarlı bir şekilde 
tahmin edildiğini göstermektedir. 
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“ISLAMIC REPUBLICS”: THE PLACE OF ISLAM IN REPUBLICAN ARAB 

CONSTITUTIONS 

 

Elif Nur Erkan BALCI* 

 

ABSTRACT 

This article discusses the calling of Arab republics as Islamic state by examining their 

constitutions. Also the article assumes that a „holistic approach‟ which calls all republican 

Arab states as „Islamic state‟ is wrong. This holistic approach which is mainly developed by 

the Orientalist tradition is problematic because it establishes the Islamic order/state as an 

absolute other of the pluralist system of the West. Therefore, the article aims to problematize 

this holistic approach by showing that visibility degrees of Islam in their constitutions are 

different in all Arab republics. 

Keywords: Sharia, Constitution, Islamic state, Religion. 

 

İSLAM CUMHURİYETLERİ: ARAP CUMHURİYETLERİ ANAYASALARINDA 

İSLAM‟IN YERİ 

 

ÖZET 

Bu yazı Arap cumhuriyetlerinin anayasalarını inceleyerek bu devletlerin İslam devleti 

olarak adlandırılmalarını tartışmaktadır. Yine yazı, tüm Arap Cumhuriyetlerinin İslam devleti 

olarak adlandıran holistik yaklaşımın yanlış olduğunu ileri sürmektedir. Bu özellikle 

Oryantalist gelenek tarafından kullanıma sokulan bu holistik yaklaşım İslam devletini batının 

çoğulcu sisteminin mutlak ötekisi şeklinde kurması nedeniyle problemlidir. Bu bağlamda yazı 

Arap Cumhuriyetleri‟nin anayasal bağlamda İslam‟a yönelik referanslarının farklılığını ortaya 

koyarak bu holistik yaklaşımı problemleştirmeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Şeriat, Anayasa, İslam devleti, Din. 

 

Introduction 

So far, however, there has been little discussion about differences between the roles of 

Islam in Arab republics which are relatively a recent phenomenon. In this paper, it will be 

discussed that haw far Arab republics are „Islamic republic‟ or „Islamic state‟ by focusing 

specifically on their own constitutions. Before examining these constitutions, I will attempt to 

analyze the terms such as „Islamic state‟ (dawla Islamiyya) and „Islamic republic‟. Later, it 
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will be examined what determines the visibility degree of Islam in any state. The factors such 

as the Sharia, the official religion of the state, the religion of the president, the freedom of 

conscience, and oath-taking ceremony of rulers will be taken as independent variable in 

determining the Islamic visibility degree of the states which are under examination. Of them, 

the Sharia will be discussed broadly because it is presented the main factor which makes a 

state Islamic by many prominent scholars. Lastly, I will try to classify Arab republics in 

accordance with the visibility degree of Islam by using Islamic references in their own 

constitutions. 

The states under examination are Egypt, Syria, Tunisia, Iraq, Algeria, Sudan, Yemen, 

Lebanon, Libya and Mauritania. Their characteristic feature is that all of them called officially 

themselves as “republic”. On the other hand, one can easily realize that these states have 

many references to Islam and Islamic rules in their constitutions. Given the fact that a republic 

is a secular form of government, adopting Islamic references in a constitution seems 

controversial or vice versa. In this study, I will try to illustrate to what extent those countries 

have Islamic references in their constitutions. To this end, I will examine the following 

constitutions: The Constitution of the Arab Republic of Egypt (1980), The Constitution of 

Syria (1973), The Constitution of Tunisia (1988), Interim Constitution of Iraq (2005), The 

Constitution of Algeria (1989), Constitution of The Republic Of Sudan (1998), The 

Constitution of Yemen (1991), The Constitution of Mauritania (1991), The Constitution of 

Lebanon (1926), and The Constitution of Libya (1992). 

 

„Islamic State‟ and „Islamic Republic‟ 

The „Islamic state‟ itself is an historical construct since there is no such a concept of 

the state in the Qur‟an (Engineer, 2006: 339; Na‟im, 2008: 45).
1
 The structure of the „Islamic 

state‟ evolved over a period of time and there is no single Islamic model for state. In the 

philosophical context, the characteristic features of an Islamic state were not same as well. 

For example, Al-Farabi had an „ideal Islamic state‟
2
 in his mind although he did not use the 

term „Islamic state‟. For him, „perfect state‟ must be ruled by the prophet-imam as in the city-

state of Medina governed by the prophet Muhammad who had direct communion with Allah. 

However, because the cit-state of Medina or ideal Islamic state is unique to that time span, the 

democracy (or republic) is the closest regime to the ideal state (al-Farabi, 1998). In Al-

Farabi‟s writings, characteristic feature of an Islamic state is democracy. Like Al-Farabi, 

many other Islamic philosophers counted the characteristic features of an ideal „Islamic state‟. 

To this end, the values such as freedom (al-hurriya), justice (al-„adl), accountability of the 
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head of the state (musa‟alat ra‟is al-dawla) and equality (aş-musawah) were presented as the 

main characters of an „ideal Islamic state‟ in different time spans of the history. One of them 

was highlighted by Islamic philosophers according to the spirit of philosopher‟s time. 

The concept of so-called „Islamic state‟ in its current usage is “itself novel and a 

product of modernity” (Ayoob, 2007: 67). The concept was propounded by Abul A‟la 

Mawdudi and increasingly accepted by prominent Islamic scholars. According to Mawdudi, 

characteristic feature of an Islamic state is its acceptance of the Sharia as the main source of 

law. However, the “Islamic state” is highly modern concept in Mawdudi‟s understanding 

because he claimed that Islam is a “political ideology” that requires “its adherents to bend all 

energies toward realizing the Islamist utopia of setting up an Islamic state” (Ayoob, Ibid, 67).
3
 

On the other hand, many Orientalist scholars take Islam as a political ideology and depict the 

Sharia as “the cornerstone of any Islamic state” in parallel with Mawdudi (Roy, 2004: 87). 

Despite it is an ideologically-driven concept, „Islamic state‟ has been commonly used 

to describe „Muslim states‟ in the Western literature. This usage of the concept is of course a 

reductionist and total approach, which denies the differences among the Muslim states all 

over the world. On the other hand, Islam has never been a „state religion‟. But Islam is visible 

in the state apparatus and texts such as constitution and procedures because “Islamic discourse 

has influenced and has been influenced by politics of the state” (Na‟im, 2008: 257). Hereby, 

when we talk about „so-called‟ Islamic state, we imply the visibility of Islamic rules and 

rituals in official documents of any state. This study will try to illustrate the visibility degree 

of Islam in Arab republics‟ constitutions not weather these states are really Islamic or not. 

As for the term „Islamic republic‟, it is a compromise between a purely theocratic and 

secular since republic is a secular form of government. Because a republic is the composition 

of the Athenian example of equal rule by law and the Roman practice of the citizen rule, it can 

be simply defined as “a form of government where the rule of law, resting on the power of the 

people, would put an end to the rule of man over man” (Arendt, 1999: 5). As a form of 

government, republic is an invention of secular Athenian and Roman. As for Islamic world, 

the term republic as a form of government was an invention of late nineteenth century and it 

was legitimized by calling the 7th century Caliphate (four Caliphates period) a republic 

because an elected head of state and the rule of law were main characteristic features of the 

period (Lewis, 1955: 1, 5 and 9). In practical term, Pakistan became the first „Islamic 

republic‟ with the Constituent Assembly‟s decision to change the country‟s name as „Islamic 

Republic of Pakistan‟ on 2nd November 1953 (Lewis, Ibid, 1 and 4). 
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At first sight, the combination of theocratic and secular terms in calling a state may 

seem to be a contradiction. However, there are many Muslim states which use the term 

„Islamic republic‟ in their official names: Islamic Republics of Pakistan, Islamic Republics of 

Iran, Islamic Republics of Afghanistan and Islamic Republics of Mauritania. Also, there are 

many Muslim states which use the term republic in their official names: Arab Republic of 

Egypt, Republic of Iraq, Tunisian Republic, People‟s Democratic Republic of Algeria, Syrian 

Arab Republic, Republic of Sudan, Lebanese Republic, and Republic of Yemen.
4
 Because 

these states in the second category have many references to Islam and Islamic rules in their 

constitutions, they are called as „Islamic state‟. 

 

Sharia: A Condition of the “Islamic State”? 

„Sharia‟ literally means „the path or the road‟ and it is used as “religious values to 

direct man‟s life” in Islamic tradition. In short, “Shari‟a is the ordaining of the Way”. On the 

other hand, Din (religion) literally means „submission‟, „following‟ and thereby it is used as 

“the following of that Way” ordained by Sharia. The terms Din and Sharia are used 

interchangeably in the Qur‟an because “Sharia and Din are identical as far as the „Way‟ and 

its content are concerned”. They are identical because both of them reference the „Way‟ 

which Muslim people have to follow (Rahman, 2004: 161). As the Qur‟an says, “God have 

ordained for you a Way-to-be-followed” and “Do they, then, have any partners of God who 

have ordained for them the path-to-be-followed?”
5
 The Qur‟an used Sharia and Din 

respectively in these both verses as “Way” or “path”. The early generations of Islam used 

these words as in the Qur‟an. However, the later generations of Islam separated “theology 

from law” and this “produced a sharp distinction between the Shari‟a and Din which in the 

beginning were identical” (Rahman, Ibid: 167). This separation emerged at theological level 

not political for the first time. 

Retrospectively, the isolation of the Sharia from religion (Din) is a critical point 

because it determines the definition of an “Islamic state” in the eyes of some philosophers. 

This point is clear in the thoughts of Ghazali and Ibn Taymiyyah who claimed that the goal of 

the state is to realize the Sharia (Rahman, Ibid: 179). For them, Islamic state is a body which 

realizes the Sharia on the earth and the placement of Islam as a state religion is not enough to 

claim that this state is an Islamic one. On the other hand, there emerged the “Islamic” states 

which adopted „secular law‟ although they called Islam as the official religion of the state 

because of this separation. Of course, these states are not „Islamic states‟ when the thoughts of 

Ghazali and Ibn Taymiyyah are concerned. The thoughts of these two philosophers were 
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reinvigorated by modern Islamic scholars and activists in the context of struggle against the 

Western influence on the Islamic world. The Islamic state in the writing of modern scholars 

such as Rashid Riza, Sayyid Qutb, Mawdudi, Qardawi, al-Banna and others is basically a 

„Sharia state‟ which is committed to the enforcement of Sharia (Kamali, 2005: 281; Ayoob, 

2007: 66). 

Because the Muslim scholars who developed the Sharia during the eighth and ninth 

centuries and their followers in modern times “did so in accordance with their personal 

understanding and comprehension of the word of God”, the Sharia as an Islamic law is not 

clear and definite code and it is “in fact no more than the understanding of early Muslims of 

the sources of Islam” (Rehman, 2003: 16).
6
 As Bernard Weiss argued, “although the law 

[Sharia] is of divine provenance, the actual construction of the law is a human activity, and its 

results represent the law of God as humanly understood” (Weiss, 1998: 116). Then, calling a 

state which adopts the Sharia in its constitution as an Islamic state is a value-laden comment. 

In reality, a clear examination of the conditions in which the republican constitutions of Arab 

states emerged shows that “Arab constitutional texts have been written primarily to enable, 

organize, and justify political authority” not to establish an „Islamic state‟ or republic (Brown, 

2001: 161). On the other hand, the adoption of the Sharia in a constitution is of course not 

vain and it shows the degree of the visibility of Islam in an Arab republic. 

While some scholars or activists argue that Islamic identity of any state relies upon 

“the question of weather Sharia is enforced in a state”, the others “acknowledge Islamic 

identity simply through hortatory statements in constitutional” provisions (Rahman, 2004: 

27). These hortatory statements are official religion, the religion of the president, freedom of 

conscience, oath-taking ceremony of rulers and etc. However, there are wide-ranging 

differences about these hortatory statements in Arab republics‟ constitutions and thereby these 

statements determine the Islamic degree of states which are under examination. It is necessary 

to underline that these statements are inferior to the adoption of the Sharia in a constitution. 

For example, although Islam was declared as „the state religion‟ in Pakistan in 1948, Ziyaul 

Haq declared Pakistan to be an Islamic state in the late 1970s by enforcing the Sharia laws in 

the country. “If a country declares „Islam as its religion‟”, it means that Islam “enjoys more 

privileges than other religions in the country” (Engineer, 2006: 338). When Sharia is 

compared with state religion, it can be argued the latter has lesser influence on the degree of 

Islamic character of any state. 
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State and Islam in Arab Constitutions 

All Arab republics underline „the rule of law‟ and „the power of the people‟ in their 

constitutions, which makes them republic. Democracy or „the power of the people‟ is the 

main characteristic feature of these republican regimes.
7
 „The sovereignty of law‟ or „the rule 

of law‟ is also apparent in Arab republic‟s constitutions.
8
 Then, one can argue that all Arab 

republics provide skeleton conditions for a republic despite they have many problems with an 

ideal republican form of government. However, analyzing that to what extent they are 

republican is the topic for another survey. By accepting these states are republican as they 

claimed officially, let us turn to analyze what degree these republics are Islamic. 

All Arab republics except Syria and Lebanon accept Islam as the official religion of 

the state. Article 2 of Egyptian Constitution says; “Islam is the religion of the state.” Article 1 

of Tunisian Constitution says: Tunisia‟s “religion is the Islam.” Article 2 of Iraqi Constitution 

says; “Islam is the official religion of the State.” Article 2 of Algerian Constitution says; 

“Islam is the religion of the State.” Article 178 of Algerian Constitution prohibits “any 

constitutional revision” on this article. Article 2 of Yemeni Constitution says; “Islam is the 

religion of the state.” Article 5 of Mauritanian Constitution says; “Islam shall be the religion 

of the people and of the State.” Article 2 of Libyan Constitution says; “Islam is the religion of 

the State.” Although Article 1 of Sudanese Constitution says “Islam is the religion of the 

majority of the population”, it does not mention of Islam as official religion.  

Only accepting Islam as official religion is a minor indicator for Islamic character of 

any state. If a constitution, which accepts a religion as official one, does not guarantee other 

religions in the constitutional context, the Islamic character of the state become more visible. 

It is better to consider state religion article with the articles regulating the rights of other 

religions together. However, this argument does not mean that there is a discrimination 

against other religious minorities in an „ideal Islamic state‟. It means that the constitution 

which gives no right to other believer increases the privileges of Islam and Muslim 

population. While there are a few instances where the constitutions of Muslim countries 

expressly sanction discrimination against particular religious denominations (Na‟im, 1987), 

nearly all republican Arab constitutions which are under examination include the articles 

which protect the rights of other believers. 

Despite wide-ranging differences about the kind of statement, all republican Arab 

constitutions reference to „the freedom of belief‟. Article 46 of Egyptian Constitution says; 

“the State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practice of religious rites”. 

Article 35 of Syrian Constitution says; “The freedom of faith is guaranteed. The state respects 
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all religions”. Article 5 of Tunisian Constitution says; “The Tunisian Republic... protects the 

free exercise of beliefs”. Article 2 of Iraqi Constitution says; the law “guarantees the full 

religious rights of all individuals to freedom of religious belief and practice”. Articles 14, 35, 

39 and 41 of Iraqi Constitution are about freedom of belief. Article 24 of Sudanese 

Constitution says; “everyone has the right to freedom of conscience and religion”. Article 27 

of Yemeni Constitution says; “there shall be no discrimination between [citizens] based on... 

religion”. Article 9 of Lebanon Constitution says; “the state... shall respect all religions and 

creeds and guarantees, under its protection, the free exercise of all religious rites”. Article 2 of 

Libya Constitution says; “the state protects religious freedom in accordance with established 

customs”. 

In this context, Mauritania and Algeria may be presented as an exception because their 

constitutions do not openly reference to „the freedom of belief‟ or „religion‟. However, “the 

freedom of opinion and of thought” in the article 10 of Mauritania Constitution and protecting 

“the principle of the people‟s free choice” in the preamble of Algerian Constitution can be 

interpreted as a „freedom of belief‟. These wide-ranging differences among the articles about 

„the freedom of belief‟ make possible to locate these countries in the scale which shows that 

to what extent those republic give privileges to the Islam. Egyptian, Syrian, Iraqi, and 

Lebanon constitutions include strong guaranties for the freedom of belief, while Algeria, 

Mauritania, and Libya constitutions include relatively weak guaranties for the freedom of 

belief. Arguing that the weaker guarantee for religious minorities the stronger Islamic 

character causes a dilemma: is a state in which the visibility of Islam is strong in 

constitutional terms less democratic? Because the power makes Islam dominant to use it in 

oppressing those who are in opposition, the dilemma is about political power not Islamic 

character of the state. But, on the other hand, Islam is more visible in these countries because 

it is imposed upon all citizens by the force of power. 

The religion of the president can be taken another indicator for the visibility of Islam 

in Arab republics‟ constitutions. While most of Arab republics do not determine the religion 

of the president in constitutional base, some states counts being Muslim as a condition of 

presidency. Article 3 of Syrian Constitution says; “The religion of the President of the 

Republic has to be Islam”. Article(s) 38 (and 40) of Tunisia Constitution say(s); “The 

President of the Republic is the Head of the State. His religion is Islam”. Article 73 of 

Algerian Constitution says; “To be eligible to the Presidency of the Republic, the candidate 

should... be a Muslim”. Article 23 of Mauritania Constitution says; “The President of the 

Republic shall be the Head of State. He shall be a Muslim”. Because the religion of the 
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president affects the role of Islam in a country, these statements increases the visibility of 

Islam in the state affairs. 

 

Table 1: State and Islam in the Arab Republic’s Constitutions 

Country Islam as Official 

Religion 

Freedom of Belief Religion of 

President 

Egypt “the religion of the 

state” 

“the State shall guarantee” --- 

Syria ---- “the freedom of faith is 

guaranteed” 

“has to be Islam” 

Iraq “the official religion” “guarantees the full religious 

rights” 

--- 

Algeria “the religion of the 

State” 

“the principle of the people‟s 

free choice” (no religion) 

“should... be a 

Muslim” 

Mauritania “the religion of the 

people” 

“the freedom of opinion and 

of thought” (no religion) 

“shall be a Muslim” 

Sudan “the religion of the 

majority of the 

population” 

“everyone has the right to 

freedom of conscience and 

religion” 

--- 

Libya “the religion of the 

State” 

“the state protects religious 

freedom” 

--- 

Lebanon --- “guarantees… the free 

exercise of all religious” 

-- 

Tunisia “religion is the Islam” “protects the free exercise of 

beliefs” 

“His religion is 

Islam” 

Yemen “the religion of the 

state” 

“no… discrimination based 

on… religion” 

--- 

 

Sharia and other Islamic References in the Constitutions 

Because the states which adopt Islamic law are not identical, it is possible to make a 

comparison among those states which are under examination. The degree of the 

implementation of Sharia determines the visibility degree of Islam in these states because “it 

appears that the constitutional position of Sharia can vary widely, namely from „the‟, „the 

most important‟, „an important‟ to „a‟ source of legislation” (WRR, 2006: 116; Abiad, 2008: 

47; Lane and Redissi, 2004: 150). For example, in the current world, eight Muslim countries 

give the Sharia positions such as „the‟ and „the most important‟ source of legislation, nine 

countries counts Sharia in their constitutions as an important or a source of legislation, and 17 

countr 
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ies give Sharia a lesser role (WRR, 2006: 117). Because of these various references to 

the Sharia in the constitutions, it is needless to say that visibility degrees of Islam are different 

in all Arab republics. 

Of all Arab republics‟ constitutions, Egyptian, Mauritanian, and Yemeni constitutions 

give the Sharia the most important role in the context of law-making process. Article 2 of 

Egyptian Constitution says; “Islamic jurisprudence is the principal source of legislation”. The 

article means that all legislations have to be consistent with the Shaira principles and it 

determines the law-making process. When this article is compared with the 1971 Constitution 

which took the Sharia “a principle source of legislation”, it can be argued that the role of 

Shaira is absolute in the Egyptian law. As the Supreme Constitutional Court of Egypt reported 

in its 1985-Decision, “this amendment means that it is no longer possible in the future to enact 

any legislation which contradicts the rulings of Islamic law. It also means that it is imperative 

to review the laws which were in effect before the application of the Constitution of 1971 and 

to amend these laws in such a manner as to make them conform to the principles of Islamic 

law”.
9
 As in Egyptian constitution, Article 3 of Yemeni Constitution says; “Islamic 

jurisprudence is the main source of legislation”. The Preamble of Mauritanian Constitution 

says; “the precepts of Islam, the sole source of law.” 

Syrian, Iraqi and Sudanese Constitutions elevate the Sharia as a source of the law. 

Article 3 of Syrian Constitution says; “Islamic jurisprudence is a main source of legislation”. 

Article 7 of Iraqi Constitution says; “Islam is... to be considered a fundamental source of 

legislation”. Article 65 of Sudanese Constitution says; “The Islamic Sharia and the national 

consent through voting, the Constitution and custom are the source of law”. Libyan 

Constitution is not clear weather Sharia is a (or the) source of legislation. While Article 8 of 

Libyan Constitution says that “inheritance is a right which will be governed by the Islamic 

Sharia”, there is no other references to the Sharia. On the other hand, Article 6 of the 

Constitution says; Libya‟s “inspiration is its Arabic and Islamic heritage, humanitarian values 

and the specific conditions of the Libyan society”. While the Sharia is the sole source about 

inheritance law, one can argue that Islamic jurisprudence is one of the sources of law in the 

Constitution of Libya when these two articles are considered together.
10
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Table 2: Sharia and Other Islamic References in the Arab Republic’s Constitutions 

Country Sharia as a source of 

legislation 

Islamic Shura Others 

Egypt “the principal source of 

legislation” 

--- women rights does not 

contradict with the 

Sharia  

Syria “a main source of legislation” --- --- 

Iraq “a fundamental source of 

legislation” 

“experts in Islamic 

jurisprudence” 

--- 

Algeria --- “A High Islamic 

Council” 

no institutional 

practice contrary to 

Islamic ethic / “a land 

of Islam” / oath 

Mauritania “the sole source of law” “A High Islamic 

Council” 

“attachment to Islam” 

Sudan one of the sources of law --- rules for Muslim 

people in their 

religious practices 

Libya “Inheritence… governed by 

the Islamic Shari‟a” 

--- --- 

Lebanon --- --- the equal 

representation of 

Muslims and 

Christians 

Tunisia --- --- “faithful to the 

teaching of Islam” 

Yemen “the main source of 

legislation” 

--- “Islamic social 

justice” 

 

Other important Islamic references in Arab republics‟ constitutions are shura 

(consultation), which comes from the term shawara, “to consult it”, and oath-taking ceremony 

in the parliament. Of course, these two references are inferior to the the adoption of the Sharia 

in a constitution. Article 171 and 172 of Algerian Constitution issue “A High Islamic 

Council” which encourages and promotes “Ijtihad” and expresses “its views in comparison 

with religious precepts on matters submitted to it”. Article 94 of Mauritania Constitution 

issues a “High Islamic Council” which “formulates opinions concerning the questions about 

which it has been consulted by the President of the Republic”. On the other hand, Iraqi 

constitution does not issue consultation body but it allocates seats for experts in Islamic 

jurisprudence in the Federal Supreme Court. Article 89 of Iraqi Constitution says; “The 

Federal Supreme Court shall be made up of number of judges, and experts in Islamic 

jurisprudence and law experts”. 
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In addition to these references, some constitutions include Islamic references which 

are specific to a country. Article 11 of Egyptian Constitution guaranties women opportunities 

in “the fields of political, social, cultural and economic life without violation of the rules of 

Islamic jurisprudence”. For Article 9 of Egyptian Constitution, religion is one of bases on 

which the society founded. Preamble of Mauritanian Constitution has many references to 

Islam such as the fact that constitution “solemnly proclaims its attachment to Islam” and 

“trusting in the omnipotence of Allah” which will “guarantee the integrity of its territory, its 

independence, and its national unity and to take upon itself its free political economic and 

social development.” Preamble of Tunisian Constitution counts “remaining faithful to the 

teaching of Islam” as one of the aims of independence. Article 6 of Yemeni Constitution 

counts “Islamic social justice in both production and social relations” as one of the national 

economy‟s principles. 

Preamble of Algerian Constitution counts Islam as one of the country‟s values and 

fundamental identity components and depicts Algeria as “a land of Islam”. Article 9 of 

Algerian Constitution also prohibits the “practices that are contrary to the Islamic ethics” for 

institutions. While all constitutions except Mauritania and Libya include the text of oath for 

the president and all elected representatives, only Algerian Constitution includes Islamic 

references with the phrase; “I will respect and glorify the Islamic religion.” Article 16 of 

Sudanese Constitution says; “The State will seek by laws and directive policies to purge 

society from… consumption of alcohol by Muslims”. Article 18 of Sudanese Constitution 

also says; “those working for the state and those in public life should worship God in their 

daily lives, for Muslims this is through observing the Holy Quran and the ways of the 

Prophet.” 

 

Conclusion 

There is no ideal or “pure” Islamic state or republic but there are states which can be 

classified in accordance with the visibility degree of Islam in their constitutions. A close 

examination of Arab republican constitutions shows that there is no similarity among these 

states and a „holistic approach‟ which calls all republican state as „Islamic state‟ is wrong. 

There are many differences in Arab republicans‟ constitutions in the context of the visibility 

degree of Islam or references to Islam. While some constitutions such as Egyptian and 

Yemeni have strong references to Islam, some other constitutions like Lebanon include 

Islamic tones. There are contradictions even in a single constitution because it guaranties the 
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freedom of belief and at the same time takes the Sharia as the main source of legislation 

(Na‟im, 1987: 9). 

The concept of Islamic state does not come from fundamental sources of Islam such as 

Qur‟an and Sunna but monarchy-typed regimes and Orientalist texts. Since the tenth century, 

the idea of monarchy has been fully integrated into Islam and the legal order based on Sharia 

has been used to legitimize those regimes. Orientalist texts have also established a strong link 

between monarchy and Islam and argued that the function of state is “essentially to act as the 

executive of the Law” (Gibb, 1970: 11). By doing so, Orientalist texts put “the Islamic 

order… as the imperative total alternative to [the] pluralist system” of the West (Vatikiotis, 

1987: 94). To combat this kind of Orientalist cliché and monarchies‟ power politics, it is 

necessary to point out differences among applications of Sharia in republican Arab states and 

the relations state power and the role of Sharia in constitutions.  
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END NOTES 

* MA, Religious Studies, Georg-August-Universität, Göttingen, The author would like to thank Ali Balcı 
and two unanimous referees of Alternative Politics Journal for their invaluable feedback on the 
manuscript. 

1
 For an argument against the idea “din wa dawla” (the unity of religion and state), see, (Tibi, 1998: 

165). 

2
 For the term „ideal Islamic state‟ in the context of A-Farabi, see, (Rosenthal, 1994: 114-116). 

3
 For a comprehensive analysis of Mawdudi‟s political thoughts, see, (Moten, 2006: 175-194). 

4
 Libya is also a republic because its constitution says; “Libya is an Arab, democratic, and free republic 

in which sovereignty is vested in the people”. 

5
 Qur‟an, XLVIII, 13 and 21. 

6
 On the origins and development of that historical understanding of the Sharia, see, (Na‟im, 1990: 

Chapter 2; Na‟im, 2000). 

7
 A brief review of these republics‟ constitutions shows that democracy is integral part of them. Egypt 

(Article 1), Syria (Article 1), Tunisia (Preamble of the Constitution), Iraq (Article 4), Algeria (Article 14), 
Sudan (Article 36, “The Republic of Sudan shall have a President elected by the people”), Yemen 
(Article 4, “The people shall exercise its power directly through referenda and general elections”), 
Lebanon (Preamble of the Constitution, “Lebanon is a parliamentary democratic republic”), Libya 
(article 1), and Mauritania (Article 1 and 11). 

8
 Egypt (Preamble of the Constitution, Article 6 and many articles), Syria (Article 25, “The supremacy 

of law is a fundamental principle in the society and the state”)., Tunisia (Article 6 and 7), Iraq (Article 
2), Algeria (Preamble of the Constitution), Sudan (Article 2), Yemen (Article 26 and many others), 
Mauritania (Article 10), Lebanon (Preamble of the Constitution), Libya (Article 5). 

9
 “Supreme Constitutional Court (Egypt): Shari‟a and Riba: Decision in Case no. 20 of Judicial Year no. 

1”, Arab Law Quarterly, Vol. 1, No. 1, November 1985, p. 105. 

10
 For a different argument, see, (Abiad, 2008: 47–48). 
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Mehmet ÖZTÜRK

 

 

Berlin Humboldt Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü ve Berlin-Brandenburg 

Bilimler Akademesi üyesi olan, ayrıca siyasi düşünce tarihi (bilhassa Makyavel uzmanlığı) ve 

savaş kuramı üzerine yazmış olduğu önemli araştırmalarla tanınan
1
 Herfried Münkler’in 

yazdığı Yeni Savaşlar’da (İletişim Yayınları, İstanbul: 2010); son yirmi yılda savaşın 

çehresinin yavaş yavaş değişerek klasik devletler savaşının artık miadını doldurduğu 

açıklanmaya çalışılmıştır. Savaşların gerçek tekelleri olmaktan çıkan devletlerin yerini 

giderek devlet benzeri aktörler, hatta kısmen özel aktörlerin zenginlerden, devletlerden ya da 

göçmen cemaatlerinden maddi destek alarak ve uluslararası örgütlerin yardımlarından da kar 

sağladıkları üzerine odaklanmaktadır. Bu yeni savaşların finansmanı, süresinin uzun sürmesi, 

hedefleri ve sınır aşan bir yapı arz etmesi gibi klasik savaşlardan ayrılan yönleri üzerinde 

durulmuştur. Yazar yeni savaşlar kavramını,  çatışma nedenlerinin ve şiddet amaçlarının 

karmaşıklığı nedeniyle, çok belirgin değil ama açık ve bazı açılardan çok da yeni olmayan 

şekliyle kullanmaktadır. 

Yazar kitabın giriş kısmında; yeni savaşların klasik devlet savaşının yerini aldığını, 

dolayısıyla savaş finansmanının da değiştiğini, özellikle Çin-Vietnam, İran-Irak, Etiyopya-

Eritre arasındaki klasik savaşlara benzer istisnai nitelikteki savaşlar bir kenara bırakılırsa yeni 

savaşların (savaşın devletin kontrolünden çıkması, savaşın asimetrikleşmesi, daha önce askeri 

sistemin tekelinde olan şiddet biçimlerinin adım adım bağımsızlaşması veya özerkleşmesi, 

savaşın hatlarının muğlaklaşması, savaşla örgütlü suçun iç içe geçmesi, savaşın siyasi açıdan 

tartışmalı bir hale gelmesi) 18-20. yüzyıllar arası devletler arasındaki savaşlardan ziyade 

kişisel servet ve iktidar kazanma hırsı, komşu ülkelerin politikacılarının yayılma arzusu, 

devlet içindeki nüfuz ve hakimiyet mücadelesi ve din ve mezhep farklılıklarına dayalı Otuz 

Yıl Savaşları’yla pek çok açıdan benzerlik taşıdığını belirtmektedir. 

Yazar “Yeni savaşlarda yeni olan ne?” başlığını kullandığı bölümde; son on-yirmi 

yılda çıkan neredeyse tüm savaşların geçen yüzyılın başına kadar dünyaya egemen olmuş ve 

dünyayı kendi aralarında bölüşmüş olan eski imparatorlukların kenar bölgelerinde ya da 

kırılma noktalarında ortaya çıktığı sonucuna vararak bu görüşünü de genel bir ifadeyle 

Güneydoğu Asya’dan Kara Afrika’ya kadar uzanan çatışmalarla örneklemiştir.  
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Yazar bu fikrini, “20. yüzyılın sonu ile 21. yüzyılın başındaki savaşların coğrafi 

dağılımına ve yoğunluğuna bakıldığında, istikrarlı devletlerin kurulduğu Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika gibi yerlerde kalıcı bir barışın hüküm sürdüğü fakat özellikle de büyük 

imparatorlukların çöktüğü bölgelerde savaşın endemik olduğu” şeklindeki görüşüne 

dayandırmaktadır. Bu çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki devletlerin genellikle zayıf ve 

istikrarsız ve rüşvet yemeyen ve dürüst siyasi seçkinlerden oluşmayan devletler olduğu 

tespitinde de bulunmaktadır. Devlet düzeninin tamamen çöktüğü yerlerde savaş lordlarının, 

kentlerdeki gençlik alt-kültürlerine kadar nüfuz ettiğini öne süren yazar ayrıca, klasik 

savaşlarla yeni savaşların özellikle iki hususta (özelleşme ve ticarileşme ve asimetrikleşme 

olarak) birbirinden ayrıldığını belirtmektedir. 

Yazar yeni savaşların iç dinamiklerinden ziyade uluslararası düzen üzerindeki 

etkilerini ortaya koymak için ve dolayısıyla savaşın özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesinden 

ziyade asimetrik stratejiler bağlamında yeni savaşların küçük savaş-büyük savaşla ilintisini de 

ele almaktadır. Yazar, siyaset kuramı geleneğinden gelen iç savaşlardan farklı olarak son 

dönemde düşük yoğunluklu savaşlar çeşitlemesi olarak ortaya atılan küçük savaş kavramının 

aslında savaş tarihiyle ilgili bir kavram olduğunu öne sürmektedir.Müller büyük savaşlarda 

düşmanın siyasi iradesini kırmak için doğrudan askeri birlikler hedef alınırken, küçük savaşta  

(gerilla) düşmanın siyasi iradesini askeri olarak dayatma kapasitesini dolaylı yollardan 

azaltmak için daha çok ekonomik dayanakları hedef almakta olduğunu belirtir. Yazar küçük 

savaş büyük savaşın destekleyici aracıyken yeni savaşlarla birlikte işlevsel ardılına 

dönüştüğüne vurgu yapmaktadır. 

Yazar “Savaş, devlet oluşumu ve otuz yıl savaşları” başlığını kullandığı bölüme; “Son 

20-30 yılda Güneydoğu Asya’da, Orta Asya’da ve özellikle de Afrika’da yürütülmüş olan 

savaşların dünyanın geri kalanı –bilhassa OECD ülkeleri- için çok da önemli olmadığı yaygın 

bir düşüncedir.”
2
 şeklinde giriş yaparak, bu düşünceyi eleştirmiştir. Yazar yeni savaşların 

analiz çerçevesi ve karşılaştırılma zemini olarak Otuz Yıl Savaşları’nı baz alarak bu savaşlar 

ile yeni savaşların belli başlı ortak özelliklerini sıralayan yazar; bir dizi savaş ve yıkıcı 

savaşlar bakımından Otuz Yıl Savaşları’nı Afganistan Savaşı’na benzetmektedir. Yazar 

ayrıca, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika Burnu gibi savaş bölgelerindeki savaşların ortak 

özelliği olarak toplumiçi çatışmalarla başlayıp uluslarötesi çatışmalara dönüşmelerini 

vurgulamaktadır. 

Yazar “Savaşın devletleştirilmesi ve sonuçları” başlığını kullandığı bölümde; öncelikle 

paralı askerliğin (condottieri) özellikle Machievelli’nin eleştirisini de dikkate alarak düzenli 

birliklerin kurulmasına giden süreci kısaca analiz etmiştir. Özellikle “adil savaş” kavramı 
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üzerinden Avrupa’da devletlerarası savaş hukukunun gelişimi ele alan yazar; 30 Yıl 

Savaşları’ndan itibaren Avrupa’da simetriye dayalı siyasi sistemin oluştuğunu 

vurgulamaktadır. Siyasi rasyonellik, askeri strateji ve devletler hukukunda meşruluğu içinde 

barındıran bu simetriye dayalı siyasi sistemin, I. Dünya Savaşı ile tartışmalı hale gelmeye 

başladığını öne sürmektedir. Çok fazla demokratik devlet olmadığı ve demokrasilerin 

demokratik olmayan devletlerle ne zaman ve hangi koşullar altında savaşmaya hazır oldukları 

konusunda belirsizlik taşıdığı için demokratik barış teorisinin sağlam temellere dayanmadığını 

savunan yazar ayrıca, simetrik savaşlarla asimetrik savaşların farklılığından da söz 

etmektedir. Örneğin, “simetrik savaşlarda taraflar arasında nispeten simetrik bir maliyet 

dağılımı vardır, dolayısıyla savaştan kaçınarak masrafa girmemek her iki taraf için de aynı 

derecede caziptir. Oysa asimetrik savaşlarda durum kesinlikle böyle değildir.”
3
  

Yazar “Yeni savaşlardaki şiddet ekonomisi” başlığını kullandığı bölümde; “Yeni 

savaşlar ön hazırlık ve yürütme bakımından son derece ucuz savaşlardır”
4
 ve hemen 

başlatılabilir nitelikte olmakla birlikte yeni savaşların uzun vadede bir topluma devletlerarası 

savaşlardan daha pahalı hale geldiğini ve yine yazar, yeni savaşlarla birlikte kapalı savaş 

ekonomilerinden açık savaş ekonomilerine geçildiğini öne sürmektedir. Bunun yanı sıra, 

savaşın sona ermesiyle, savaş lordunun ya da gerilla liderinin karizmatik gücünün yok 

olacağına ve barış sürecinin getirdiği hayal kırıklığının savaşın devam etmesini isteyenlere 

yandaş kazandıracağını ileri sürmektedir. Yazar, bir ülkenin dünya ekonomisi ile 

bütünleşmesinin barış şansını artırdığı ve bir ülke yer altı kaynakları ne kadar zenginse o 

kadar refaha ereceği düşüncesine eleştirel bakmaktadır. 

Son 20 yılda savaş lordlarının da bir modernleşme sürecinden geçtiğini savunan yazar, 

savaşın büyük ölçüde devletin tekelinden çıkarak özelleşmesine önemli katkı sağladığı 

yönündeki görüşleriyle oldukça farklı bir noktadan olaya yaklaşmıştır.  Öte yandan, 

uluslararası yardımların savaş lordlarının çıkarına olduğuna yönelik görüşünde biraz karamsar 

yaklaşan yazarın, zengin ülkelerin genellikle iyi niyetli yardımlarda bulundukları hususundaki 

düşüncesinde oldukça iyimser olduğu söylenebilir. 

Yazar “Uluslararası terörizm” başlığını kullandığı bölümde; terör ve terörizmin, klasik 

terörle yeni terörizmin, dinsel ideolojik terör gruplarıyla, sosyal devrimci veya etnik-

milliyetçi gruplara farkının yanı sıra bazı STK’ler ile terör ağları arasında bazı benzerliklerini 

ortaya koymaktadır. Yazar, dinsel ideolojik terör grupların düşman tanımının, bir uygarlığın 

tamamını kapsayacak şekilde genişlerken, ilgili üçüncü kişilerin de giderek belirsizleşmesi 

nedeniyle, sosyal devrimci veya etnik-milliyetçi gruplara göre çok daha fazla kurban sayısına 

ulaştığını iddia etmektedir. Yazar ayrıca; terör saldırılarının en çok borsada zarara yol 



131   Mehmet Öztürk 

açtığını, turizmden etkilenen bazı ülkelerin bu saldırılardan korunmak için onlara dolaylı 

yoldan da olsa destek vermek zorunda kalabildiklerini öne sürmektedir. 

Münkler, “Askeri müdahaleler ve Batı’nın ikilemi” ismini verdiği son bölümde; 20. 

yüzyılın sonunda 21. yüzyıl başında gerçekleştirilen müdahaleleri, klasik sömürgecilik ve 

emperyalizmden farklı olarak bir talan ekonomisinin bastırılmasına ve sınırlandırılmasına 

hizmet ettiğini iddia etmektedir. Ayrıca yazar, paralı askerliğin kullanılmasının hem 

avantajından hem de dezavantajından da bahsetmiş ve simetrik savaşların yerini asimetrik 

savaşlar aldığını ve 21. yüzyılın tarihine bu savaşların yön vereceğini de öne sürmüştür. 

Öte yandan, ABD’nin Irak’a karşı asimetrik üstünlüğüne rağmen, ABD birliklerinin 

savaş sonrasında verdiği kayıplar düşünüldüğünde yeni savaşların en önemli özeliği olan 

giderek artan asimetrilerin Irak Savaşı’nda da kendini gösterdiğini savunmaktadır. Ayrıca, 

yazar; demokratik toplumların barışçı olmasını zorunlu kılan gelişmelerden, I. Dünya 

Savaşı’ndan sonraki yeni durumlar karşısındaki siyasi tepkiden ve toplum içi savaşların 

özelliklerine de çalışmasında yer vermiştir. 

Kitaba yönelik birçok olumlu ve olumsuz eleştiri getirilebilir. Öncelikle kitabın güçlü 

taraflarına baktığımızda şunlar söylenebilir: İlk olarak; literatürdeki uygulamalardan farklı 

olarak yazar bu çalışmada gözden kaçan bazı unsurlara dikkat çekerek farkını ortaya 

koymasıdır. Örneğin, yazar, tecavüzün askeri suç olarak cezalandırıldığı devletler savaşından 

farklı olarak yeni savaşlarda bir strateji unsuru haline geldiğini savunmaktadır. Zira yazar, 

tecavüzleri; şiddettin yoğun biçimde cinselleştirilmesi, etnik temizliğin bir aşaması olması ve 

toplumsal sonuçlarının çok yıkıcı olması bakımından siyasi askeri stratejinin bir unsuru olarak 

görmektedir. İkinci olarak; tümdengelimci bir yol izleyerek okuyucusunun kitabın içinde 

kaybolmasını engellemiştir. Yani yazar, ele aldığı konulara, çalışmasının başında genel olarak 

değinmiş ve sonrasında ise bu konuları detaylandırmıştır. Üçüncü olarak; eserin yeni 

savaşlarla mukayese bağlamında Ortaçağ’dan günümüze kadar olan savaşları ele almasıdır. 

Bu bir anlamda siyasi tarih ve Avrupa tarihinin yanı sıra günümüzdeki savaşların zaman 

zaman bilinen nedenlerin dışında farklı nedenlerin olduğunu ortaya koyması, yazarın öğretici 

ve sıradanlıktan uzak bir tutum takındığının bir işaretidir. Dördüncü olarak; yazar, siyasi 

yayınlarda yeni savaşların ekonomik temellerinin uzun süre gözardı edildiğini düşünmektedir. 

Nitekim bu eser de ekonomik temellere yönelik vurgu oldukça belirgindir. Ayrıca yazar, son 

20 yıldaki tüm savaşların salt gölge ekonomisiyle finanse edildiğinin söylenemeyeceğini 

belirterek bir anlamda bu yönde gelebilecek bir eleştirinin önüne geçmiştir.  

Kitabın zayıf noktalarına yönelik ilk eleştiri; yazarın, ABD’nin Irak işgali konusunu, 

kitabın kurgusunda son sayfalara sıkıştırdığı imajı uyandırmasına ilişkindir. Bu da yazarın 
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ABD’nin Irak işgalini ele alan analizini kitap kurgusunda çok sonradan yer verdiği izlenimi 

oluşturmasına yöneliktir. Yazarın ele aldığı konuları çalışmasının daha başında bir giriş 

niteliğinde ele alırken bu konuya değinmemesi, söz konusu analizin çalışmaya sonradan dahil 

edildiği izlenimi uyandırmasını destekler niteliktedir. İkincisi; yeni savaşların karmaşık yapısı 

okuyucunun kafasını karıştırabilmektedir. Ancak yazar bu eksikliğin farkına vararak okuyucu 

ve özellikle çatışma ve çözüm araştırmacılarına yardımcı olabilecek yöntemlerden hareketle 

konusunu işlemiştir. “Yeni savaşların karmaşık tablosunun barış ve çatışma 

araştırmacılarının çoğunun kafasını karıştırması, savaşların devletleştirilmeden önceki 

döneminin daha yakından ele alınmasını anlamlı kılar fakat bunu yaparken, geç Ortaçağ ve 

erken Yeniçağ’daki pek çok savaşa damgasını vuran soygun ve talanların, katliam ve aşırı 

şiddetin Avrupa’da kesinlikle geçmişte kaldığı düşüncesinin bir kenara bırakılması gerekir.”
5
 

Üçüncüsü; eserde yeni savaşların klasik devletler savaşı ile karşılaştırılması akıcılığı 

engelleyici bir dezavantaj olarak görülebilirse de karşılaştırmalı bir analiz bağlamında konuya 

derinlik ve açıklayıcılık kazandırması bir avantajdır. Sonuncusu; yazar yeni savaşların devlet 

kurma savaşlarından ziyade devlet yıkma savaşları olarak görmektedir. Ancak yazar burada 

bazılarınca söz konusu savaşların devlet yapma ve devlet oluşturma savaşları olarak da 

görebildikleri hususuna değinmemiştir. 

Dolayısıyla, kitap teorik altyapı ile hazırlanmış ve örneklerle süslenerek savaş ve 

çatışma kavramları altında değerlendirebileceğimiz konularda benzerlik ve özellikle 

farklılıklar bağlamında oldukça bilgilendirici ve öğretici bir nitelik taşımaktadır. Kitap içerik 

bakımından oldukça zengindir ve çevirisi de oldukça başarılıdır. 

Yazarın, son 20 yıldaki çatışmaların nedeni olarak etnik, dini, kültürel boyutlarını 

önemsemekle beraber en az onlar kadar önemli gördüğü ekonomik boyutu üzerinde 

şekillendirdiği bu eseri, sözünü ettiğimiz savaşın etnik, dini, kültürel nedenlerini ele alan 

eserlerin bir tamamlayıcısı niteliğindedir.  
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SON NOTLAR 

 Doktora öğrencisi, AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD., Bolu. 

1
 Die neuen Kriege orijinal isimli bu kitabının yanı sıra Münkler; Machiavelli (1982), Gewalt und 

Ordnung (Şiddet ve Düzen; 1993), Der Neue Golfkrieg (Yeni Körfez Savaşı;2003), Die Deutschen und 
Ihre Mythen (Almanlar ve Mitleri; 2008), İmparatorluklar (2009) isimli önemli eserlerin yazarıdır. 

2
 s. 59. 

3
 s. 124. 

4
 s. 128. 

5
 s. 63. 
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