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Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından 
disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı 
nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört 
ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez 
alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, 
sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi 
disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı 
geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik 
çalışmaların yanı sıra, kitap incelemelerine de yer vermektedir. 

Alternatif Politika Dergisi’nin amacı, yayınladığı konularda hem 
bilimsel çalışmalar için akademik zemin hazırlamak, hem de söz 
konusu görüşlerin paylaşılmasını sağlayarak yeni açılımlar 
yaratmaktır. Bu bağlamda, teorik çalışmalara olduğu kadar, alan 
çalışmalarına da yer vermek amacındadır. Çalışmalarınızı 
Alternatif Politika’ya bekliyoruz. 

Dergiye yazı göndermek isteyenler için e-posta adresi: 
alternatifpolitika@gmail.com 
 
Alternatif Politika, aşağıdaki veri tabanları tarafından 
taranmaktadır: 

Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications 
Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, 
Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite 
Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, 
Digital Journals Database, Academic Papers Database, 
Contemporary Research Index, EBSCOhost, ProQuest, Index 
Copernicus, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European 
Online Library), ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD (Sosyal Bilimler 
Atıf Dizini), ASOS Index, ACAR Index, İdeal Online, Gesis 
Sowiport – Portal für Sozialwissenschaften, ResearchBib 
(Academic Resource Index), DRJI (Directory of Research Journals 
Indexing), SIS (Scientific Indexing Services), Eurasian Scientific 
Journal Index (ESJI), Scientific World Index ve MIAR 
(Information Matrix for the Analysis of Journals). 
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FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER SAYISI 

1980’lerin sonlarından itibaren Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin 
ontolojik ve epistemolojik temellerini sorgulayan “Üçüncü Tartışma” (Lapid, 
1989) feminist araştırmacılar için fırsat alanı yaratmış ve bu araştırmacılar 
disiplinin temel kavramlarını, varsayımlarını ve eril yapısını tartışmaya 
açmışlardır. Anaakım Uİ kuramları, “yüksek politika” etiketi altında kalan güç, 
güvenlik, ulusal çıkar, savaş ve barış konularıyla kadınların bir bağlantısı 
olmadığını varsayarlar. J. Ann Tickner’ın (1991: 27) dikkat çektiği gibi disiplinin 
egemen kuramlarına göre “uluslararası politika erkeklerin dünyasıdır; savaşın 
ayrıcalıklı bir aktivite olarak görüldüğü güç ve çatışma dünyası”… Bu varsayımı 
sorgulayan Cynthia Enloe, V. Spike Peterson, J. Ann Tickner, Christine 
Sylvester, Marysia Zalewski, Sandra Whitworth, Cynthia Weber, Anna 
Agathangelou ve L. H. M. Ling gibi birçok feminist araştırmacı, aralarındaki 
farklılıklara rağmen, anaakım Uİ kuramlarının görmezden geldiği toplumsal 
cinsiyet ilişkilerinin mevcut uluslararası sistemin devamlılığının sağlanmasında 
merkezi bir yere sahip olduğunu yüksek sesle dile getirmiş ve uluslararası 
ilişkileri anlamada toplumsal cinsiyet odaklı bir bakışın gerekliliğini ortaya 
koymuşlardır.  

Feminist Uİ kuramcıları, disiplinin temel kavramlarının cinsiyet açısından 
tarafsız olmadığına işaret ederler. Bilgi üretiminde ve disiplinin temellerini 
oluşturan kavram ve kuramların inşasında erkeklerin deneyimlerinin ve 
perspektiflerinin dikkate alındığını, kadınların deneyimlerinin dışlandığını ve 
toplumsal cinsiyet ilişkilerinin görmezden gelindiğini öne sürerler (Tickner, 
1991). Uİ disiplininde kadınların varlığını görünmez kılan bakış açılarına 
feminist araştırmacıların tepkisi kadınların deneyimlerine bakmak, tarihsel ve 
kültürel olarak inşa edilmiş farklı erkeklik ve kadınlık kurgularını ve bunların 
arasındaki ilişkileri anlamak ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin uluslararası 
ilişkilerdeki yansımalarını incelemek olmuştur.  

Cynthia Enloe, bugün artık alanda klasikleşmiş olan Bananas, Beaches, 
Bases: Making Feminist Sense of International Politics (1989) adlı eserinde “kadınlar 
nerede?” sorusunu sormuş ve uluslararası ilişkileri anlayabilmek için kadınların 
deneyimleri ile kadınlık ve erkeklik kurgularına bakmanın elzem olduğunu 

AP Misafir Editörden 
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göstermiştir. İlk defa 1988 yılında Millennium dergisi özel bir sayı hazırlayarak 
“Kadın ve Uluslararası İlişkiler” konusuna yer vermiştir. Alanda çalışan feminist 
kuramcılar 1999’da International Feminist Journal of Politics dergisini çıkarmaya 
başlamışlardır. Günümüzde, alanda okutulan lisans ders kitaplarında Feminist 
Uİ çalışmaları ile ilgili bölümler bulmak mümkündür (bkz.Baylis vd., 2017; Reus-
Smith ve Snidal, 2010; Dunne vd., 2010). Feminist çalışmaların Uİ disiplininde 
yer bulmaya başladığı 80’li yıllardan itibaren, liberal, sosyalist, inşacı, eleştirel, 
post-yapısalcı, post-kolonyal ve queer gibi çeşitli kategorilere ayrılan feminist 
yaklaşımlar, güç, egemenlik, güvenlik, devlet, savaş, şiddet, militarizm, dış 
politika, barış gibi temel Uİ kavramlarını toplumsal cinsiyet temelinde yeniden 
tanımlayarak Uİ’de kuramsal çalışmalara yeni bir ivme kazandırmışlardır. 
Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Feminist Uİ’nin hem anaakım Uİ çalışmaları 
hem de, Peterson’ın bu sayıdaki katkısında dikkat çektiği gibi, post-pozitivist Uİ 
çalışmalarındaki yeri hâlâ marjinaldir. 

Türkiye’de de Feminist Uİ ile ilgili çalışmalar son yıllarda artmaya 
başlamıştır.1 Ancak, Batı’da olduğu gibi, Feminist Uİ Türkiye’de de marjinal 
konumdadır.2 2009’da yapılan bir araştırmanın sonucunda, Türkiye’deki Uİ 
çalışmalarının dış politika ağırlıklı olduğu ve Uİ akademisyenleri arasında 
Realist kuramın daha yaygın olarak benimsendiği ortaya çıkmıştır. Araştırmada 
“kendinizi aşağıdaki Uluslararası İlişkiler yaklaşımlarından hangisine yakın 
görüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan öğretim elemanlarının %30’u Realist 
kuramı benimserken Feminist kuramı benimseyen araştırmacı yoktur (Aydın ve 
Yazgan, 2010: 31).  

                                                           
1 Türkiye’de Feminist Uİ alanındaki Türkçe yayınlardan bazıları şöyledir: Ayşe Gül Altınay 
(Der.) (2000), Vatan, Millet, Kadınlar (İstanbul: İletişim Yayınları); Nüket Kardam (2003), 
“Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Uluslararası İlişkiler”, Ayhan Kaya ve Günay Göksu 
Özdoğan (Der.), Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar: Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, 
Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet ve Güvenlik (İstanbul: Bağlam Yayınları): 299-332; Muhittin 
Ataman (2009), “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar 
Demeti”, Alternatif Politika, 1 (1): 1-41; Özlem Tür ve Çiğdem Aydın Koyuncu (2010), “Feminist 
Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, 7 
(26): 3-24; Çiğdem Aydın Koyuncu “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından 
Güvenlik Konusunun Analizi”, Ankara SBF Dergisi, 67 (1): 111-139. Türkçe yayınlar dışında Ali 
Bilgiç’in (2016) Türk dış politikasını toplumsal cinsiyet odaklı bir bakış açısıyla analiz ettiği 
Turkey, Power and the West: Gendered International Relations and Foreign Policy (London: I.B. Tauris) 
başlıklı çalışması da hem Feminist Uİ’ye hem de Türk Dış Politikası üzerine yapılmış 
çalışmalara özgün bir katkı sunmaktadır.   
2 Feminist Uİ, alanda okutulan Türkçe kitaplarda kendine yer bulmaya başlamıştır. Bazı örnekler 
için bkz. Özlem Tür ve Çiğdem Aydın Koyuncu (2014), “Uluslararası İlişkilerde Toplumsal 
Cinsiyet”, Evren Balta (Der.), Küresel Siyasete Giriş (İstanbul: İletişim Yayınları): 221-238; 
Mehmet Evren Eken (2014), “Feminizm, Maskülinite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: 
Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti”, Ramazan Gözen (Der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri 
(İstanbul: İletişim Yayınları): 443-491; Çiğdem Aydın Koyuncu (2014), “Uluslararası İlişkiler 
Temelinde Farklı Feminist Yaklaşımların Söylemleri”, Tayyar Arı (Der.), Postmodern 
Uluslararası İlişkiler Teorileri-2 (Bursa: Dora): 203-226. 
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Bu bağlamda, Alternatif Politika dergisinin Feminist Uİ çalışmalarına özel 
bir sayı ayırmış olması ve son dönemde bu konuda artan çalışmalar, 
Türkiye’deki Uİ disiplininde toplumsal cinsiyet bakış açısına sahip araştırmaların 
gelişimine dair olumlu bir göstergedir.3 Feminist Uİ alanındaki özgün kuramsal 
ve ampirik çalışmaların artması dileğiyle…  

 

**** 

Bu sayıya yaptığı katkıda, çalışmalarıyla Uİ disiplininde dönüştürücü 
etkileri olan feminist düşünür Cynthia Enloe, uluslararası siyaseti analiz etmeye 
feminist sorular sorarak başlamanın önemine dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 yıl 
boyunca feminist sorular sormadan yaptığı araştırmaların sonuçlarına bugün 
baktığında analizlerini eksik ve hatalı bulduğunu belirten Enloe, ulusal ve 
uluslararası siyasetteki farklı güç biçimlerini anlayabilmek için tüm 
farklılıklarıyla kadınları siyasi aktörler olarak ciddiye almanın gerekliliğine ve 
erkeklik ve kadınlık kurguları ile maskülinizasyon ve feminizasyon 
politikalarının karmaşık işleyişini dikkate almanın önemine işaret ediyor. 
Yazısını “feminist merak”la sorduğu “zor sorular”la bitiren Enloe, bu ve benzeri 
soruların sosyal bilimler alanında kullanılan farklı metotlar aracılığıyla 
araştırılmasının uluslararası politikayı anlayabilmemiz için elzem olduğuna 
dikkat çekiyor.   

Feminist Uİ çalışmalarının öncü isimlerinden V. Spike Peterson 
“Rethinking, Returning, Reflecting” başlıklı makalesinde bir alt-disiplin olarak 
feminist Uİ çalışmalarının geldiği aşamayı değerlendirmek için diğer feminist 
araştırmacılarla birlikte yaklaşık 40 yıl önce başladığı feminist yolculuğu 
anlatıyor. Kendisinin de dahil olduğu birinci jenerasyon Feminist Uİ 
akademisyenlerinin, feminist aktivistler olmalarının ve konferanslar, yayınlar ve 
sosyal ağlar aracılığıyla bir araya gelmelerinin bu alt-disiplinin oluşmasına 
yaptığı katkılardan bahsediyor. Peterson bu katkıların büyük ölçüde diğer sosyal 
bilimler alanlarında çalışan feminist araştırmacıların çalışmalarından 
beslendiğini ve Feminist Uİ araştırmacılarının önceliğinin disiplini dönüştürmek 
olduğunu, bu nedenle daha çok post-pozitivist yaklaşımları benimsediklerini 
belirtiyor. Enloe gibi, Peterson da Feminist Uİ çalışmalarının “toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini ciddiye alarak” sordukları soruların ve yaptıkları araştırmaların 
disiplinde süregelen epistemolojik ve normatif tartışmalara yaptığı özgün 
katkıların önemine işaret ediyor. Sadece toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri değil, 
diğer sosyal eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri de doğuran tahakküm ilişkilerinin 

                                                           
3 Bu sayıda, dergiye ulaşan 14 makaleden hakem değerlendirmesi sürecinden geçerek seçilen 8 
makaleye yer verilmiştir.  
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açığa çıkarılmasında ve dönüştürülmesinde feminist eleştirilerin ve katkıların 
önemine dikkat çekiyor. 

Darcy Leigh ise bu sayıya yaptığı özgün katkısında, Queer Uluslararası 
İlişkiler ve Feminist Uluslararası İlişkiler çalışmalarının birbiriyle olan 
ilişkilerini, hem iki alanın arasındaki kesişme noktalarına hem de gerilimlere 
vurgu yaparak inceliyor ve Queer Feminist bir Uİ alt disiplininin oluşumuna dair 
ipuçları sunuyor. Queer Uİ araştırmacılarının (Enloe’nun “kadınlar nerede?” 
sorusuna benzer şekilde) “queerler nerede?” sorusunu sorduklarını ve Feminist 
Uİ ve anaakım Uİ çalışmalarının heteroseksüelliği norm kabul ederek queer 
öznellikleri görmezden geldiklerini belirtiyor. Feminist Uİ kuramcıları ise Queer 
Uİ çalışmalarında genellikle kadınların deneyimlerinin ve kadınlık kurgularının 
dikkate alınmadığı ve bu alanın daha ziyade gay erkeklerin hâkimiyetinde 
olduğu eleştirisini yapmaktadırlar. Leigh, bu noktada, Queer Uİ alanında son 
yıllarda yapılan birçok önemli çalışmayı değerlendirerek, Queer ve Feminist Uİ 
çalışmalarının birbirlerinden ayrıldıkları ve kesiştikleri noktaları belirliyor. 
Yazara göre, Queer Feminist Uİ çalışmaları ulusötesi, kesişimsel, postyapısalcı 
ve postkolonyal feminizmlerin katkılarından beslenerek hem Feminist Uİ’nin 
hem de Queer Uİ’nin açmazlarını ve eksikliklerini giderebilir ve anakım Uİ’yi ve 
uluslararası ilişkileri dönüştürebilir. 

Selcen Öner ve Merve Özdemirkıran’ın “feminist merak”la yola çıkarak 
Uİ disiplininde çalışan kadın akademisyenlere disiplinin eril dilini ve bu dilden 
nasıl etkilendiklerini sordukları araştırma, kadın akademisyenlerle yapılan 
mülakatlar aracılığıyla Feminist Uİ yazınına ampirik veri sunması açısından 
değerli bir çalışma. Yirmi iki derinlemesine görüşmeye dayanan araştırmanın 
sonucunda, Türkiye’de kadın akademisyenlerin Uİ disiplininde hâkim olan eril 
dili sorguladıkları, bu dili değiştirme konusunda mutabakat içinde oldukları ve 
kadın akademisyenlerin “erilleşmesi”ne karşı bir tavır oluşmaya başladığı 
görülmektedir. Araştırmadan çıkan dikkate değer sonuçlardan biri de eril dilin 
tahakkümünün kırılması ve disiplinin erkek-egemen yapısının dönüşmesi 
noktasında kadın akademisyenlerin mücadele alanı olarak akademik 
çalışmalarından ziyade ders ortamını seçiyor olmalarıdır. Bu bulgudan yola 
çıkılarak feminist merakla yeni sorular sorulabilir ve bu sorular yeni araştırmalar 
için bir başlangıç teşkil edebilir. 

Pınar Gözen Ercan’ın toplumsal cinsiyet kavramını esas alarak koruma 
sorumluluğunun (Responsibility to Protect - R2P) içerik yönünden gelişimini 
incelediği makalesi, R2P’yi feminist perspektiften inceleyen ilk Türkçe çalışma 
olması dolayısıyla Türkiye’deki Feminist Uİ yazınına değerli bir katkı sunuyor. 
Gözen Ercan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 2009’dan bu 
yana yayınlanan R2P’ye dair raporların feminist perspektiften yapılan içerik 
analizinden çıkan sonuçlar, daha önceki feminist tespitleri ve eleştirileri destekler 
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niteliktedir. Koruma sorumluluğu tartışmalarında kadınlara daha ziyade 
“mağdur/kurban” olarak yaklaşılmakta, kadınlara yönelik suçlara dikkat 
çekmekle birlikte kadınların çatışmalarda, çatışma çözümü ve barışın inşası 
süreçlerinde oynayabileceği farklı rollere ve bu süreçlere ulusal veya uluslararası 
kurum ve mekanizmalar çerçevesinde nasıl katılabileceklerine ilişkin konular göz 
ardı edilmektedir. Gözen Ercan’a göre kadınların sadece mağdur/kurban olarak 
nitelendirdiği bir bakış açısından sıyrılıp, kadınların çatışma süreçlerinde 
oynadığı farklı rollerin incelenmesi, koruma sorumluluğu normunun kavramsal 
olgunluğa ulaşabilmesinde kaçınılmazdır.  

Tuğçe Kelleci’nin Bosna Savaşı’nda yaşanan kitlesel tecavüzleri feminist 
perspektiften inceleyen çalışması, Feminist Uİ araştırmacılarının tespitleriyle 
örtüşmektedir. Devlet-merkezli, toplumsal cinsiyet ilişkilerini görmezden gelen, 
erkek-egemen bakış açısına sahip anaakım güvenlik çalışmaları, savaşlarda 
yaşanan şiddet olaylarının arkasında yatan toplumsal nedenleri ve bireysel ve 
kolektif kimlikleri hedef alan cinsiyetlendirilmiş milliyetçi söylemleri göz ardı 
etmektedir. Bosna’da kadınlara yönelik kitlesel tecavüzleri milliyetçi söylemler 
ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkilendirilerek analiz eden Kelleci, özellikle 
saldırıya uğrayan kadınların bedenleri üzerinden toplumun bütün olarak yeniden 
üretiminin hedef alındığı ve milliyetçi uygulamaların var olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini derinleştirdiğini savunmaktadır. Milliyetçilikle toplumsal cinsiyet 
arasındaki ilişkinin, etnik çatışmalar sırasında politik bir araç ve savaş taktiği 
olarak kullanılan tecavüz aracılığıyla güçlendirildiğini ileri süren Kelleci, mevcut 
feminizm-milliyetçilik-militarizm literatürüne dayanarak Bosna Savaşı 
sırasındaki cinsel şiddet pratiklerini incelediği çalışmasıyla, bu konudaki Türkçe 
literatüre katkı yapmaktadır.   

Murat Ülgül ve Bulut Gürpınar’ın makaleleri son derece önemli ve güncel 
bir konuyu ele almakta: Altıncı yılını dolduran Suriye iç savaşında kadınların 
konumları. “Suriye İç Savaşı’na Feminist bir Yaklaşım” başlıklı çalışmasında 
Murat Ülgül, kadınların Suriye iç savaşındaki konumlarını üç temel konu 
etrafında incelemektedir: kadınların iç savaşlarda hedef haline gelmeleri, 
kadınların siyasi aktörler olarak barış inisiyatiflerine katılma mücadeleleri ve 
kadınların askeri yapılardaki savaşçı konumları.  Ülgül’e göre, Suriyeli kadınlar 
savaşın şiddetini yoğun bir şekilde yaşamakta ancak barış inşası sürecinde siyasi 
aktörler olarak seslerini duyurmada sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ülgül, 
çalışmasında Suriye iç savaşında kadınların asker-savaşçı kimlikleriyle özne 
durumuna gelmiş olduklarını, ancak çatışmalara katılımlarının devletlerin ve 
erkek egemen sistemin çıkarları doğrultusunda kullanıldığını iddia etmektedir. 
Ülgül’e göre, kadınların askeri katılımlarının erkek egemen sistemi, eril norm ve 
kurumları ne derecede dönüştüreceği konusunda herhangi bir sonuca varmak 
için henüz erkendir.  
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Bulut Gürpınar da feminizm, güvenlik ve barış çalışmalarına dayanarak 
oluşturduğu teorik çerçeveden Suriye iç savaşında kadınların durumunu 
incelemektedir. Gürpınar makalesinde, Feminist Uİ araştırmacılarının da öne 
sürdüğü gibi, savaş öncesinde var olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, 
kadına yönelik şiddetin, eril kültürel normların ve kurumların varlığının savaş 
sırasında artarak devam etmekte olduğuna dikkat çekmektedir. Bosna’da olduğu 
gibi, Suriye’de de savaş kadınların bedenleri üzerinde yaşanmakta ve cinsel 
saldırılar, tecavüzler, namus cinayetleri, zorla evlilikler gibi cinsel şiddet 
biçimleri görülmektedir. Pınar Gözen Ercan ve Murat Ülgül’ün savlarına benzer 
şekilde, Bulut Gürpınar da Suriye’de kalıcı barışın sağlanmasının Suriyeli 
kadınların politik aktörler olarak barış inşa süreçlerine etkin bir biçimde dâhil 
olmalarıyla mümkün olabileceğini savunmaktadır.  

Bu sayının son makalesinde İlkim Tuğçe Biter, “Uluslararası İlişkilerde 
Feminist Dış Politika Söylemi ve İsveç Örneği” başlıklı makalesinde feminist 
araştırmacıların Uİ disiplinine yaptıkları katkıların bir değerlendirmesini 
sunarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin görece en ileri düzeyde olduğu İsveç’te 
son dönemde hükümetlerin dış politikasını şekillendiren feminist bakış açısını 
analiz etmektedir. Biter, feminist dış politikanın çıkış noktasını ve aynı zamanda 
uygulamadaki açmazlarını da yine İsveç örneğinden hareketle incelemektedir. 
Yazara göre, İsveç’teki feminist dış politika dört temel ilke üzerinde yükselmekte 
(temsil, haklar, yeniden tahsis etme ve araştırma) ve ayrıca uluslararası arenada 
toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çabalarla da bütünleşmektedir. Biter, 
iktidardaki hükümetin feminist dış politika söylemleri ile eylemleri arasında 
tutarsızlıklar olmasına rağmen, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına yönelik politikaları ve feminist dış politika vizyonu ile İsveç’in bir 
ilke imza attığına ve bunun feminist Uİ açısından umut vadeden bir gelişme 
olduğuna dikkat çekmektedir.   

Alternatif Politika dergisinin bu özel sayısının, Feminist Uİ literatürüne 
katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Keyifle okumanız dileğiyle… 

  
Yrd. Doç. Dr. Marella BODUR ÜN,  
Çukurova Üniversitesi,  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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RESISTING LAZY POLITICAL ANALYSIS: CRAFTING 
A FEMINIST CURIOSITY TO MAKE SENSE OF 

INTERNATIONAL POLITICS 

Cynthia ENLOE* 

 Before I started to ask feminist questions, I thought I was grappling with 
enough complexity to make adequate sense of international politics.  

 When I investigated the post-colonial politics of Southeast Asia and the 
Caribbean, I asked about class; I asked about ideology; I asked about race and 
ethnicity; I asked about rubber, sugar, tin and the state.  

 When I dug into the politics of state militaries, I tracked the ethnic 
identities of rank and file soldiers, as well as of their officers; I kept an eye on 
each military force over several generations; and I monitored the often tense, 
sometimes intimate relations between any state’s military and its multiple police 
forces. 

 I thought I had enough on my research plate. I was wrong. 

 It is so easy, so enticing, I now realize, to skip gender questions. Just talk 
about any state’s military without wondering about marriage - or rape or 
homophobia. Just track recruitment into insurgent armed militias without 
investigating contested masculinities. Demonstrate your analytical sophistication 
by referring to multiple actors: “state elites,” “the media,” “factory workers,” 
“bankers,” “youth,” “refugees,” “party strategists,” “NATO officials,” “religious 
clerics,” “contractors,” “peace activists, “arms manufacturers,” “judges,” and 
“voters.”  

 It is quite easy for any of us to presume – without checking – that each of 
these political actors is ungendered. That is, it is all too easy to build our 
explanations without wondering if and how each set of political actors is shaped 
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by the workings (some blatant, others subtle) of masculinities and of femininities. 
It is also reassuring not to take seriously the lives and ideas of diverse women. 
This allows us to craft analytical conclusions without asking whether each set of 
actors has had the identical relations with diverse men as it does with diverse 
women – and how those relations might matter for one’s analytical conclusions. 

 Of course, none of us imagines ourselves to be lazy when we think, write 
and talk using these ungendered categories. We merely think of ourselves as 
being efficient. To be analytically efficient is to define explanatory factors as 
specifically – narrowly – as possible. We seek to weed out extraneous conditions 
that do not measure up as genuine causal “variables.” We leave on the 
proverbial “editing room floor” those conditions, dynamics and actors that we 
deem to be mere side matters. In our pursuit of analytical efficiency, we have 
learned to be dismissive of anything we come to believe is “trivial.” 

 An example: Is it of any significance that the Iraqi Kurdish pesh merga is 
an armed force composed of women as well as men? Trying to answer that 
question scarcely matters in an efficient analysis, we efficient non-feminist 
explainers decide. What matters – that is, what we imagine will help us build a 
efficient analysis – is that the pesh merga is an armed fighting force commanded 
by contemporary Iraqi Kurdish political leaders.   

 Another example: Has the IMF over decades nurtured an internal 
institutional culture that has privileged a certain kind of masculinity among its 
senior economists? That question is scarcely worth spending one’s tight research 
budget on answering. What instead matters, the efficient analyst decides a priori, 
is the particular structural adjustment lending formula that those IMF leaders 
have imposed on indebted governments since the 1970s. 

  I think because I did spend over a decade conducting research – and 
teaching – without asking any gender questions, I am today especially aware of 
what I missed and what I got analytically wrong by not asking those hard 
questions. Here are the lessons I have learned. 

 First, I have learned that I had grossly underestimated the range and 
quality of state elites’ own political anxieties. I remember how surprised I was 
when I first discovered that male state officials (including many of the state’s 
elected legislators) were so nervous about military wives. I had been studying 
militaries and wars for a number of years, and yet I was stunned when a British 
feminist historian, Myna Trustram, published her book revealing the Victorian 
era British officials’ confusions and debates about what to “do” about women 
married to their soldiers: were these women good for the imperial military 
because they lessened male soldiers’ indebtedness and their rates of venereal 
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disease? Or, on the other side of the male security elites’ ledger, were women as 
wives likely to divide their male soldiers’ loyalties, making them less likely to be 
deployed at a moment’s notice, less likely to give their all for the sake of the 
state’s goals? 

 In the years since this surprise, I have kept a sharp eye on both state male 
elites’ efforts to control women in their roles as military wives. These efforts, I 
have belatedly found, shape each government’s military basing designs (do they, 
or don’t they, build family housing?), each government’s deployment and leave 
policies (under what conditions is a male soldier allowed to return home?), each 
government’s policies regarding who a male soldier may marry (are women from 
certain ethnic or racial groups deemed off limits? Are women who once have 
worked as prostitutes reliable enough to be accepted as soldiers’ wives?), and 
each government’s policies on marital divorce conditions (what sorts of alimony 
benefits is a wife due?).  

 None of these decisions turns out to be easy. All require policy makers to 
make fine-tuned calculations – about military recruitment, retention and morale, 
about military-civilian relations, about state-defined trustworthiness. Each of 
these calculations, each policy and its implementation is political. Every one 
helps shape the dynamics of military affairs and thus international politics.   

 Just how much causal weight each and all together will carry cannot, of 
course, be known until it is taken seriously and investigated. You don’t study 
government policies towards (and confusions about) military marriages and 
women who become military wives because you know ahead of time that those 
debates, confusions and policy decisions will significantly matter causally. You 
pay attention precisely because so many other researchers have found that they 
do and so you, in pursuit of a reliable, useful analysis, had better include them in 
your own studies of militaries, wars and security politics. Maybe you will not 
find they are causally significant; perhaps you will. 

 Here is a second lesson I have learned: to make reliable sense of 
international politics, pay attention to women, women in all their diversity. You 
do not pay attention to women because they are inevitably powerful, admirable 
or heroic. You pay attention to all sorts of women in all sorts of circumstances 
because they are analytically interesting. 

 Confession time: I spent the first twelve years of my career as a political 
scientist never interviewing a single woman – not in Malaysia, not in Guyana, 
not in Britain, not in the Philippines, not in Germany, not in Norway, not 
anywhere. I knew a lot of women in each place. They were colleagues, spouses 
of fellow researchers, civil servants and neighbors. But not for a moment did I 
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think I would learn anything of formal analytical value from listening to them or 
from observing them. I did not imagine that – did not even ask myself whether - 
those women’s experiences or their ideas would reveal anything about either the 
causes or the consequences of national or international political life. It is the 
handwritten, now-yellowing notes from only male interviewees that now fill my 
older field research files. 

 This second lesson may be harder to absorb and put into analytical 
practice than it first appears. The first lesson calls on us to take seriously an 
arena of masculinized decision-making that we have routinely ignored. But 
according that arena new seriousness still means interviewing mostly men, since 
it is men who hold the majority of posts in most of the ministries and agencies 
making decisions shaping security, trade and diplomatic policy. Following this 
second lesson, however, would require us to take seriously women as political 
actors. Not just German Chancellor Angela Merkle or British Prime Minister 
Theresa May or Swedish Foreign Affairs Minister Margot Wallstrom or IMF 
Director Christine Lagarde. We would need to take seriously women as political 
actors in far less prominent positions: women as civil society activists, women as 
secretaries, women as migrant workers, women as wives of militia fighters, 
women as refugees, women as voters, women as local police officers, women in 
prostitution, women as journalists, or women as assembly line employees in 
globalized electronics factories and call centers. 

 Why might taking women seriously as potential subjects of political 
investigation prove difficult, even risky? In any patriarchal society or patriarchal 
profession – that is, in most of the societies and most of the professions where we 
are making our lives today – a person who is associated with women in any but a 
dominant position is likely to be seen by others (colleagues, superiors, even 
friends) as somehow a less serious person doing less prestigious work than a 
person associated chiefly with men.  

 That is the formula for sustaining patriarchy: make women and girls seem 
less analytically interesting, less likely to provide the stuff of intellectually 
admired thinking. This bias does not shape the actions only of male researchers. 
The pervasiveness of this patriarchal presumption can make many women social 
scientists eschew explicitly focusing on women as political research subjects for 
fear it may damage their careers.  

 However, what I have learned over the years is that by not taking women 
seriously, I have under-estimated what it has taken to win elections, sustain 
social movements (progressive and authoritarian), conduct wars, sustain post-
conflict peace and build stable states. By not making women interviewees, by not 
paying close attention to where women are in any political setting, by not 
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tracking diverse women’s sung and unsung actions over time, I have been caught 
analytically flat-footed.  

 Three brief examples: If one had not taken seriously Nicaraguan women 
as political actors, actors who had become increasingly disillusioned with the 
sexist attitudes of the Sandinista movement’s male leadership, one might very 
well have been caught by surprise when in the 1980s the Sandinista movement 
split apart shortly after it had successfully driven the authoritarian Somosa 
regime from power.   

 A second example: If one had not been closely monitoring the changes in 
ideas about citizenship among the thousands of South Korean women sneaker 
factory workers in the 1980s, who, motivated by their new political 
consciousness, came out in droves to support the anti-military, pro-democracy 
movement of the mid-1980s, one might have been puzzled when Nike and so 
many other multi-national sneaker companies moved their factories from South 
Korea to Indonesia in the early 1990s. 

         A third example: If one had been tracking Egypt’s authoritarian Mubarak 
regime but dismissed the burgeoning 1990s-2000s women’s civil society 
organizing as not worth one’s attention, one might have had a hard time 
explaining why, in 2011 such a high proportion of anti-Mubarak protestors who 
filled Tahrir Square protest were women. 

  The third lesson I have learned takes the form of a caveat: it is not enough 
to take seriously “women” as some generalizable, undifferentiated category of 
actors. Women are, as are men, diverse. One needs to refine one’s analytical 
tools so that one crafts one’s research questions to make visible any potential 
differences in attitudes, beliefs or actions by ethnicity, race, class, region, 
religiosity, ideology or familial role. To take into account the possibility that any 
one of these variables matters does not mean, however, that there are not 
instances in which gender trumps almost all other factors. For instance, in 
investigating the international politics of sexual assault “women” is likely (not 
inevitably; one must stay curious) to be a broadly salient category – as is, for 
quite different reasons,  “men.”  So too are women and men likely be germane 
categories in investigations of international politics of population control, the 
international politics of reproductive rights and the international politics of sex 
trafficking.  

 Thus, one asks: which women were most likely to have gone to the Tahrir 
Square protests in 2011? Likewise, one inquires: did the working class women 
sneaker (and electronics) factory workers who joined the 1980s pro-democracy 
movement in South Korea find it hard to ally with middle class university 
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students women South Korea? And what about the Sandinista women who 
broke off from the party to form an autonomous women’s movement? Motivated 
by their progressive ideological beliefs, did these former Sandinista women 
activists take conscious steps not to let their move bolster Nicaraguan 
conservatives? 

 Among those who have thought “Gender and International Relations” 
was not for them, there has floated about a misunderstanding that “gender” is 
merely a code word for “women.” Breaking through this misunderstanding takes 
the form of the fourth lesson I have gradually absorbed: Take seriously in 
investigations all the workings of ideas about masculinity and about femininity. 

 Gender encompasses all the meanings assigned to being male or being 
female - or being not quite either. Yet meanings and biology are not 
coterminous. Thus a particular man – or an entire category of men - can be 
portrayed by some commentators as being not merely unmanly, but as being 
feminine. Similarly, a particular woman – or an entire category of women – can 
be portrayed as not merely unfeminine, but as being “mannish.” 

 Meanings are political. They – and their crafters and their wielders - 
accord value; they thus generate implications. The international conscientious 
objectors movement, for instance, has had to contend with gender politics 
precisely because so many of their militarized opponents have tried to discredit 
the supporters of this mainly-male anti-conscription movement by painting them 
as feminine. In a patriarchal society, any man or group of men who is 
successfully portrayed as feminine will lose public status and credibility. In 
international political rivalries, it is not uncommon for one state’s male elite to 
attempt to portray their opponents as unmanly, thus presumably weak and 
cowardly. In today’s world, Vladimir Putin and Donald Trump are only the 
most blatant players of this political gender game. Others play the gender game 
with far more subtlety.  

 The politics of masculinization are the politics of turning some role, some 
occupation, some post, into one that is imagined to be effectively performed only 
by people who have unquestioned masculine credentials: rational citizens; state-
recognized heads of households; civilian military strategists; intelligence agency 
directors; low ranking state infantry soldiers; armed insurgency leaders; ministers 
of defense; international bankers; finance ministers; senior prosecutors; UN 
Secretaries General.  

 The transnational suffragist movements of the late 19th and early 20th 
centuries won in so many countries precisely by challenging the widely held 
belief that only men were equipped with the suitable rationality to cast votes in 



Cynthia ENLOE  Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 317-324 

323 
 

public elections. Likewise, it took a transnational feminist campaign in the 1990s 
to persuade the masculinized officials of the World Bank to stop assuming that a 
farmer was automatically male (as in “farmers and their wives”). Today, 
however, French president Emmanuel Macron’s appointment of a second 
woman as his Minister of Defense was notable, but has not made a lasting dent 
in that French post’s entrenched masculinization: she resigned after less than a 
month in office. It is not clear yet whether Christine Lagarde’s tenure as IMF 
Director is actually rolling back the masculinization of that influential post.  

 Feminization as a tool of male-on-male political rivalry only works in a 
political culture where things and people who are feminine are widely 
disparaged. Feminization can be successfully weaponized only where patriarchy prevails. 
Consequently, a researcher who finds that feminization of one political 
contestant by another contestant has indeed lessened the target’s political 
influence is revealing a significant level of patriarchy extant in that local, 
national or international setting. 

 Anything can be masculinized. Anything can be feminized. Both are 
political processes. Thus both have to be watched over time. Evidence of either 
process may be uncovered in formal criteria, public statements and legal 
judgments. Nevertheless, both masculinizing and feminizing processes often 
occur with lasting effects in off-the-record, informal interactions. No one 
includes in a committee’s minutes who rolled their eyes when a woman made a 
comment. No one inserts into the historical record who took whom to a strip 
club as an exercise in agency employee bonding.  

 Thus to research the political workings of masculinization and 
feminization one not only has to exercise patience and stay attentive over time; 
one also has to look for evidence in the harder to observe nooks and crannies of 
political life. 

 Finally, there is a fifth lesson I have had to learn in order to conduct 
useful gender-curious research into international politics: if I ignore women as 
political actors and I overlook all the complex workings of both femininities and 
masculinities, I will certainly underestimate the varieties of and amounts of power 
wielded in any political arena. 

 In many ways, this lesson is a culmination of the first four lessons. By 
taking seriously and thus investigating the lives and ideas of women (including 
their relations with men and with the state) and paying close attention to who 
crafts and who wields ideas about manliness and womanhood, I am much more 
likely to generate analyses that shed light on all the sorts of power that are at 
work in international trade, international security, and international 



AP Cynthia ENLOE  

324 
 

negotiations. I will begin to have a clearer sense of who is made anxious by what 
and by whom. I will have a fuller understanding of who tries to control the lives 
of whom – and how and for what ends.  

 Why does current globalized neo-liberal trade depend on making so many 
women’s labor “cheap”? When do any particular national security elites decide 
that recruiting certain women into their armed forces enhances state security? 
Why have so many government policy-makers invested so much currency in 
trying to control the international politics of marriage? Under what conditions do 
male officials (at many levels) deliberately craft their words and actions so that 
rival male decision makers will think they are “manly”? 

 The questions go on. Each is a launch pad for gender-curious research. 
Each is researchable. The approaches and the tools one will need to conduct 
gender-aware research are not necessarily those methods commonly taught in 
International Relations and Political Science graduate programs. To get up to 
speed, therefore, one will need to read carefully the methodology sections of 
feminist studies, not only in Gender and Politics and in Gender and 
International Relations, but also in works by feminist anthropologists, 
economists, historians, and sociologists.  

 We have so much more to learn about the myriad gender dynamics to 
make us all smarter about what shapes international politics. There are so many 
ways to contribute. It is not too late to get on board. 

NOTES 

Among my own early, non-gender-curious works: 

Enloe, Cynthia (1973), Ethnic Politics and Political Development (Boston: 
Little, Brown and Company). 

___(1980), Ethnic Soldiers (London: Penguin Books). 
 
Among my recent gender-curious works (each with extensive bibliographies): 

Enloe, Cynthia (2013), Seriously: Investigating Crises and Crashes as If Women 
Mattered (Berkeley: University of California Press). 

___(2014), Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International 
Politics (Up-dated 2nd ed.) (Berkeley: University of California Press). 

___(2016), Globalization and Militarism: Feminists Make the Link (Updated 
new ed.) (Boulder, CO: Rowman and Littlefield). 

___(2018, October), The Big Push: Exposing and Challenging the Persistence of 
Patriarchy (Forthcoming) (London: Myriad Editions; Berkeley: University of 
California Press). 
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RETHINKING, RETURNING, REFLECTING 

V. Spike PETERSON* 

ABSTRACT 

After almost four decades of feminist International Relations 
(IR), I here rethink the journey this has entailed – for myself 
and others -- and contemplate where it has taken us. I first 
consider my own introduction to the discipline of IR and 
interpret activist commitments of the ‘first generation’ of 
participants. I then return to early developments and initial 
questions that fostered boundary-transgressing feminist 
contributions. Recalling three ‘imagined’ critical 
conversations – regarding empirical criteria, epistemological 
frames and normative/political strategies – I then reflect on 
the feminist journey of many into, within, and increasingly 
beyond the constraining boundaries of disciplinary IR. 

Keywords: Feminist IR, Gender, Critical Theories, 
Epistemology, Intersectionality. 

 

INTRODUCTION 

As I have taken this feminist journey, I, like all feminists, have 
become increasingly aware of the issues of knowledge and 
power – whose knowledge gets validated and whose is forgotten 
or never heard (Tickner, 2014: xxi). 

The call for papers for this Special Issue invited articles focused on the 
‘main assumptions and contributions of feminist International Relations (IR) 
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theories.’ Also encouraged were pieces discussing ‘the ways in which feminist IR 
theory expose, criticize and reconstruct the gendered foundations and concepts 
of “malestream” IR theory.’ As my title suggests, I intend to share some of my 
own rethinking about the journey of ‘feminist IR.’ I do so in part by returning to 
earlier moments, initial challenges and the significance of activist commitments. 
Three ‘imagined’ critical conversations – regarding empirical criteria, 
epistemological frames and normative/political strategies – recall anticipated 
outcomes of ‘taking gender seriously.’ I reference these conversations to reflect 
on the feminist journey of many into, within and increasingly beyond 
Disciplinary International Relations (DIR).1 

1. RETHINKING 

It is almost four decades since my initial forays into the academic study of 
International Relations (IR), and I find myself retrospectively contemplating that 
journey. This ‘rethinking’ includes not just my own experience but that of other 
early contributors: our collective building of a ‘sub-field,’ securing an effective 
presence on programs and in conferences, publishing our own journal, and the 
many subsequent changes in what feminist IR does – or might – mean. What 
especially intrigues me is how the personal experiences and backgrounds, and 
especially the feminist activism, commitments, and emotional investments of the 
‘early group’ – the first generation of feminist IR scholars – seem significant for 
the ‘feminist IR journey’ that unfolded.2 

Speaking personally, my initial exposure to international relations had little 
to do with academic pursuits. I was a feminist, anti-war and civil rights activist 
in the 1960s, but I had little understanding of conditions outside of the United 
States. In 1970, however, I encountered ‘international relations’ through the 
experience of back-packing around the world. This changed my life, and low 
budget travel in the global South – which I continued on and off for the next ten 
years – has significantly shaped who I am and what I came to ‘do’ in the 
academy. 

This extended period of traveling and working overseas fueled a career 
interest in studying international politics. In particular, I sought a better 
understanding of the world to more effectively change what I perceived as stark 
inequalities and systemic injustices. I decided to pursue a PhD and began the 

                                                 
1While recognizing there is variation within this categorization, I intend ‘DIR’ as a reference to 
dominant mainstream, orthodox approaches that sustain narrow disciplinary boundaries and 
resist virtually any engagement with critical challenges (especially evident in the United States). 
2My characterizations of this ‘group’ and the ‘journey of feminist IR’ are a product of my 
particular perspective, priorities and no doubt faulty memory. I do not claim to speak for all the 
individuals involved, and cannot empirically confirm how ‘accurate’ my interpretations are; I 
offer them primarily as context. 
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doctoral program in IR at American University in 1980. My first and surprising 
impression was how disconnected and even irrelevant the IR knowledge I was 
learning seemed to be to the world I had experienced. There was too little of ‘real 
life’ -- especially in the global South -- or the issues that concerned me and 
motivated my studies. 

Feminists, however, had begun to interrogate practices of knowledge 
production and were reconfiguring disciplinary foundations elsewhere in the 
academic world. This work was exciting, engaging and definitely relevant for 
addressing inequalities and pursuing social change. The few of us who were 
studying IR (or already teaching it) and committed to feminist theory/practice 
gradually became aware of each other -- through conferences, publications and 
social networks. It was a fascinating group of energized, fun-loving and smart 
individuals, and thus began the journey of feminist IR. 

Our feminist commitments and lived experiences situated us in particular 
ways within the disciplining practices of IR. Self-acclaimed feminists 
acknowledge that their work is informed by normative commitments. What that 
means individually varies, but the very acknowledgment of a commitment to 
‘ameliorating gender inequalities’ links and strengthens feminists, even as it also 
complicates solidarities (as meanings and priorities differ) and works against 
feminist projects by fueling resistance from those who deny the politics of all 
knowledge production or repudiate gender equality. I think it is fair to 
characterize many in the first generation of feminist IR students/scholars as 
individuals who were as much -- and for some of us more -- interested in doing IR 
as feminist theory/practice, than in pursuing straight IR while being feminist 
activists ‘on the side’; which is actually to say, ‘outside’ of academic IR. 

Given DIR’s resistance to critical theory/practice and apparent ignore-ance 
of social movements, as far as I know none of us were exposed to gender or 
feminist perspectives as part of our IR training (in classrooms or on syllabi, etc.). 
We all brought our particular feminist theory/practice to our IR studies and 
subsequent research. For most of us, what we ‘brought’ was our social activist 
experience and consciousness. But our interventions in IR were crucially 
informed by the path-breaking scholarship emerging in other disciplines. Most 
immediately relevant was feminist work on peace, war, security and the politics 
of protection by scholars whose ‘home discipline’ was not IR (Enloe, 1983; 
Stiehm, 1983). Equally vital were feminist critiques of foundational premises 
emerging across the disciplines, especially philosophy (Harding and Hintikka, 
1983; Lloyd, 1984), science (Bleier, 1984; Keller, 1985), anthropology (Leacock, 
1981; Sacks, 1982), history (Lerner, 1986; Nicholson, 1986), political theory 
(Eisenstein, 1984; Brown, 1988), and economics (Mies, 1986; Sen and Grown, 



AP V. Spike PETERSON 

328 
 

1987). Rarely discipline-specific, anti-racist and postcolonial critiques also 
exposed power operating in knowledge production (Combahee River Collective, 
1979; Centre for Contemporary Cultural Studies, 1982; Spelman, 1988).3 
Combining resources, the early group drew on our activist experience and the 
flourishing feminist scholarship elsewhere to push, pull and pound on DIR, 
trying mightily to shift its dominant paradigms. 

In rethinking the journey of feminist IR, it seems our feminist backgrounds 
played a particular role with respect to epistemological orientations. I refer to the 
generalization that most work identified with or as ‘feminist IR’ is disinclined 
toward positivism and favors instead some version of post-positivist, 
constructivist or poststructuralist orientation. I don’t think this is typical in other 
disciplines, where those who identify as feminists more often favor 
positivist/empiricist commitments. I have wondered both why this is so and how 
it shaped, and shapes, the trajectory of feminist IR.  

My selective interpretation is this: that our participation in feminist 
activism and conscious investment in changing structures of (gender) inequality 
affected how we encountered DIR, imagined changing it, and adopted 
intellectual toolkits that best promised transformative critiques. For many of us, 
a priority was to actively change IR, not just participate in the discipline by 
‘adding something’ – the conventional strategy. The relatively unique temporal 
context in which we were operating – the turbulence in social theorizing and 
epistemological debates of the 1980/1990s – gave us several advantages. First, 
feminists in other disciplines had done ground-breaking work that we could build 
on, especially in regard to critiques of science and their implications for 
rethinking social theory and epistemological premises. DIR was so devoid of 
gender sensitivity that merely ‘adding women’ did not seem adequate (especially 
as what that meant was already being debated among feminists). Second, the 
flaws of rationalist, positivist/empiricist methods were increasingly exposed and 
epistemological paradigms were widely debated. Feminists working in IR readily 
favored, and proceeded to pursue, alternatives to positivist/empiricist 
constraints, apparently happy to turn a corner on binary categories. 
Constructivism was gaining adherents even within DIR, and some feminists 
favored that affiliation; others leaned toward poststructuralism. One effect was 
considerable solidarity among those who identified with or as ‘feminist IR,’ and 

                                                 
3These are merely suggestive examples of burgeoning feminist critiques that were unsettling 
masculinist and disciplinary ‘givens.’ Here I restrict my examples to pre-1990, after which there 
was considerable expansion of feminist scholarship across most disciplines. Indeed, the 
extraordinary growth and breadth of feminist IR scholarship makes it impossible to adequately 
cite references regarding any particular topic, and elsewhere in this article I (problematically) 
limit citations to particularly relevant or ‘classic’ entries. 
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few stormy conflicts over methods; at a minimum, pluralism reigned.4 

How does this history matter? I don’t mean to claim any authoritative 
accuracy, to speak for others involved, or exaggerate the significance of this 
interpretation. I offer it to provide context for rethinking feminist IR as a journey 
spanning four decades, which took us well beyond this simpler configuration. As 
background, it helps situate which questions we initially pursued and suggests 
how these proliferated and generated the vibrant and much more diverse field of 
inquiry we celebrate today (e.g., Zalewski, 2013; Shepherd, 2015). 

2. RETURNING 

A key initial question feminists brought to the study of IR was simply: 
‘What difference does gender make?’ Of course it was no simple matter to unpack 
what gender meant, how it related to sexed categories, sexualities, ‘femaleness’ 
and ‘maleness,’ femininities and masculinities, and other ‘identity markers’ and 
statuses. Nor was it simple to interpret ‘difference’ and how it gets ‘made’ or 
matters. Feminists immediately confronted ‘boundary questions’ posed by 
defining terms and the politics of inclusion and exclusion these entail. 

As a discipline, IR pays some attention to boundaries; after all, 
states/nations mark boundaries that constitute the system of states and hence the 
field of inquiry foregrounded as ‘international relations.’ In the late 1980s, the 
discipline of IR was slowly and reluctantly waking up to debates in social theory 
and the challenges they posed to status quo theorizing.5 In particular, the 
premises of dominant IR paradigms were revealed as boundary projects as well; 
they constituted inclusions and exclusions with powerful effects. At issue were 
fundamental and power-laden concerns regarding theoretical premises. 

First, theories reflect who asks what questions. Boundaries here include 
whose voice, authority, concerns, experience, expertise, aspirations, objectives, 
worldviews or dreams are taken seriously; who ‘counts’ in authorizing the field’s 
central questions. This shapes as well the boundaries of what questions are 
included -- as credible, meaningful, relevant, interesting, worthwhile, essential or 
urgent – and what questions are not, will not or cannot be asked. 

Second and of course related, theories presuppose methods, hence how 
answers will be pursued (via rules, models, expectations) and how, and to what 
extent, knowledge claims are deemed credible. The valorization accorded the 
                                                 
4Other and differing surveys of feminist or ‘gender-sensitive’ approaches include Sylvester, 1994; 
Ackerly, Stern and True, 2006; Soreanu and Hudson, 2008; Hansen, 2015. 
5Familiar references include Lapid, 1989; Ashley and Walker, 1990. But feminists were 
publishing critiques of disciplinary ‘givens’ as well, e.g., Cohn, 1987; Grant and Newland, 1991; 
Tickner, 1988; Whitworth, 1989; Peterson and Runyan, 1991; Peterson, 1992b. 
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latter powerfully shapes publishing, employment options, promotions and 
academic acclaim (Maliniak, Powers and Walter, 2013). Boundaries here 
involve distinctions often presupposing asymmetric binaries: quantitative-
qualitative, objective-subjective, fact-value, certainty-ambiguity, predictable-
indeterminate, rational-emotional, etc. Favored methods are more readily 
accorded credibility and valorized; alternative or marginalized methods fight an 
uphill battle for such acclaim. 

Boundary markers privileged by the ‘center’ are inherently conspicuous 
from the ‘margins,’ where the horizon differs. Feminists are located at the 
margins of the discipline and less inclined to take boundaries for granted and 
more inclined to question who makes which boundaries for what purposes and 
with what gendered effects. The initial feminist challenges of defining ‘woman’ – 
who is included or excluded? – had already generated intense debates and not a 
few conflicts, but also pushed feminists to think harder and more complexly 
about categories, discourse, culture, difference, and the knowledge/power nexus. 
This anti-essentializing momentum extended into IR, where feminists 
questioned the discipline’s foundational categories and claims – especially those 
presumed to define what counts as war, violence, security, peace, sovereignty, 
etc.  

3. REFLECTIONS 

Asking ‘What difference does gender make?’ generated a variety of 
research and teaching efforts. As papers, presentations and publications 
accumulated it was obvious that taking gender seriously constituted both an 
enormous challenge and an expansive opportunity for rethinking foundational 
‘givens.’ From the beginning of feminist interventions, and for many still today, 
the significance of gender was/is hardly obvious. A first (and regrettably 
continuing) task was to clarify whether and how gender did make a difference in 
the production of knowledge claims. Toward that objective, in early work I 
specified three ongoing and overlapping conversations: participants in all three 
are deliberating issues of knowledge and power, but their contributions are 
differentiated by empirical, epistemological and critical (ideological, political) 
commitments (1992a). These are conversations in which feminist and other 
theorists participate and to which feminists add a distinctive voice. It is the 
distinctiveness of the feminist voice – the ‘difference that gender makes’ – and 
how this contributes to, complicates and transforms the conversations, that it 
was imperative to foreground. The conversations thus specify and importantly 
reveal how feminism is empirically, epistemologically, and 
politically/normatively significant, and how ignoring this impoverishes 
intellectual inquiry. I review these conversations below, and use that framing to 
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conclude with an assessment of how they have been ‘taken up,’ or not, in the 
journey of feminist theorizing within and beyond IR. 

The first conversation specifically engages the empirical adequacy, accuracy 
and/or reliability of knowledge claims. Harding and Hintikka (1983: x) write: 
‘What counts as knowledge must be grounded on experience. Human experience 
differs according to the kinds of activities and social relations in which humans 
engage.’ Knowledge claims about ‘humans’ that are based only on the 
experience of elites or another subset of humanity are simply inaccurate. Their 
partiality cannot help but distort our understanding of actual social relations. 
Feminists note that the lived experience of females, who constitute one-half of 
humanity – is typically not counted, or is simply discounted, in producing claims 
about humans. 

The distinctiveness of the feminist voice in this conversation is readily 
apparent: it is women's bodies, feelings, activities, and knowing that must be 
included if we are to more accurately understand human life and social relations. 
In this case, ‘adding women’ is a key ‘corrective’ to the androcentric partiality 
and distortions of dominant narratives – regarding history, art, science,  
economics, politics, etc. – that have long prevailed and continue to play a 
disproportionate role not only in scholarship but also popular culture (Milestone 
and Meyer, 2012).  

Moreover, the implications of this insight are multiple. First, it undermines 
and demands correctives to all claims about ‘humanity’ that exclude the 
experience of marginalized groups; the latter constitute large social groupings 
typically ‘not counted’ by reference to culture, sexuality, ability, race/ethnicity, 
class and national location, etc. This conversation then resonates with the initial 
efforts of minority and/or marginalized groups to ‘make themselves visible’; to 
document their exclusion or trivialization in dominant narratives and demand 
that their history, culture, knowledge and experience be ‘taken seriously’ in 
constructing knowledge claims about human history and present realities 
(Moraga and Anzaldua, 1981; Mohanty, 1984; Alexander and Mohanty, 1997). 

Second, this insight is linked to the important development of intersectional 
analysis by Black feminists criticizing racism and anti-discrimination legislation 
that insisted on discrete categories of race or gender (Crenshaw, 1991; Nash, 
2013). The complexity of acknowledging, and accounting for, intersecting 
‘identities’ and interacting inequalities has both stymied and stimulated feminist 
analyses. Recognizing that bodies never constitute singular ‘identities’ and 
‘woman’ is not a homogenous category pushed feminists beyond ‘adding 
women’ to deeper interrogations of meaning, knowledge and power. 
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As one response, the second conversation shifts from empirical to more 
epistemological issues. Participants here reject the positivist model of science and 
knowledge production. They may variously self-identify – with constructivism, 
postpositivism, interpretivism, hermeneutics, phenomenology, poststructuralism, 
post-modernism – but share anti-foundational premises that reject ‘essentializing’ 
(ahistorical, decontextualized) objectivist metaphysics and the categorical 
separation of subject-object, fact-value, theory-practice, rational-irrational 
underpinning this metaphysics. Participants recognize all knowledge claims as 
socially (inter-subjectively) constructed and not ‘objectively’ determined through 
a neutral method. 

Rather than simplistic notions of objectivity, rationality, and the neutrality 
of method(s), participants note that science is a human activity, embedded in 
contingent, specific contexts and shaped by discourses, valorizations and power 
relations operating in that context. Untainted objectivity (understood as a 
‘perspectiveless’ or ‘unsituated’ gaze), is thus impossible in a socially constructed 
world; rationality is not transcendental but a historically specific, learned 
activity; and methods are necessarily contextual, therefore, shaped by culture, 
history and particular interests. 

Feminists bring to this conversation the epistemological and theoretical 
implications of ‘taking gender seriously.’ Their distinctive contribution is to 
extend and deepen anti-foundational critiques by identifying objectivity, 
rationalism, and even science itself as specifically male/masculine ways of 
knowing (derived from male ways of being under heteropatriarchal relations). 
That is, feminists locate masculinism at the ‘roots of Western epistemology, even 
Western culture itself’ and argue that ‘the fundamental dichotomies...between 
subject/object, rational/irrational, culture/nature, and reason/emotion are all a 
product of the basic male/female hierarchy that is central to patriarchal thought 
and society’ (Hekman, 1987, 68).6 

Feminists produced an array of (not mutually exclusive) arguments in 
support of characterizing ‘Western philosophy (as well as political theory) as 
male. One argument focuses on who and what are prioritized, noting that 
Western philosophy as practice has been dominated by elite (European, white) 
males; as subject matter it has projected a construction of “men’s nature” as 
‘human nature’ and focused on (male dominated) public-sphere concerns 
(politics, freedom, universal truth); and as an institution it has reproduced the 

                                                 
6Feminists were among the first critics of objectivist metaphysics and its asymmetrical binaries. It 
is worth noting how feminists produced a deconstruction that is arguably unique: drawing not 
only on grammatological and ontological premises, but exposing the gender of binaries through 
historical, material and embodied practices as well (Bordo, 1988; Chodorow, 1978; Lerner, 
1986). 
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authority and legitimation of patriarchal experience and world view.7 

An additional argument features feminist object relations theory, which 
deploys psychoanalytic theory to explain the development and normalization of 
dichotomized masculine (objectifying and autonomous) and feminine 
(empathizing and relational) subjectivities and cognitive styles (Chodorow, 
1978). A key point is the significance of childhood development (problematically 
presupposing heteropatriarchal, nucleated family arrangements) and 
socialization into belief systems that equate lauded qualities of objectivity and 
science with masculinity, and relegate femininity to ‘soft,’ affective and 
empathizing qualities. Similarly, some feminists draw on Lacanian 
psychoanalysis and argue the phallocentric Western symbolic order privileges 
masculine qualities of ‘unity, stability, identity, and self-mastery’ over and at the 
expense of feminine forms of ‘body, spontaneity, multiplicity, loss of self’ 
(Bordo, 1988: 621). 

In short, what feminists contribute to the second conversation is the 
powerful claim that gender hierarchy is not coincidental to but constitutive of 
Western philosophy’s objectivist metaphysics and its model of modern ‘science.’ 
In practice, this model (re)inscribes the identification of (hegemonic) masculinity 
as objectivity, reason, freedom, transcendence, and control over and against 
femininity as subjectivity, feeling, necessity, contingency, and disorder.  
Excluded from privileged notions of rationality and objectivity, females are 
excluded from the authority of knowing and, by extension, authority more 
generally. 

The distinctiveness of this feminist contribution has implications that I 
believe are rarely recognized but crucial for interpreting responses -- and 
especially, resistances – to non-positivist epistemologies in DIR and elsewhere. 
First, insofar as masculine qualities are privileged and positivist/rationalist (read: 
rigorous, scientific, reliable) epistemologies are identified with masculinity, 
critics of positivism meet resistance not only to their argumentation per se but 
also to the ‘demasculinization’ (read: feminization, degradation) of instrumental 
rationality their argument entails.  Second, insofar as the binary of masculine-
feminine (read: gender hierarchy) is constitutive of objectivist metaphysics (as 
feminists in this conversation claim), moving beyond 
objectivism/positivism/rationalism requires moving beyond essentialized 
sex/gender categories and identities as well (Peterson, 1992b). In other words, 
taking critiques of positivism/rationalism seriously entails taking feminist 
critiques of gender itself seriously, which is to say, taking feminism seriously. In 

                                                 
7I draw here on throughout this section on points made in Peterson (1992a); see also Lloyd, 
1984; Okin, 1979. 
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short: an adequately theorized rejection of positivist/rationalist epistemologies, 
and their binaries, demands a rejection of gender binaries (and an adoption of 
feminism!?); and non-positivists who eschew feminist insights have not theorized 
deeply enough. 

Participants in the third conversation are engaged in criticizing modernity’s 
interlocking systems of inequality (structural hierarchies) and domination. They 
acknowledge normative/political interests in pursuing a more just, egalitarian 
and peaceful world. Engaging empirical and theoretical concerns in varying 
proportions, these critical voices include feminists, neo-marxists, world system 
enthusiasts, Frankfurt School theorists, ecologists, peace proponents, and social 
change activists. Variously explored are multiple contradictions and 
contemporary crises--of instrumental rationality, global inequalities, 
environmental deterioration, nationalist populism, migration pressures, and 
militarized conflicts. Processes of objectification are foregrounded insofar as they 
variously operate to render human beings and nature ‘objects’ whose 
commodification, exploitation, manipulation and/or destruction is considered 
‘acceptable’ – and indeed even ‘necessary.’  

Again, feminists share the critical activist/normative/political 
commitments of the conversational group. But they insist that all of these crises 
and inequalities are profoundly gendered and critical thinking that neglects this 
gendering remains partial and, to that extent, less effective. Their distinctive 
contribution includes both historical-empirical and theoretical insights, to support 
the claim that gender hierarchy is constitutive of domination in its many guises. 
On the one hand, females constitute at least one half of most (though not all) 
subordinated groups and are disproportionally subject to cultural trivialization, 
limited education, inadequate health care, sexual and other violence, economic 
dependence and political subordination. On the other hand, the naturalization of 
gender inequality (normalizing females/femininity as inferior – weaker, 
dependent, irrational, unruly, etc. – to males/masculinity) serves as the model 
for depoliticizing the objectification, exploitation and oppression of other 
marginalized groups (‘natives,’ ethnic/cultural minorities, homosexuals, etc.) as 
well as ‘mother nature’ (Peterson and Runyan, 2010). 

Two key observations emerge: First, as one-half of most oppressed social 
groups, and subject to disproportionate harms, “women’s issues” should be 
focal, not marginalized or ‘postponed,’ in social movements espousing the 
emancipation or equality of an oppressed group. To ignore female/feminized 
experience is empirically inadequate and ethically problematic. Second, feminist 
interest in and accumulated understanding of how objectification operates is 
particularly valuable in identifying, contesting and transforming how oppressive 
practices are normalized. In particular, feminists argue that processes of 
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objectification and practices of domination are socially constructed and 
culturally legitimated; they are neither ‘natural’ nor the inescapable consequence 
of marking ‘difference.’ We must ask ‘who benefits?’ from these familiar notions 
and to resist the normalization of ‘domination as natural.’ The latter operates 
powerfully to legitimate and reproduce social inequalities: through the 
internalization of oppression, the avoidance and/or silencing of protest, and the 
de-politicization of exploitative practices. In sum, failing to engage and utilize 
this feminist knowledge unnecessarily weakens how oppression is analyzed and 
strategies for change are formulated. 

Feminist critiques of ‘naturalized’ subjection not only protest injustice but 
also offer resources for (re)visioning, resisting, and transforming social relations. 
The point is not that feminist critiques necessarily be prioritized or that gender 
take precedence when analyzing oppressive dynamics. It is rather to note that 
feminist work generates alternative interpretations and visions; that gender 
domination is not reducible to some other form (or vice versa) and, therefore, 
transformative social movements must engage female/feminist concerns; and 
that, while not always the most salient, gender is inexorably a 
product/productive of oppressive relations and ‘taking it seriously’ improves our 
critical understanding and possibilities for change. 

4. CONCLUSION 

How have the points raised in these conversations been taken up, or not, 
and with what effects on the journey of feminist IR as it enters its fourth decade? 
This too is not a simple question, but some general observations survey the 
promise of and subsequent constraints on the early portion of the journey, and 
suggest just how far we have come. 

In the first conversation, feminists expose conventional knowledge claims 
as androcentric: disproportionately representing and ‘counting’ male/masculinist 
authority, interests and experience and presupposing (elite) male experience as 
the ‘human’ norm in universalizing claims. Feminists in IR and other disciplines 
have been most successful engaging this conversation: by exposing the omission 
of females in conventional accounts, and through an extraordinary array of 
research ‘adding women’ and their experience to prevailing disciplinary 
narratives. This is most evident in now a very extensive feminist scholarship 
engaging IR’s key themes: states/nations, sovereignty, security, militarism, 
conflicts, war and peace (Cohn, 2013; Sjoberg, 2013; Wibben, 2016). Asking 
‘where are the women?’ (Enloe, 1990: 3) also expanded research in development 
economics and international political economy, with implications for rethinking 
how ‘work’ is ‘counted,’ financial crises are gendered, and inequalities shape 
global assembly lines and health care chains (Peterson, 2003; Griffin, 2009; 
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Marchand and Runyan, 2011; Rai and Waylen, 2014). Importantly, this research 
also entailed engaging race and class hierarchies, and is linked to the study of 
transnational feminisms as well as post-colonial critiques (Chowdhry and Nair, 
2002; Mohanty, 2003; Moghadam, 2005; Agathangelou and Ling, 2009). 
Finally, the politics of sexuality have intermittently appeared and recently 
secured more extensive and productive attention (Peterson, 1999; Weber, 2014; 
Weber, 2016).    

The second conversation’s epistemological focus has had varied effects. For 
the most part, feminists in IR continued to favor non-positivist orientations and 
contributed analytical insights in ongoing social theory debates. Their attention 
to embodiment and everyday practices advanced material analyses while they 
also encouraged innovations and openness to affect, subjectivity, discourse, and 
cultural productions as constitutive of ‘real world’ politics (Zalewski, 2000; 
Ackerly, Stern and True, 2006). New generations of feminists and expanding 
interests included (non-feminist) positivist studies of gender, which mobilized 
new, ongoing and productive debates (Carver, 2003). Disappointing, however, is 
the considerable (and costly) indifference of most (non-feminist) non-positivist 
IR theorists to feminist interventions (Agathangelou and Ling, 2004; Zalewski, 
2007). Rather than taking seriously the feminist deconstruction of foundational 
binaries and positivist/rationalist knowledge claims, these non-feminist theorists 
for the most part prioritized their particular ‘dissident’ discourses and 
discontinued collaboration with and citation of feminist scholars. The reasons 
(fear of feminization?) for this are no doubt multiple and complex, but in general 
the effect is to reduce the quality and credibility of all non-positivist – and 
especially, feminist – theoretical claims (Sylvester, 2007). 

In similar ways, but less starkly divisive, non-feminists in the third 
conversation have often disregarded feminist insights. Nationalisms and 
‘revolutionary’ independence movements remain dominated by male leaders and 
masculinist priorities, though women have made valiant and often effective 
attempts to insist on their participation as activists during struggles and as agents 
in negotiating the settlement of conflicts and future movement agendas. 
Feminists in IR have made significant contributions to analyzing the causes, 
processes, contradictions, and effects of violence in its many manifestations 
(Cockburn, 2010; Ahall and Shepherd, 2012; Sjoberg, 2013). In particular, they 
reveal linkages among domestic violence, militarized practices and geopolitical 
conflicts. Additionally, they have produced key interventions shifting IR 
discourse from abstract or limited premises of national ‘security’ to 
considerations of ‘human security’ and its manifold implications (Shepherd, 
2008, 2013; Wibben, 2016). Yet feminist deconstructions of objectification and 
the naturalization of domination rarely feature in non-feminist accounts. The 
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consequences are less comprehensive and nuanced understandings of how power 
operates to normalize domination, and a continued marginalization of feminists’ 
significant contributions. 

In summary, feminist IR has produced an extraordinary outpouring of 
vital, innovative, critical and transformative research and analytical insights. 
From a small group and early questions, feminist IR has expanded into an 
extremely diverse terrain of knowledge production. Its interrogation of initial 
questions generated key insights that continue to inform our theory/practice. 
And the spirit of critical inquiry prompted excursions into unanticipated areas of 
inquiry, innovations in theoretical framing, and further problematizations of 
disciplinary givens. 

Recalling Tickner’s opening quotation, issues of power have shaped a 
wider reception and integration of feminist IR knowledge. From my perspective, 
non-feminists have resisted acknowledging these contributions and integrating 
feminist research in ways that would advance overall inquiry, and especially, 
critical analyses. The summary presented here encapsulates too simplistically, 
and therefore inadequately, the ‘journey of feminist IR.’ The latter is richer, 
deeper, more fraught, more fun and more politically relevant than a synopsis can 
convey. Most importantly, the feminist IR journey is not over but continually 
underway, and it warrants our attention, acclaim and critical reflection. 
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QUEER FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONS: 
UNEASY ALLIANCES, PRODUCTIVE TENSIONS 

Darcy LEIGH* 

ABSTRACT 

This article examines the ‘uneasy alliance’ between Feminist 
IR and Queer IR. The article focuses on three areas of tension 
and continuity between the fields: (1) sexuality, sexual 
deviance and gender variance; (2) the roles of liberalism in 
gendered, sexualized and racialized violence; and (3) binaries 
relating to sex, gender and sexuality. The article argues that it 
is around tensions between Queer and Feminist IR that a 
Queer Feminist IR can be productively articulated. In 
particular, a Queer Feminist IR should: centre women and 
femmes as well as sexuality and gender variance; disrupt of 
binaries and fixed identities without losing the political 
leverage that sometimes comes with them; and acknowledge 
entanglements with the institutions Feminist and Queer IR 
seek to transform while also resisting being neutralized by 
assimilation.   

Keywords: International Relations, Feminism, Queer, 
Gender, Sexuality. 

 

INTRODUCTION  

In the last thirty years, Feminist International Relations (IR) has become a 
well-established and widely recognised1 field within the discipline of 
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International Relations, while the growing field of Queer IR has much more 
recently become recognised in this way2. The successive emergence of these 
disciplinary fields echoes shifting concerns in global politics more broadly from 
what Rahul Rao (2014) calls “the Woman question” to “queer questions”. At 
first glance, there are many affinities and continuities between these two varied 
fields, just as there are between feminist and queer politics more broadly 
(Marinucci, 2010). These affinities are so great that Feminist IR scholar Cynthia 
Enloe calls Queer IR “an added string to the bow of feminist interrogation of 
international politics” and suggests we “continue into the realms adjacent, the 
realms mutually supportive” (Enloe, 2016). Not only does Queer IR often build 
on or echo key intellectual and politics commitments of Feminist IR, but some 
Feminist IR scholars support Queer IR scholarship institutionally, and even 
undertake Queer IR research themselves.3 In these ways, Queer IR may not exist 
without Feminist IR and is in part a product of Feminist IR.  

At the same time, however, tensions exist between Queer and Feminist IR, 
just as they do between feminist and queer work more broadly (Marinucci, 
2010). These tensions are so pronounced that Queer IR scholar Cynthia Weber 
asks, in reply to Enloe, whether a “queer intellectual curiosity radically contest[s] 
where some feminists draw their ontological limits… their epistemological 
limits… and their methodological limits” (Weber, 2016c). Further, Melanie 
Richter-Montpetit (2007) shows how a Queer IR analysis challenges feminist 
investments in liberal war challenges the potential heteronormative, 
assimilationist, militarist, corporate and/or carceral tendencies of some Feminist 
IR scholarship.  

What is the relationship between the fields of Queer and Feminist IR? How 
can an exploration of this relationship inform a Queer Feminist IR? This article 
examines the uneasy alliances between Queer and Feminist IR and the 
challenges, imperatives and directions posed by that relationship for a Queer 
Feminist IR.4 The article examines three areas of continuity and tension between 
Queer and Feminist IR in turn: (1) sexuality, sexual deviance and gender 

                                                                                                                                                                     
1 For example: the Feminist Theory and Gender Studies section of the International Studies 
Association has grown from 23 members in 1990 to 473 in 2016; the International Journal of 
Feminist Politics has risen in ranking; and introductory IR textbooks now generally contain 
sections on Feminist IR (Baylis, Smith and Owen, 2014; Brown, 2009). 
2 Cynthia Weber’s book Queer International Relations (2016) was a pivotal moment for the 
recognition of Queer IR scholarship by the wider discipline. 
3 For example: Spike Peterson’s (1990, 2014) research in particular has been foundational to both 
Feminist IR and Queer IR; anyone attending a Queer or Feminist IR panel at an IR conference 
would notice the overlap of participants.   
4 In doing so, the article builds on Rahul Rao’s (2014) exploration of the relationship between 
“the woman question” and “queer questions” through literature and film, as well as Melanie 
Richter-Montpetit’s (2007) formulation of a “queer transnational feminist” approach to “the 
prisoner ‘abuse’ in Abu Ghraib.” 
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variance in global politics; (2) the roles of liberalism in gendered, sexualized and 
racialized violence; and (3) the naturalisation and violation of binaries relating to 
sex, gender and sexuality. In each section, I explore how Queer IR is informed 
by and builds on Feminist IR as well as how the two fields differ from and 
disrupt each other.5  

I argue throughout that it is around tensions between the two fields that a 
Queer Feminist IR can be productively articulated. I also argue that even while 
Queer IR critiques liberal, institutional and assimilationist tendencies within 
Feminist IR, Queer IR scholarship is also in part dependent on those tendencies. 
At the same time, queer analyses can help us understand and strategically 
mobilize this ambivalent relationship between the two fields. Finally, I return 
repeatedly to the heterogeneity of both fields and, as such, to the closer affinities 
between some strands of both fields than others. In particular, Queer and 
Feminist IR align more easily and/or necessarily when they are informed by 
intersectional, transnational, Black and decolonial feminist politics more broadly 
(Richter-Montpetit, 2007: 38) and where they centre – or could/should centre –
transfeminist analyses (Rao, 2014).  

1. FROM QUEER SUBJECTS AND EMBODIED SEXUALITIES TO 
SEXUALIZED LOGICS AND PRACTICES  

This section explores how Queer IR builds on Feminist IR in its focus on 
the role of sexuality, sexual deviance and gender deviance in world politics. 
First, I describe how some Queer IR scholars focus on non-normatively 
sexualized or gendered subjects, or the ways that subjects performatively inhabit 
non-normative sexualities. This Queer IR concern echoes the Feminist IR 
question “where are the women?” (Enloe, 1989: 7) by asking “where are the 
queers?”. This Queer IR concern also echoes intersectional feminist concerns by 
asking “who are the queers?”, showing how sexual subjectivities are racialized 
differently in global politics. Second, I explore how other Queer IR scholars 
eschew this focus on queer subjects, focusing instead on sexualized and 
sometimes queer logics of statecraft and world politics more broadly. This builds 
on Feminist IR which similarly explores the logics of masculinity and femininity 
in IR in addition to asking questions about men and women themselves. Overall, 
while Queer IR scholarship sometimes critiques Feminist IR scholarship for 

                                                           
5 I do not dedicate the same amount or type of attention to both fields here. This is because I was 
invited to contribute a specifically Queer IR perspective to this special issue and the issue already 
contains several explorations of Feminist IR perspectives. That said, centring a Queer IR 
perspective in this article does not imply that queer is ‘good’ and feminism is ‘bad’: rather, this 
article explores how the fields can learn from/with each other.   
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cissexist and heteronormative assumptions, this section primarily shows that 
Queer IR can build on, extend, complement and ally with Feminist IR.  

Sexualized and Queer Subjects  

Cynthia Enloe’s question, “where are the women?” is foundational to 
Feminist IR (Enloe, 1989: 7). Answering this seemingly simple question from an 
IR perspective has complex implications for the study of world politics. As Enloe 
illustrates, this question draws attention to the many and varied involvements of 
women with the conventional objects of IR, such as war, security and the state 
(Enloe, 1989: 7; see also Tickner, 2014; Zalewski, 2013). Often this means 
drawing attention to power located in homes, workplaces and in interpersonal 
relationships, in addition to the forms of power located in combat and foreign 
policy. The question “where are the women?” also draws attention to the ways 
in which women have been defined out of war, security and the state through a 
focus on the activities and locations of men. That is, asking “where are the 
women?” also makes visible that we may have been asking ‘where the men are?’ 
all along. As such, simply posing the question “where are the women?”, reveals 
the way that women have been defined out of the very concept of ‘the 
international’ and as such excluded from the study of international relations.  

In a similar vein, much Queer IR scholarship seeks to locate queer, LGBT 
or otherwise sexually deviant and gender variant subjects within IR and global 
politics. This poses the question: ‘where are the queers?’. Much Queer IR 
scholarship has explored, for example, the increasingly visibility and integration 
of LGBT people in militaries (Agathangelous, Bassichis and Spira, 2008; 
Bulmer, 2011, 2013; Richter-Monpetit, 2014). Queer IR scholars have also 
explored how LGBT people face specific security problems (Amar, 2013; Hagen, 
2016; Jauhola, 2013; McEvoy, 2015). Other Queer IR scholars consider LGBT 
activism and particularly LGBT rights activism from an IR or international 
perspective (e.g. Ayoub, and Paternotte, 2014; Ayoub, 2016).  

Implicit in this project of making queers visible is a queer critique of the 
ways that Feminist and mainstream IR have made queers invisible by focusing 
on heterosexuality, assuming the subjects it studies are straight, or has otherwise 
overlooked queer women and people. For example, Jamie Hagen’s (2016) 
research on the UN reveals how gendered and feminist approaches in the 
Women, Peace and Security agenda are heteronormative and cissexist. These 
assumptions obscure or even condone practices that affect people who (or whose 
practices) are not heterosexual or cisgender. In this way, Hagen argues that WPS 
policies might protect heterosexual and cisgender women, while leaving queer 
women and queer people in general unprotected.  
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In asking ‘where are the queers?’ Queer IR scholars also raise the question 
of ‘which queers?’. This Queer IR question is especially informed by 
transnational, women of colour and Black feminist scholarship and activism, as 
well as decolonial scholarship in Queer Studies such as Jasbir Puar’s (2007) 
Terrorist Assemblages. Queer IR studies have shown that, while LGBT rights are 
increasingly promoted by Western foreign policy, these policies promote the 
rights of very specific – white, western, Christian and non-disabled - LGBT 
people (e.g. Weber, 2016a). In this line, Queer IR suggests that some specific 
LGBT people participate in colonial violence in the name of rights, against other 
LGBT people, and racially darkened people in general (Leigh, Richter-Montpetit 
and Weber, forthcoming).  

If we return to Feminist IR here and ask again “where are the women?”, 
we can also see that the figure of the queer in international relations is often 
imagined as male. For example, all but one of the figures considered in Cynthia 
Weber’s field-shaping text Queer International Relations are male or men (Weber, 
2016a). From a feminist perspective, we can also see that women are sometimes 
excluded from “queer”. For example, bisexual asylum seekers or lesbian asylum 
seekers who have married men for security and/or had children, are not seen as 
authentically homosexual and therefore worthy of asylum by Western 
governments (Lewis, 2010).  

Sexualized and Queer Logics and Practices 

Because women and men are inseparable from (although not the same as) 
ideas about masculinity and femininity, asking “where are the women?” also 
opens up questions of gender in international relations much more broadly. 
Feminist IR scholars have, in this vein, followed feminist scholars more 
generally to show how logics of war, security, statehood and nationalism are 
gendered (Yuval-Davis, 1997). For example, not only are Western soldiers 
imagined as embodying hegemonic – tough, aggressive, protective – military 
masculinity, but national identity and security policies themselves are similarly 
gendered as hegemonically masculine (Connell and Messerschmidt, 2005; Cohn, 
1987; Duncanson, 2013; Gentry and Sjoberg, 2015). Reading masculinity and 
femininity into IR, Feminist IR scholars have also documented the imagined and 
embodied roles of heterosexuality in IR. There is a (heterosexual) female ‘other’ 
to the (heterosexual) hegemonic masculinity of IR: together they reproduce 
citizens, soldiers and nations, while aggressive masculinity and men protect 
peaceful femininity and women (Elshtain, 1995). 

Similarly, Queer IR scholars look not just to the constitution or 
embodiment of sexualised subjects, but also to the operation of sexualized logics 
and practices more broadly. Queer IR scholars also go further than Feminist IR 
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scholars by focussing not just on heterosexuality, but on the implications of this 
focus for non-normative sexualities or genders, and on the presence of sexual 
deviance or gender variance in global politics. Suspending the focus on queer (or 
straight) bodies and people brings into view queer (and straight) logics and norms in 
global politics. Here, Queer IR not only draws on Feminist IR scholarship that 
examines gendered norms and logics but also draws on post-structuralist 
feminism more which sees gender and subjectivity as performatively constituted 
(Butler, 1990) and Foucaultian accounts of sexuality as produced in similar ways 
(Foucault, 1978). For example, Weber’s Queer IR methodology asks how the 
homosexual is “figured” in policies and practices (i.e. not just embodied by self-
identified homosexual subjects) and how this figuration is core to the 
construction of states and sovereignty (Weber, 2016b, 2015).   

For Queer IR scholars, paying attention to sexualised logics involves 
making Feminist IR’s presumed heterosexuality explicit (Peterson, 1999) and 
further showing that ideas about homosexuality are equally central to 
international relations’ core concerns of sovereignty, nationhood, security and 
state formation. For example, Weber’s scholarship on US-Caribbean relations 
after the Cuban Revolution extends Feminist IR through Queer IR, arguing that 
the Cuban Revolution was perceived as a crisis for US hegemony in the region, 
and that this crisis included not only a masculinity crisis but also a 
heterosexuality crisis (Weber, 1999). Similarly, Weber and I show that 
figurations of gender and sexuality are central to conceptions of Western state 
security (Leigh and Weber, forthcoming). This Queer IR work builds on Queer 
Studies and transnational feminism more broadly and specifically on Indigenous 
feminist (Simpson, 2014; Smith, 2005; Coulthard, 2016) and trans prison 
abolitionist (Stanley and Smith, 2011) critiques of the entanglement of gender, 
sexuality, statehood and sovereignty. 

By examining sexualized logics rather than sexualised – and specifically 
human – subjects, we might further ask “what” counts as queer in IR. Elizabeth 
Povienelli describes how a creek in northern Australia has become a contested 
figuration of security among Indigenous people, the Australian government and 
the mining industry (Povinelli, 2015; Povinelli, 2016; see also the reading of 
Povinelli in Leigh and Weber, forthcoming). According to some of the 
Indigenous women who live near this creek, the creek used to be a girl, who 
turned into a boy, who turned into a creek. This means, Povinelli suggests, that 
some people might call Tjipel “transgender” or “butch”, particularly in the 
“contemporary fields into which her legs extend” (Povinelli, 2015: 177). The 
creek’s gender is part of the version of the creek that these Indigenous women 
want to preserve, but Indigenous people must be careful about telling public 
stories about sexuality or gender because Indigenous people are themselves 
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figured as racially darkened undeveloped perverse security threats by the 
Australian liberal state (Povinelli, 2015: 176). At the same time, Indigenous 
people do need to tell stories about what are perceived to be their ‘traditional’ 
relationships to the creek in order to make claims to land are deemed legitimate 
by the Australian state. This example demonstrates how Queer IR also raises 
questions about how who or what counts as a sexualized figuration more 
generally assumes a line between the ‘biological’ and the ‘geological’, how this 
line designates proper objects and agents of global politics, and what worlds it 
enables or works to extinguish in the IR imaginary.  

Finally, tracing sexualized and queer formations of sexuality and gender in 
this way further exposes the inseparability of sexuality and gender from race, 
ability, and other axes of power and reinforces Queer IR’s commitment to 
intersectional and transnational analysis and politics. For example, Melanie 
Richter-Montpetit examination of rationalities of empire, gender and sexuality in 
“the prisoner ‘abuse’ in Abu Ghraub” shows how white heteropatriarchal 
colonialism functions in practice – and benefits some women at the expense of 
others (Richter-Montpetit, 2007: 38). Similarly, Weber shows how sexualized 
logics of international relations render racially darkened subjects sexually 
“perverse” and white western subjects as sexually “normal” (Weber, 2016a). 
Here, once again, Queer IR is informed by and allied with transnational, women 
of colour and Black feminist scholarship and activism, decolonial scholarship in 
Queer Studies – and those Feminist IR Scholars who are similarly aligned. Once 
again, these intersectional commitments are often the basis on which Queer and 
Feminist IR converge or diverge.  

Overall, some Queer IR scholarship builds on Feminist IR scholarship 
Queer IR scholars also build on Feminist IR scholarship on the roles of men, 
women, femininity and masculinity in key objects of IR such as war, state 
formation, nationhood and sovereignty, by showing that sexuality and 
sexualized subjects are equally central. Also like some Feminist IR scholars, 
Queer IR scholars explore how sexualised subjectivities are imagined or 
embodied at intersections of multiple axes of power, including not only sexuality 
and gender but race, religion and ability. 

Thus far I have described a relationship between Feminist and Queer IR 
that is largely continuous and complimentary, with Queer IR extending Feminist 
IR’s concerns with power, gender and (hetero)sexuality over new terrain, asking 
‘where are the queers’ and exploring queer and sexualized logics in international 
relations. From this angle, Queer IR scholarship points to gaps in Feminist IR 
scholarship which could be addressed without fundamentally challenging 
Feminist IR. While this does not make Queer IR merely an “added string to the 
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bow of feminist interrogation of international politics”, it could make Queer IR 
“adjacent” and “mutually supportive” (Enloe, 2016).  

The focus of Queer IR scholars on intersectionality, race, religion and 
ability, however, points to a stronger affinity between Queer IR scholarship and 
certain strands of Feminist IR scholarship – and tensions between Queer IR 
scholarship and less intersectional strands of Feminist IR scholarship. Yet a 
focus on sexuality and gender variance or on intersectionality and race alone 
does not constitute Queer IR. As I explore further dimensions of Queer IR in the 
following sections, tensions between the two fields become more pronounced.  

2. LIBERAL, FEMINIST AND LGBT VIOLENCE 

A critique of liberal theories and politics of subjecthood, including of liberal 
feminism and liberal LGBT politics, is central to Queer IR scholarship. In this 
section, I first consider Queer IR critiques of liberalism and particularly the role 
of rights in liberal politics. I then describe how Queer IR questions feminist and 
LGBT engagement with liberalism. In this section, I show how Queer IR 
continues to build on Feminist IR, especially on those strands of Feminist IR 
that are informed by post-structuralist and transnational feminism more broadly. 
However Queer IR can also be seen to come into conflict with other strands of 
Feminist IR around the embracement of liberal politics.  

Critiques of liberalism, human rights and identity politics are central to 
Queer IR as well as to Queer Studies and queer politics more generally (Brown, 
2008; Conrad, 2014; Duggan, 2003). Like post-structuralism and Queer Studies, 
Queer IR scholarship show that liberal politics and logics misrepresent the 
world. Sexualized subjects are not, as they appear in liberal narratives fixed, 
natural or universal (Butler, 1990). Instead, sexualized subjects are made to 
appear fixed natural and universal – and it is this process of making to appear in 
which Queer IR scholars are most interested. In this line, Queer IR scholars 
challenge liberal narratives of human rights, human rights holders and identity 
categories such as ‘women’ or ‘LGBT’ (Leigh, Richter-Montpetit and Weber, 
forthcoming). While rights, rights holders and identities might be articulated as 
universal and fixed in liberal narratives, and even as universally ‘good’, Queer IR 
scholars show how these narratives misrepresent contingent and emergent 
realities.  

Further, Queer IR scholars show how liberal narratives of rights, rights 
holders and identities have political implications and that, far from the ‘progress’ 
and ‘emancipation promised by liberalism, those implications are often violent 
and neocolonial. Queer IR scholars draw on scholarship on the historical 
emergence of liberalisms to show that liberalisms are historically and 
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contemporarily entangled with empire (Leigh, 2014). Liberal narratives of 
citizenship, rights and progress have justified and enacted colonization, war and 
other violence. They continue to do so: with liberal narratives of progress, 
freedom, civilization and rights justifying everything from the racist regulation of 
Muslim women’s clothes to Western war. Here Queer IR once again draws on 
broader decolonial, anti-racist and intersectional scholarship (e.g. Spivak, 1990).  

Queer IR is therefore critical of Feminist IR when Feminist IR takes a 
liberal approach and focuses on rights or identity, and resonates with those post-
structuralist strands of Feminist IR that similarly critique liberalism, rights and 
identity politics. When some feminists seek inclusion for women in liberal states, 
militaries and IGOs, or when they promote rights globally, Queer IR scholars 
ask whether this desire and promotion enacts further colonization and violence, 
benefitting white Euro-American middle class cis women at the expense of poor, 
trans and racially darkened women (Richter Montpetit, 2007).   

Similarly, Queer IR scholars have shown how the rights bearing LGBT 
subject is figured as a universal (often white, male and non-disabled) subject. 
Queer IR scholars have also shown how LGBT rights have been used as a 
symbol of liberal progress, and a rationale for neo-colonial colonial relations 
(Leigh, Richter-Montpetit and Weber, forthcoming). This is illustrated by Hilary 
Clinton’s speech, “LGBT Rights are human rights” which echoes Clinton’s 
speech “womens’s rights are human rights” (Clinton, 2011; see also Rao, 2014). 
As Rao (2014) notes, as an international figure of feminism and female success 
in state and international politics, Hilary Clinton embodies tensions between 
Queer IR and liberal strands of Feminist IR.  

For many Queer IR scholars and activists, particularly those concerned 
with intersectional and anti-racist politics, this analysis of the violence of human 
rights discourses means we must outright reject those discourses. This ‘anti-
assimilationist’ and ‘anti-normative’ position is common to Queer Studies and 
queer activism more broadly. This position would mean an outright rejection of 
liberal feminism, including liberal Feminist IR, along with demands for inclusion 
in and the use of the tools of sovereignty, statehood, militaries and security.  

Two points, however, complicate any straightforward rejection of liberal 
Feminist IR by Queer IR scholars. First, some Queer IR scholars are joining a 
small but increasing number of Queer Studies scholars in calling into question 
the feasibility and desirability of maintaining this ‘anti’ position. As Queer 
Studies scholars Robyn Weigman and Elizabeth Wilson put it, these scholars are 
exploring the value of “suspending Queer’s aximomatic anti-normativity” 
(Weigman and Wilson, 2015). For example, Richter-Montpetit, Weber and I 
(forthcoming) draw on Weber’s (2016a) work to argue that:  
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“while a Queer IR analysis shows how certain articulations of LGBT 
rights and subjects may underpin and/or justify neo-imperial global 
relations, it is also necessary to take seriously questions such as, what 
would it mean for Clinton not to argue that gay rights are human 
rights, and human rights are gay rights?  What harm (and good) would 
that (also) do in the world, by differently organizing international 
relations through LGBT rights claims and their rejection?’”  

Second and related, the post-structuralism that informs Queer IR 
scholarship suggests that may be impossible to get “outside” of liberalism 
(Walker, 1992; Foucault, 1978: 95; Butler, 1993: 21). Seeking inclusion is not 
only an object of scholarship but also a scholarly practice when it comes to 
gaining legitimacy, status and resources in universities and organisations (a 
common practice in this line would be activity within the International Studies 
Association). Some Queer IR scholars might oppose the assimilation of some 
feminist IR scholars into mainstream IR in this way. Yet without this 
‘assimilation’ and its associated institutional capital as well as the legitimization 
of new realms of enquiry (e.g. the body) in IR, it is possible that queer IR would 
not even exist. Queer IR is in some ways dependent on liberal Feminist IR, even 
as Queer IR rejects liberal Feminist IR.  

In these ways, Queer IR has an ambivalent relationship to Feminist IR, 
particularly liberal Feminist IR and liberal feminism more broadly. Queer IR is 
critical of and opposed to liberal Feminist IR, but is also partially indebted to 
and potentially inextricable from liberal Feminist IR. In the next section, I 
consider how a Queer Feminist IR might navigate such ambivalence.  

3. BEYOND, WITH AND WITHIN BINARIES   

Queer IR further builds on and departs from Feminist IR in its attention to 
binaries of gender.6 Queer IR scholars are concerned both with the naturalisation 
of binary logics of sexuality in world politics, and with the ways that sexualized 
subjects and practices exceed these politics (Weber, 2016a, 2016b; Richter-
Montpetit and Weber, 2017). In this way, Queer IR builds on Feminist IR which 
has long been concerned with the binary relationship between masculinity and 
femininity or men and women at the heart of international relations (see above). 
Queer IR makes explicit the implicit binary between heterosexuality and 
homosexuality already present in Feminist IR (Peterson, 1999; Hagan, 2016). 
We might call this an omission in some Feminist IR scholarship, or we might 
say it was the implicit object of that scholarship all along. Either way, Queer IR 
scholars make visible the queer or homosexual ‘other’ to the heterosexual and 
heterosexuality in world politics examined by Feminist IR scholarship.  
                                                           
6 See Cohen (1997) for a discussion of binaries and Queer Theory more broadly.  
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Queer IR further multiplies the binaries that matter with regards to gender 
and sexuality in global politics, centring not only the homosexual vs. 
heterosexual binary, but the normal vs. perverse binary and the transgender vs. 
cisgender binary. Queer IR research into the construction of the ‘normal’ 
homosexual, for example, shows that the homosexual is not always ‘other’ to 
Western states and liberalism (Weber, 2016a). ‘Normal’ homosexuals (e.g. 
LGBT rights holders, citizens and soldiers) can also stand-in for Western states 
and liberalism with ‘perverse’ homosexuals standing in for those threats that 
need civilizing and/or rescuing (Rao, 2012). Equally importantly Queer IR 
research shows that the binary of cisgender vs. transgender creates cissexism and 
violence against transgender people in world politics (Shepherd and Sjoberg, 
2012).  

However, Queer IR not only explores how these binaries are made to seem 
natural, but also how they are and can be exceeded by queer international 
subjects, policies, practices and analyses. That is, Queer IR scholars explore how 
queer international subjects, policies, practices and analyses can inhabit 
seemingly mutually exclusive opposed positions simultaneously (e.g. male 
and/or female, homosexual and/or heterosexual, normal and/or perverse). 
Importantly this is not a refusal of the binary, but the simultaneity of non-binary 
logics (hence not just ‘and’ but also ‘or’). For example, Cynthia Weber’s (2015, 
2016a) and Altman and Symons’ (2016) analyses of Conchita Wurst, the 
Eurovision Song Contest winning drag queen, exemplify the and/or logics of 
queer international relations.7 European politicians and commentators do talk 
about Conchita Wurst in binary terms, often accusing them of being either 
perverse or normal. At the same time, however, Conchita Wurst figures herself 
as normal and perverse (as well as male and female, racially darkened and white). 
That is, this European figure is normal and/or perverse (Weber draws on Barthes 
here). Over time, however, as Conchita Wurst becomes more established, she is 
increasingly articulated in either/or terms – with the ambiguity stripped out of 
her public profile.  

Similarly, in a very different context, I have shown how activists seem to be 
faced with ‘either/or’ political choices when it comes to engaging with state, 
nationalist, sovereign and institutional logics (Leigh, 2014). Political theories and 
political organisations, for example, tend to focus either on embracing states, 
nations, sovereignty and institutions or rejecting them. This includes embracing 
or rejecting all the ways that the state, nationalist, sovereign and institutional 
logics are gendered and sexualised. Once again, however, in practice many 
activists embrace and/or reject the state, nationalist, sovereign and institutional 
logics.  
                                                           
7 Here Weber draws on Roland Barthes (1974).  
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Importantly, the fact of and/or is not enough for Queer IR scholars: 
precisely how this and/or manifests, how gender and sexuality manifest, and 
what the political implications are, all matter as much as the and/or itself for 
Queer IR scholars. As I show elsewhere, one instance of ‘and/or’ might be a 
way of assimilating and neutralising anti-normative or anti-state threats, while 
another might be an instance of subversion (Leigh, 2014). Of course, the same 
instance could itself be reinforcing and subverting of heteropatriarchal 
colonization simultaneously: another implication of Queer IR’s engagement 
with Queer Studies more broadly is an avoidance of simple oppression vs. 
resistance binaries.  

Once again, Queer IR can be seen to build directly on, critique, and diverge 
from Feminist IR in its approach to binaries. Here, again, Queer IR and 
Feminist IR stand in uneasy alliance – Queer IR is in part continuous with post-
structuralist IR and post-structuralist-informed feminism, but Queer IR’s focus 
on the and/or of sexuality is also often at odds with Feminist IR foci on the 
either/or of gender.   

This does not mean that the queer way is the ‘right’ way: blurring binaries 
comes with its own set of risks, not least a loss of the lines of political action and 
accountability offered by hard opposition. Nonetheless, a queer analytics of the 
‘and/or’ can help articulate existent and potential relationships between 
Feminist and Queer IR – not least when it comes to approaching the paradox of 
Queer IR benefitting from institutional and assimilationist Feminist IR while 
also challenging it. That is, we can see that that Feminist and Queer IR are and 
could be further related in and/or ways.  

4. UNEASY ALLIANCES, PRODUCTIVE TENSIONS 

Queer IR owes an enormous debt to Feminist IR as well as to Feminist 
scholarship and activism in general. Feminist IR has opened up questions about 
who or what counts as the conventional objects of IR, bringing gender, bodies, 
homes and more into the discipline. Feminist IR has also opened up questions of 
the workings of power, gender and (some forms of) sexuality. Many feminist IR 
scholars have also insisted that gender is inseparable from race and other axes of 
power. Queer IR makes explicit heteronormative assumptions within Feminist 
IR, insisting that Feminist IR analyses be expanded to include sexuality, sexual 
deviance and gender variance. In these ways, Queer IR draws and builds on the 
Feminist IR project. Queer IR arguably also contributes to the Feminist IR 
project: suggesting that when Feminist IR scholars are concerned with women in 
world politics, they should also be concerned with lesbian, bisexual and 
transgender women.  
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Yet this relationship is not always an easy one – not least because the terms 
‘Feminist IR’ and ‘Queer IR’ hold together and in tension so many different 
strands of feminist and queer politics. Queer IR draws on specific versions of 
Feminist IR and feminism more generally (particularly those informed by post-
structuralist, decolonial, intersectional, Black, transnational, women of color, 
and trans feminisms), and often rejects other versions of feminism (particularly 
liberal and institutional feminisms). Following this rejection, Queer IR also calls 
into question the ways in which Feminist IR has become integrated or 
assimilated into ‘malestream’, mainstream, liberal and state-oriented IR, as well 
as into liberal, carceral, corporate, militarised and institutional feminisms more 
broadly. 

Conversely, Feminist IR raises questions about the presence (or absence) of 
misogyny, women, femmes and femininity in Queer IR (including transmysogy, 
trans women, trans femmes and trans femininity). Much LGBT scholarship and 
activism more broadly has conventionally been dominated by (white, non-
disabled, cissexual) gay men. Not only are there more spaces, organisations and 
so-on for gay men, but gay men somehow come to stand-in for ‘L’, ‘B’ and ‘T’. 
This might be the case, for example, when ‘LGBT’ participation in the military 
more accurately means ‘G’ participation in the military. When Weber (2016a) 
looks at representations of the queer in IR, for example, she finds these are 
predominantly male. Feminism is essential here to ensure that Queer IR scholars 
keep asking “where are the women?” (Enloe, 1989). Feminist IR raises questions 
about Queer IR’s feminist commitments, including Queer IR’s commitments to 
lesbian, bisexual and transgender women and femmes.  

Queer and Feminist IR also have an uneasy alliance around their 
respective statuses within the discipline of IR, which echo tensions between 
queer and feminist politics more broadly. Feminist IR brings institutional and 
disciplinary capital from which Queer IR benefits, even while opposing the 
implications of that capital. Queer IR scholars bring a unique and/or analysis 
not only to the study of world politics but to the ways that a Queer Feminist IR 
can and should relate to Feminist IR, ‘malestream’ IR, and international politics 
more broadly.  

Queer Feminist International Relations must operate within/from these 
tensions: expanding analysis far beyond ‘where are the [white, cis, heterosexual] 
women?’ even while continuing to ask ‘where are the women and femmes?’; 
making sex, sexuality and sexual deviance central without losing sight of gender; 
disrupting binaries and fixed identities without losing the political leverage that 
sometimes comes with them; and acknowledging entanglements with the 
institutions Feminist and Queer IR seek to transform while also resisting being 
neutralized by assimilation.   
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Uİ) DİSİPLİNİNİN ERİL DİLİ 
VE TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN 

DİSİPLİNİN ERİL DİLİNE BAKIŞLARI 

THE MASCULINE LANGUAGE OF THE DISCIPLINE OF 
INTERNATIONAL RELATIONS (IR) AND THE 

PERCEPTIONS OF WOMEN IR ACADEMICS IN TURKEY 
ABOUT THE LANGUAGE OF THE DISCIPLINE 

Selcen ÖNER*& Merve ÖZDEMİRKIRAN** 

ÖZ  

Bu çalışmada Marmara bölgesindeki üniversitelerde Uİ 
alanında çalışan kadın akademisyenlerin Uİ disiplininin eril 
diline ve kadın akademisyenlerin erilleşmesi konusuna 
bakışları değerlendirilmektedir. Uİ disiplini giderek kadın 
akademisyenlerin ağırlık kazanmaya başladığı bir alan 
olmasına rağmen kadın Uİ akademisyenlerinin disipline, 
özellikle de disiplinin eril diline nasıl yaklaştıkları konusunda 
yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla mevcut 
araştırmalardaki boşluğun bir ölçüde doldurulup, kadın Uİ 
akademisyenlerinin Uİ disiplininin eril diline bakışları ve 
kadın akademisyenlerin erilleşmesi meselesine yaklaşımları 
yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle incelenerek 
yeni araştırmalar için bir zemin hazırlama hedefi 
güdülmektedir. 
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ABSTRACT 

In this research the perceptions of women IR academics who 
work at the universities in the Marmara region, about 
masculine language of IR discipline will be analysed. 
Although women academics have been becoming more 
dominant components of the IR discipline, there is not 
enough research on how they perceive IR discipline and 
particularly the masculine language of the IR discipline. With 
this research, the goal is to fill this gap to a certain extent. 
Particularly the perceptions of women IR academics about the 
masculine language of the IR discipline and the issue of 
masculinisation of women IR academics are tried to be 
analysed by semi-structured in-depth interviews which may 
be the basis for further research in this field. 

Keywords: Women Academics, International Relations, 
Masculine Language, Feminism, Gender. 

 

GİRİŞ 

Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini sosyal bilimler evreninde bağımsızlığını 
kazanmaya başladığı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemden 1980’lerin 
ortalarına dek erkeklerin egemen olduğu bir çalışma alanı olmuştur. Ulusal ve 
uluslararası politikaların belirlenmesinde egemen konumda olan erkeklerin bu 
baskın ve imtiyazlı durumu akademik ortama da yansımıştır. 

Kadınlar akademide eşitlik için 19.yy’ın ortalarından itibaren çaba sarf 
etmektedirler (Sağlamer, 2009: 47). Kadınların akademide daha yüksek 
kademelerde, idari pozisyonlarda dünya ülkelerinde temsilleri hala düşük 
durumdadır. Akademik kariyer yapmak isteyen kadın araştırmacılar için hala 
daha pek çok zorluk bulunmaktadır (Sağlamer, 2009: 47). 

1970’lerde yükselen feminist dalgayı takiben kadınlar bilimi sadece erkek 
deneyimlerinin sorunsallaştırıldığı bir alan olmaktan çıkarmak, kadınlara ait 
deneyimleri görünür kılmak ve bilgi üretmek maksadıyla harekete geçmiştir. Bu 
süreçte hem doğa bilimlerinde hem de sosyal bilimlerdeki cinsiyetçilik farklı 
açılardan sorgulanmaya başlamıştır (Çakır ve Akgökçe, 1996: 7). Feminist 
yaklaşım, sosyoloji, ekonomi, felsefe, hukuk, siyaset bilimi ve Uİ gibi 
disiplinlerde yeni bir teorik bakış açısını da beraberinde getirmiştir (Taş, 2016: 
165). Feminizm bu bilimlerin temel yaklaşımlarının kadınlar aleyhine 
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önyargılarla dolu olduğunu ve feminist bakış açısıyla bilimin özgürleştirileceğini 
iddia eder (Tavares, 2000: 104). 

1980’lerin ikinci yarısından itibaren Uİ disiplininde de feminist yaklaşım 
gelişmeye başlamıştır. Uİ disiplinine yönelik feminist yaklaşımların temel ortak 
eleştirisi, Uİ’in kadınları içermemesi ve Uİ’in geleneksel yaklaşımlarının 
objektiflikten ve evrensellikten uzak olmasıdır (Tickner, 1994). Feminist Uİ, 
mevcut ana akım Uİ teorilerini uluslararası politikada kadını analize dahil 
etmedikleri için eleştirmiştir (Doğan ve Özlük, 2016: 44).  Feminist Uİ, disiplinin 
başta güvenlik olmak üzere bütün alanlarının revizyondan geçirilmesi, toplumsal 
cinsiyetçi bir bakışla yeniden ele alınması gerektiğini vurgular. Feminist Uİ 
çalışmalarında güvenlik konusunda sorgulanan en temel kavramlardan birinin 
maskulenlik, en temel kuramın ise realizm olduğu görülmektedir. (Aydın 
Koyuncu, 2012: 117-118). Feminist Uİ, bireysel güvenliğin ulusal ve uluslararası 
politikalarla, uluslararası politikaların ise yerel seviyede bireysel güvenlikle 
ilişkisi üzerinde durmaktadırlar (Tickner ve Sjoberg, 2007). 

Feministler, Uİ disiplininin geneline hâkim olan erkek bakış açısının 
kendisini en çok güvenlik konusunda hissettirdiğini, günümüzde de güvenliğe 
bakışta maskulen değerlerin etkili olduğunu ileri sürmektedir. Güvenlik, Uİ 
disiplininin “yüksek politika” (high politics) alanı içinde yer alan ve en maskulen 
niteliğe sahip konusu olarak görülmektedir (Aydın Koyuncu, 2012: 111-112). 
1990’lardan itibaren Uİ’lerde “alçak politika” (low politics) konuları olarak 
görülen göç, insan hakları, azınlık hakları ve toplumsal cinsiyet konuları da daha 
fazla öne çıkmaya, Feminizm de alternatif eleştirel bir yaklaşım olarak Uİ’de 
daha fazla etkili olmaya başlamıştır (Blanchard, 2003).  

Ne var ki Uİ disiplinine hâkim olan eril dil sadece yüksek politika alanının 
vazgeçilmezi güvenlik konularına özgü değildir. Bu alanda ortaya çıkan kavram 
ve ifadelerde kullanılan dil aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere Uİ 
disiplininin neredeyse tüm alt çalışma alanlarına sirayet etmiştir. Bu çalışmada 
bu dilin “eril” olarak nitelendirilmesinin temel sebebi maskulen değer ve 
yaklaşımların söz konusu dili belirlemesi ve dil oluşurken Ann Tickner (1992) 
başta olmak üzere feminist Uİ çalışmalarının öncülerinin çeşitli vesilelerle 
defalarca vurguladıkları gibi Uİ disiplinini ilk şekillendirenlerin ve daha da 
önemlisi Uİ teorilerini kuranların erkek olmasıdır. Uİ disiplini, içinde 
çalışanların cinsiyeti itibariyle bugün karma hale gelmiş olsa da, halen erkek 
egemen bir disiplindir ve Uİ disiplininde hâkim olan dil de erkeklerin dilidir.  

Bu çalışma öncelikli olarak, Uİ disiplinine mensup yazarların kendilerinin 
ve hemcinsleri olan meslektaşlarının disipline hâkim olan eril dile yaklaşımlarını 
anlama merakıyla ortaya çıkmıştır. Bu merak, yazarları Türkiye gibi 
cinsiyetçiliğin hala ciddi bir sorun olarak yaşandığı bir ülkede çok sayıda kadın 
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akademisyenin çalışma yürüttüğü Uİ disiplininin diline ilişkin araştırmaları 
incelemeye yöneltmiştir. Ne var ki Uİ disiplini içinde hâkim olan, özellikle inşacı 
ve postpozitivist ekollerce tartışılan eril dil olgusunun Türkiye’de incelenmemiş 
olduğu, konuya ilişkin ampirik bir çalışma bulunmadığı saptanmıştır. Bu eksiğin 
kısmen giderilmesi amacıyla bu çalışma Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan 
Marmara Bölgesindeki kadın akademisyenlerin konuya ilişkin görüşlerini 
incelemektedir.  

Türkiye’de akademisyen kadınların durumuna yakından bakacak olursak, 
ülkede kadının işgücüne katılım oranının çok düşük (%27,5) olmasına rağmen 
(TUİK, 2015), akademideki kadın oranının %43 olduğu görülmektedir (YÖK, 
2015). Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerine göre Türkiye’deki devlet ve 
vakıf üniversiteleriyle meslek yüksek okullarında görev yapan toplam 154 867 
akademisyenin 66.976’sı kadın olduğu görülmektedir.1 Türkiye, OECD ülkeleri 
arasında da kadın akademisyen oranı açısından görece iyi bir konuma sahiptir.2 
Ancak unvan yükseldikçe kadın sayısı önemli oranda azalmaktadır. Örneğin, 
devlet üniversitelerindeki 13.158 erkek profesöre karşı bu sayının neredeyse üçte 
biri kadar, 5.636 kadın profesör bulunmaktadır. Vakıf üniversitelerinde ise 2.483 
erkek profesöre karşı 905 kadın profesör çalışmaktadır. Oysa araştırma 
görevlileri sayısına baktığımızda kadın-erkek sayısının hemen hemen eşit 
olduğunu görmekteyiz: 23.572 erkek, 23.445 kadın araştırma görevlisi 
bulunmaktadır. Buna bakarak, kadınların öğretim üyeliğine yükselmesinin 
önünde engeller olduğu düşünülebileceği gibi, yeni jenerasyon akademisyenler 
arasında kadın sayısının daha fazla olduğu saptamasında da bulunulabilir. 
Üniversitelerde kadınların sayıca üstün oldukları tek pozisyonun okutmanlık 
olduğu görülmektedir. 6.353 kadın okutmana karşılık 3.965 erkek okutman 
görev yapmaktadır, kadınların sayısı erkeklerin neredeyse iki katıdır. Unvan 
yükseldikçe kadınlar aleyhine şekillenen tablo, yönetim kademelerindeki kadın 
sayıları dikkate alındığında da olumsuzdur (Özdemirkıran ve Öner, 2017). 
Türkiye’deki üniversite rektörlerinin yalnızca %7’si, fakülte dekanlarınınsa 
%9’unun kadın olduğu görülmektedir. YÖK’ün 20 kişilik yönetim kadrosunda 
ise yalnızca 2 kadın akademisyenin yer aldığı görülmektedir (Şentürk, 2015). 

Unvan yükseldikçe akademideki kadın sayısındaki düşüş, üniversitelerin 
yönetim kadrolarında kadın akademisyenlerin sayısındaki azlık ve bölgesel 
farklılıklar hala dikkat çekse de Türkiye’de kadın akademisyenlerin görece lehine 
olan tablo Uİ alanında da gözlenmektedir. Uİ disiplini giderek kadın 
akademisyenlerin sayıca ağırlık kazanmaya başladığı bir alan olmasına rağmen 

                                                 
1 İlgili istatistiklere YÖK’ün resmi internet sitesinden erişilebilir. Bkz. Yüksek Öğretim Bilgi 
Yönetim Sistemi istatistikleri, https://istatistik.yok.gov.tr. 
2 2010 yılına ait OECD ülkeleri arasında karşılaştırmalı istatistikler için bkz. 
https://www.statista.com/statistics/232898/percentage-of-female-researchers-in-oecd-countries. 
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yukarıda da söz edildiği gibi kadın Uİ akademisyenlerinin disipline, özellikle de 
disiplininin eril diline nasıl yaklaştıkları konusunda yeterli araştırma 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, Marmara bölgesindeki üniversitelerde Uİ alanında çalışan 
kadın akademisyenlerin Uİ disiplininin eril diline ve kadın akademisyenlerin 
erilleşmesi konusuna bakışları değerlendirilmektedir. Bu çalışmayla mevcut 
araştırmalardaki boşluğun bir ölçüde doldurulup, kadın akademisyenlerin Uİ 
disiplininin eril diline bakışları ve kadın akademisyenlerin erilleşmesi meselesine 
yaklaşımları derinlemesine görüşmelerle incelenerek yeni araştırmalar için bir 
zemin hazırlama hedefi güdülmektedir.  

1. METODOLOJİ 

Türkiye’nin en gelişmiş, en çok üniversitenin ve en çok sayıda Uİ bölümü 
ve Uİ akademisyeninin bulunduğu bölgesi olan Marmara Bölgesi çalışmanın 
hedef alanı olarak belirlenmiştir. Araştırmada İstanbul başta olmak üzere 
Marmara Bölgesi’nde bulunan Edirne, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ illerindeki 
üniversitelerde görev yapan ve Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin 
görüşleri incelenmiştir. 

Bu çalışma daha kapsamlı bir araştırmanın bir parçasıdır ve verileri söz 
konusu araştırmadan elde edilmiştir.3 Bu kapsamlı araştırmanın metodolojisi 
çerçevesinde, yarı zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri ve araştırma görevlilerinin 
Türkiye’deki resmi statü ve çalışma koşullarına yönelik belirsizlik ve sorunlar 
bulunması nedeniyle, çalışmada yalnızca bir üniversitede tam zamanlı çalışan ve 
öğretim üyesi statüsü olan akademisyenlere odaklanılmıştır (Yardımcı Doçent, 
Doçent, Profesör). Araştırma yapılan bölgede devlet ve vakıf üniversitelerinde 
görev yapan toplam 124 kadın Uİ akademisyeni (22 Profesör, 36 Doçent, 66 
Yardımcı Doçent ) olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada 22 kadın Uİ 
akademisyeni ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bunlardan 9’u yardımcı 
doçent, 9’u doçent ve 4’ü profesördür. Derinlemesine görüşmeler Aralık 2015-
Nisan 2016 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Uİ disiplininde hâkim olan eril dile kadın Uİ akademisyenlerinin 
yaklaşımlarının incelenmesi, bu dili değiştirme konusunda bir çaba içinde olup 
olmadıklarının anlaşılması, böyle bir çabaları varsa nasıl yöntemler 
uyguladıklarının incelenmesi, Uİ disiplininin Türkiye’de toplumsal cinsiyet 
açısından değerlendirilmesi sürecinde önemlidir. Benzer araştırmaların ve 
derinlemesine görüşmelerin ileride erkek Uİ akademisyenleriyle de yapılması ve 

                                                 
3 Yazarların yürüttüğü bu araştırmaya ilişkin bilgiler yazarların kimliğini açıkça ortaya koyacağı 
için hakem süreci sonuçlanıncaya dek yayın ilkeleri gereğince gizli tutulmaktadır.  
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Türkiye’de farklı bölgelerdeki üniversitelere de genişletilmesi, hem Uİ 
disiplininde hâkim olduğu düşünülen eril dile ilişkin yaklaşımların hem de 
bölgesel farklılıkların karşılaştırmalı analizlerinin yapılabilmesine de imkân 
sağlayacaktır. 

2. FEMİNİZM, ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST 
YAKLAŞIMLAR VE ERİL DİL 

Feminizm, kadınların toplum içindeki haklarını ve rolünü genişletmeyi 
öngören, kadın-erkek ayrımcılığına karşı çıkarak kadın ve erkek arasındaki 
siyasal, ekonomik ve toplumsal eşitliği savunan bir yaklaşımdır (Tür ve Aydın 
Koyuncu, 2010: 5). Feminist hareket ilk olarak 18.yy’ın sonlarında İngiltere’de 
ortaya çıkmış ve Mary Wollstonecraft tarafından 1792’de yayınlanan A 
Vindication of the Rights of Woman adlı eserle ilk önemli ürününü vermiştir. Bu 
eserinde kadının köle olarak kalmasının nedeninin, kadının hayattaki gerçek 
amacının erkeğe hizmet olduğunu öğreten toplumsallaşma sürecindeki bozukluk 
olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle feminizmin en önemli gündeminin kadının 
eğitilmesi olduğunu vurgulamıştır (Donovan, 2007). Birinci Dalga Feminizm 
olarak adlandırılan 19.yy sonu ve 20.yy başlarında etkin olan feminist yaklaşım, 
kadınların oy kullanma, eğitimde fırsat eşitliği gibi haklardan yararlanması 
talepleri üzerinde durmuştur. 1960’lardan itibaren ABD ve Avrupa ülkelerinde 
gelişen İkinci Dalga Feminizm ise sadece siyasi haklar üzerinde değil, kadının 
kültürel ve siyasi konumu üzerinde de durmuştur (Doğan ve Özlük, 2016: 46). 
1980’lerin sonlarından günümüze kadar olan dönem ise Üçüncü Dalga 
Feminizm olarak adlandırılmaktadır. Postmodernizmden de etkilenen bu 
üçüncü dalgayla kadın hareketi hayatın her alanına ve önceki dalgalardan daha 
kapsayıcı bir alana yayılmayı amaçlamaktadır. 

İkinci Dalga Feminizmin giderek güçlendiği 1970’lerde feminizm, sadece 
toplumsal ve siyasi hayat üzerinde değil, bilimsel alanda da etkisini göstermeye 
başlamış, özellikle sosyal bilimlerin kurallarına, tanımlarına, araçlarına ve 
yöntemlerine yönelik eleştiriler yönelttiği gözlenmiştir (Tür ve Aydın Koyuncu, 
2010: 6). Eleştirel nitelikli bir teori olan feminizm böylelikle bilgi üretiminin eril 
yapısına da dikkat çekmiş, kadınların bilim alanına yaptıkları katkıların göz ardı 
edildiği, bu nedenle bu alanların feminist bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmesi 
gerektiğini ortaya koymuştur.  

Eril dilin hâkim olduğu sosyal bilim dallarından biri olan Uİ de farklı 
feminist yaklaşımlar tarafından sorgulanmış ve eleştirilmiştir. Feminist Uİ 
yaklaşımları, disiplinin temelinde erkek bakışının yer aldığını ve alanda 
kadınların düşüncelerinin yadsındığını ileri sürmekte ve Uİ’in geleneksel 
yaklaşımlarını da evrensel ve objektif olmadıkları gerekçesiyle eleştirmektedir 
(Tür ve Aydın Koyuncu, 2010: 3). 



Selcen ÖNER & Merve ÖZDEMİRKIRAN Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 361-384 

367 
 

Uİ disiplininde paradigma (realizm-liberalizm) ve metot (realizm-
neorealizm) tartışmalarının ardından paradigma ve ideolojinin ön plana çıktığı, 
bireyin toplum ve devlet nezdinde konumunun sorgulandığı üçüncü tartışmanın 
yaşanmaya başladığı 1980’ler feminist yaklaşımların da Uİ disiplininde yer 
bulmaya başladığı dönemdir. Özellikle 1980’lerin ortasında şekil almaya 
başlayan feminist Uİ yaklaşımları 1990’larda disiplin içinde önemli bir tartışma 
yaratmış ve geleneksel Uİ teorileri ve dili açıkça sorgulanmıştır. Feminist Uİ’in 
temel amaçlarından biri kadın tecrübesini ön plana çıkararak kadının alanda 
görünür olmasını sağlamaktır (Tickner ve Sjoberg, 2007: 186).  

Feministlerce dile getirilen eleştirilerde iktidarı kullananların erkek olması 
nedeniyle devlet ve toplum içinde kadının rolünün sınırlı kaldığı ve sosyal 
bilimlerin her alanında olduğu gibi Uİ’de de kadınların rollerinin dikkate 
alınmadığı belirtilmektedir. Tür ve Aydın-Koyuncu’nun derlemesiyle, Ann 
Tickner, Sandra Harding, Cynthia Enloe ve Christine Sylvester gibi alanın öncü 
isimleri şu soruları yöneltmiştir: Neden devlet ve uluslararası örgütlerin 
yöneticileri, dış politika karar alıcıları veya askerler genellikle erkektir? Neden 
dış politika ve askeri alanda kadınlara yeterince yetki verilmemektedir? Feminist 
Uİ yaklaşımı, savaş, nükleer silahlanma, çevre sorunları, uluslararası terör, enerji 
sorunu veya Orta Doğu’daki sorunlar, vb. dünyadaki sorunlarla ilgili farklı 
çözümler üretilebilir mi sorularını sormuştur (2010: 4-5). 

Feminist Uİ kapsamında, uluslararası politika ve Uİ teorileri çerçevesinde 
geliştirilen kavram setleri toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden tartışılmıştır. Jean 
B. Elshtain’ın Woman and War (1987) eserinden C. Enloe’nun 1993’te 
yayınladığı The Morning After: Sexual Politics at the End of the Cold War’a, 
Tickner’ın Uİ’de realist teorinin önemli isimlerinden H. Morgenthau’nun 
uluslararası politikayı insan doğası üzerinden ele alarak kadınları uluslararası 
alanda ikincil konumda tutmasını eleştiren 1994 tarihli makalesinden, C. 
Sylvester’ın kadın örgütlenmelerinin yaygınlığı üzerinden uluslararası işbirliğini 
açıklayan yaklaşımına (1994) kadar uzanan ve giderek genişleyen bir yazın 
çerçevesinde Uİ disiplininde erkek egemen bir bakışın hüküm sürdüğü ve 
özellikle kuramsal alanda kadının görmezden gelindiği savunulmaktadır. 

Özellikle Uİ’in geleneksel kuramlarından biri olan realizmi yoğun bir 
şekilde eleştiren Feminist Uİ yaklaşımı, devletlerin uluslararası alandaki 
davranışlarının açıklanabilmesinde devlet içindeki birimlerin de dikkate 
alınmasını, özellikle toplumsal cinsiyetin bir analiz birimi olarak sürece dahil 
edilmesini vurgulamaktadır (Tür ve Aydın Koyuncu, 2010: 11). Öyle ki analiz 
düzeyleri konusundaki bu tartışma Feminizm ve Realizmi sıklıkla karşı karşıya 
getirmiş ve Tickner’ı “sadece anlamıyorsunuz” başlığıyla bu teorik zıtlaşmayı 
tartıştığı bir makale yazmaya yöneltmiştir (Tickner, 1997).   
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Tickner’ın bu makalesinin başlığının da işaret ettiği gibi feministlerle Uİ 
teorisyenleri arasındaki anlaşmazlık feminist Uİ’in konvansiyonel Uİ 
teorilerinden farklı bir ontolojik ve epistemolojik dünya yaratmasından 
kaynaklanmaktadır. Basit bir ifadeyle feminist Uİ’in kavram dünyası ve dili 
farklıdır. Başta savaş, barış, güvenlik gibi Uİ’in başat konularındaki yaklaşımları 
ciddi şekilde eleştiren feministler, söz konusu alanların salt askeri ve siyasi 
boyutlarıyla değil, sosyal, kimliksel ve toplumsal cinsiyete dayalı boyutlarıyla da 
ele alınmaları gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Uİ teorilerinde liberal-
neoliberal paradigmanın ve inşacılığın da analiz düzeyi tartışmalarına bu farklı 
boyutları dahil ettikleri göz önüne alındığında feminist Uİ’yi farklı kılan, 
tartıştığı ve değiştirmeye çalıştığı disiplinin eril dilidir.  

Erkeğin ve erkekliğe atfedilen unsur ve değerlerin hâkim olduğu bir 
disiplinin içinde var olmaya çalışan kadın araştırmacılar için disiplinin dili 
bizatihi bir araştırma ve zaman zaman da bir mücadele alanı haline gelmiştir. 
Söz konusu mücadele sadece erkek meslektaşlarının hâkimiyetine karşı değildir. 
Örneğin alanın öncülerinden Ann Tickner da kendi öğrenciliği sırasında nükleer 
strateji dersinde karşılaştığı ve oldukça yabancılaştırıcı bulduğu dili bizzat 
kendisinin savaş, barış, silahlanma gibi Uİ disiplininin başat konularını içeren 
giriş dersinde kullandığını, ancak bu konuların ve dilin kadın öğrenciler 
üzerindeki olumsuz etkisini fark ettiğini belirtmiştir (Tickner, 1992). 

1980’lerin ortalarından itibaren gelişmeye başlayan feminist Uİ’de dil 
konusu başlarda ön planda olmasa da alan geliştikçe ve diğer sosyal bilim 
alanlarında (sosyoloji başta olmak üzere) eril dil kullanımına ilişkin eleştirel 
yapıtlar çoğaldıkça Uİ disiplinindeki feminist yaklaşımlar da bundan 
etkilenmeye başlamışlardır. Nitekim inşacı bir ontolojiyle hareket eden 
feministler açısından toplumsal cinsiyet de sosyal olarak inşa edilmiş bir 
unsurdur (Doğan ve Özlük, 2016: 50). Sosyal yaşamın temel unsurlarından biri 
olan dil de bu inşa sürecinin önemli bir parçasıdır. Sosyal bilimlerde inşacılığın 
güçlenmesi ve Uİ alanını da A. Wendt’in katkılarıyla etkilemeye başlamasıyla 
beraber disiplinin dili de kavramlara yüklenen anlamlar üzerinden tartışılmaya 
başlanmıştır.  

Dil üzerine odaklananlar –bunlar yalnızca feministler değildir elbette– 
uluslararası sistem üzerine bildiklerimizin büyük ölçüde güç sahibi olanlar 
tarafından yazılanlardan geldiğini vurgulamakta ve kullanılan dilin de bizatihi 
bir kontrol aracı haline geldiğini ileri sürmektedirler (Walker, 1984).  Toplumsal 
cinsiyet söz konusu olduğunda P. Bourdieu’nün terminolojisiyle “eril 
tahakkümün” hüküm sürdüğü bir alanda dil meselesinin feminist çalışmaları 
etkilemesi kaçınılmazdır (Bourdieu, 1998).  

Her ne kadar feminist Uİ’de başlı başına bir araştırma alanı oluşturmamış 
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olsa da genel olarak feminist yazında dil meselesi hayli incelenmiştir. W. 
Martyna’nın 1983 tarihli Beyond the He/Man Approach’unda “eşit haklar, eşit 
sözler” söylemiyle ateşlenen dilin içeriğindeki cinsiyetçilikle mücadele MacKay 
(1983) tarafından izlenmiştir. D. Graddol ve J. Swann dilin içeriğindeki 
cinsiyetçiliğin kelimelere yüklenen anlamlar üzerinden geliştiğini öne sürerken 
(Graddol ve Swann, 1989), feminist dil teorisi yazınının önemli isimlerinden 
Robin Lakoff kadınlar hakkında kullanılan ve kadınların da kullanmaya 
zorlandıkları dilin büyük ölçüde kültürel önyargıları yansıttığını savunmaktadır 
(Lakoff, 1975). Lakoff’un çalışmalarını bir adım öteye taşıyarak W. O’Barr ve 
Atkins (1998), Lakoff’un kadın dili olarak tanımladığı dilin sadece kadınlarla 
sınırlı tutulamayacağını ve bu dili nitelendirirken “güçsüzlüğün dili” ifadesinin 
yerinde olacağını vurgulamışlardır.  

J. Scott (1999), toplumsal cinsiyeti cinsiyetler arası algılanan farklılıklara 
dayanan sosyal ilişkilerin temel bir unsuru olarak tanımlar ve toplumsal 
cinsiyetin aslında güç ilişkilerinin bir uzantısı olduğunu ifade eder. Cinsiyet 
toplumsal düzenin oluşmasında merkezi bir rol oynamış ve kadın-erkek arasında 
aslında objektif olarak doğrulanamayan bir güç ilişkisi yaratmıştır. Scott’a göre 
bu güç ilişkisi bir takım normatif kavram setleri ve sembollerin anlamları 
üzerinden şekillenmektedir. Söz konusu kavramlar genellikle birbirine koşut gibi 
sunulan ve ikili bir kavramsallaştırma üzerine inşa edilen olgulara 
dayanmaktadır. Bu ikilik genellikle kadın-erkek arasında olduğu söylenen 
farklara dayandırılmaktadır.  

Feminist Uİ’de bu durum özellikle post yapısalcılar tarafından ele alınmış 
ve dil içine “kodlanmış” anlamlar üzerine odaklanmışlardır. Gerçeği anlamada 
dil kullanımının belirgin bir etkisinin olduğunu ileri sürmekte olan post yapısalcı 
feministler güçlü/zayıf, kamu/özel, rasyonel/duygusal gibi dilsel yapıların 
erilliğin dişillik üzerindeki yetkisine hizmet ettiğini belirtmektedirler. 
Uluslararası ilişkilerde de yurttaş/yurttaş olmayan, düzen/anarşi, 
gelişmiş/gelişmemiş gibi yapıların dünyanın nasıl dilsel olarak bölündüğüne 
ilişkin önemli veriler olduğunu söylemektedirler (Tür ve Aydın Koyuncu, 2010: 
17).  

Tüm feminist yaklaşımların ortak amacı kadının ikincil durumunu 
anlamaya çalışmaktır. Aralarında farklar ise kadının ikincil konumunun 
sebepleri ve analizi açısından görülmektedir (Doğan ve Özlük, 2016: 51). Dil ya 
da bu makalede kullanılan biçimiyle eril dil de bu ikincil konumun analizinde bir 
parametre, bir analiz aracı olarak ele alınmıştır. B. Şimşek’in (2006) ifadesiyle 
erkeği norm olarak kabul eden bir anlayış içinde, normdan farklı olanı yani 
kadın kategorisine gireni belirtme eğilimi dildeki cinsiyetçilik ile 
özdeşleşmektedir. Aşağıda dildeki cinsiyetçi yaklaşımın Türkiye’de Uİ alanında 
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çalışan kadın akademisyenler tarafından nasıl anlaşıldığı, günlük yaşamlarına 
nasıl yansıdığı ve disiplinde hâkim olan eril dili değiştirme konusunda bir çaba 
içinde olup olmadıkları varsa nasıl bir çaba içinde oldukları incelenecektir.  

3. TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN Uİ 
DİSİPLİNİNİN DİLİNE BAKIŞLARI 

Türkiye’de kadın Uİ akademisyenlerin Uİ disiplini içindeki 
konumları konusunda görüşmecilerin olumlu yaklaşımlarına rağmen Uİ 
disiplininin hala erkek egemen olduğunu ve özellikle büyük şehirler 
dışındaki üniversitelerde çalışan kadın akademisyenlerin hem sayılarının 
hem de etkinliğinin sınırlı kaldığını düşünmektedirler. Kadınların teori ve 
yöntem konusunda erkeklere kıyasla geri planda kaldıklarından yakınan 
kadın akademisyenler, tıpkı Tickner’ın (2005) ya da Tessler ve Warriner’in 
(1997) ABD ve diğer ülkelerde yaptıkları kadınların ikinci planda kalmaya 
zorlanan konumlarına ilişkin saptamalarının Türkiye özelinde de geçerli 
olduğuna işaret etmektedirler. Konu seçimlerinde de toplumsal cinsiyetin 
etkili olduğu görülmektedir (Özdemirkıran ve Öner, 2017). Bu duruma 
ilişkin görüşmecilerden biri şunları belirtmiştir:  

“Kadınların çok paradigma değişikliğine götürecek, çok tartışma 
yaratan yayınlara imza atmadıklarını görüyorum. Genellikle 
erkeklerin dünyası... terör, vb konularda kadınların geri planda 
kaldığını görüyorum. Bunu aşan kadınlar vardır ama Uİ’in aslında 
daha çok bir erkek disiplini olduğunu düşünüyorum” (Doç., 9. 
Görüşmeci, İstanbul). 

Burada görüşmecinin Uİ disiplininde hâkim olan eril dili ve erkek 
egemen yapıyı kabullendiği görülmektedir. Genel duruma ilişkin bu 
değerlendirme çalışma alanlarının seçimi konusuna da yansımaktadır. 
Yapılan görüşmelerde sıklıkla Uİ disiplini içinde toplumsal cinsiyetin 
etkisinin olduğu görüşmeciler tarafından vurgulanmıştır: 

“Uİ’de kadın akademisyenler büyük oranda belirli alanlarda, 
toplumsal cinsiyet farkı var, mesela Avrupa Birliği (AB) çalışanlar 
arasında çok kadın var, kurumlar, uluslararası örgütler, inşacılık, 
siyaset teorisi kadınların alanı gibi, güvenlik, savaş, ordu, çatışma, 
realizm çalışan daha çok erkekler. Türkiye’ye özel bir şey değil, 
toplumsal cinsiyetle çalıştığın alan arasında bir bağlantı oluyor. 
Kadınlar, kurumlar, işbirlikçi alanları tercih ediyorlar, erkekler daha 
çok savaş, güvenlik” (Doç., 15. Görüşmeci, İstanbul). 

Feminist Uİ yazınının sıklıkla vurguladığı doğrultuda, özel olarak feminist 
Uİ alanında çalışmıyor olsalar da görüşmecilerin genelde Uİ disiplininde 
realizmin ve dolayısıyla eril dilin hâkim olduğunu düşündükleri görülmüştür. 
Görüşmecilerden biri şunları belirtmiştir:  
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“Geçmişte bu daha fazlaydı, ben okurken realizm daha baskın bir 
paradigmaydı, diğer teoriler birer paragraf okutularak geçerdi ama şu 
anda lisans öğrencisi olanlar için bunun daha farklı olduğunu 
görüyorum. Constructivism (inşacılık), vb. birçok teorik çerçeve geldi, 
realizm yine önemli, ama o eski baskınlığı kalmadı” (Doç., 9. 
Görüşmeci).  

 “Post-pozitivist teorileri çalışan biri olarak bununla ilgili bir sunum 
yapmaya gittiğimde bir hocam şöyle demişti ‘post-pozitivist teorilerle 
çok fazla uğraşma çünkü bunlar Uİ alanında çok kabul görmez, 
doçentliğe gireceksin senin için iyi olmaz’, bu olayı özetliyor bence. Uİ 
alanında hala realizm hâkim. Realist dil zaten eşittir erkek egemen 
dil” (Yrd. Doç., 8. Görüşmeci).  

Yukarıdaki görüşmecilerin ifadelerinde de görüldüğü gibi giderek realizm 
dışında farklı teorilerin de Uİ disiplini içinde daha fazla yer bulmasıyla Uİ 
disiplininde hâkim olan eril dilin bir ölçüde de olsa dönüşebileceği, ancak Uİ’de 
hâkim yaklaşımın halen realizm olduğu ve bunun da hâkim olan eril dilin 
devamına katkıda bulunduğu görülmektedir.  Başka bir görüşmeci, dil 
meselesinin sadece Uİ’e özgü bir durum olmadığını, dili oluşturan temel 
unsurların tıpkı yukarıda değinildiği gibi toplumsal yaşamın ve toplumsal 
yaşamın bir uzantısı olan bilim dünyasının genel yapısına ilişkin olduğuna 
dikkat çekmiştir:  

“Eczacılığın da dili eril. O yüzden Uİ’in çok büyük bir farkı 
olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’deki Uİ’de genelde çatışma, 
devlet, realist akımlar, yani barış olasılığının değil de savaş 
olasılığının merak uyandırdığı bir toplumuz. İçeriği bakımından 
mesleğinizin algılanışı da zaten çatışma üzerinden ve çatışma 
erkeğe yakıştırılan bir kavram. Bu bakış açısının devamı olarak 
eril bir alan” (Prof. , 16. görüşmeci).  

Bu görüşmecinin de ifade ettiği gibi Uİ disiplininde hâkim olan eril dil 
sadece bu disipline özgü bir durum değildir, farklı disiplinlerde de genellikle eril 
dilin hâkim olduğu görülmektedir. Bu genel durumu vurgulayan pek çok 
görüşmeci bulunmaktadır. Uİ’de hâkim olan eril dilin genel olarak erkek egemen 
yapının bir parçası olduğunu ve bu dilin siyasetin, özelikle de Türkiye’deki 
siyaset anlayışının bir sonucu olarak yerleştiğini ifade etmektedirler.  

“Uİ disiplininin dilini çok eril buluyorum. Zaten siyaset eril bir alan, 
feminist akademisyenlerin yapmak istediği şey bu eril alanı biraz 
değiştirmektir” (Yrd. Doç., 4. Görüşmeci). 

 “Dil çok eril, siyaset yapan Türkiye’de erkekleşmek zorunda kalıyorsa 
Türkiye’de seni ona doğru itiyor şartlar, sen kadın kimliğinle siyasette 
kalmak için çabalıyorsan en iyi ihtimalle alabileceğin pozisyon aileden 
sorumlu bakanlık. Kadın savunma bakanımız yok, siyaset dünyası o 
kadar erkek ki, bir kadının bu işi çok da düzgün yapabileceğine, her 
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şeyin bu kadar sert olmayabileceğine dair inancı yok. Sorsak 
siyasetçilere hangi partiden olursa olsun savunma bakanı kadın olur 
mu olmaz derler, çünkü biz çok zor bir coğrafyadayız. Bunun 
yansımaları akademide de var.” (Yrd. Doç., 10. Görüşmeci).  

“Dışişlerine baktığımızda eskiden çok erildi, diplomatların çoğu, 
büyükelçilerin çoğu erkek, son dönemde neyse ki bizi çok iyi şekilde 
temsil eden kadın diplomatlarımız da var” (Yrd. Doç., 11. 
Görüşmeci).  

Yukarıda görüşmecilerin ifade ettiği gibi Türkiye’de siyasette, diplomaside 
hâkim olan erkek egemen yapı ve eril dil toplumda pek çok farklı alana yansıdığı 
gibi akademik dünyaya da yansımaktadır. Siyaset bilimi ile de çok yakın bir alan 
olan Uİ disiplininde de bu eril dilin hâkimiyeti görülmektedir. 

1990’ların başlarından itibaren feminizmin sadece kadın sorunlarının 
uluslararası alanda ifade edilmesiyle ilgilenmediği, Uİ’deki temel kavram ve 
kuramları da sorgulamaya başladığı görülmektedir.  

Güvenlik dışında daha farklı konular üzerine çalışan görüşmeciler eril dilin 
yansıması olarak Uİ disiplini içinde yer alan kendi çalışma alanlarına bazı erkek 
meslektaşları tarafından küçümseyici bakışla karşılaşabildiklerini belirtmişlerdir. 
Erkeklerin daha güvenlik, strateji çalışırken kadınların daha çok barış, çevre vb. 
low politics konularını çalışma eğiliminde olduğu ancak bu konuların da özellikle 
daha kıdemli olan erkek akademisyenler tarafından küçümsendiğini 
belirtmişlerdir. Hatta bu algının yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin konu 
seçimlerinde de etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Görüşmecilerden biri şunları 
vurgulamıştır: 

“Ben çevre çalışan biri olarak, ne çalışıyorsunuz dendiğinde özellikle 
kıdemli hocaların olduğu toplantılarda, çevre politikaları, iklim 
değişikliği üstüne çalışıyorum dediğim zaman, evladım daha şöyle elle 
tutulur bir şey üstüne odaklansaydın diyor akademik sohbetlerde. 
Kadın konusu da işsiz güçsüz tayfasının kafayı yorduğu işler gibi 
algılanıyor. Güvenlik konusu çalışamayacak kapasitede olanlar, çünkü 
strateji ciddi bir zeka gerektirir, erkeklerde daha çok vardır, bizde pek 
yoktur, kadın duygusaldır, hemen savaş olmasın der nasıl strateji 
yapacak gibi algılanıyor. İnatla çalıştığım konudan vazgeçmiyorum... 
Uİ’de bazı politika alanlarının maskulen bir havaya sokulması ve 
onlara üstünlük verilmesi diğerlerinin onun gölgesi altında kalmış, ezik 
bir politika alanı gibi görülmesi çalışılmasını da engelliyor. Mesela tez 
yazmak isteyen öğrenciye, çevre yaz deyince yok hocam ben güvenlik 
yazacağım diyor. Uİ’de kadın daha barışçıl konularda çalışmak istiyor 
veya barışı getirecek politikaların üretiminde aktif olmak istiyor. Erkek 
küçük yaşta eline oyuncak silah verilen o silahı çocukluğundaki gibi 
kurguladığı şeyleri herhalde büyüyünce daha çok tahayyül edebiliyor. 
Erkekler savaşı çok daha rahat konuşuyorlar ve daha rahat 
kurguluyorlar kadınlara oranla. Erkek dünyası içinde Merkel’ler 
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Thatcher’lar var. Onlar da maskulen davranıyor ve düşünüyorlar. BM 
toplantısında eşit sayıda kadın olsa kararlarda bir farklılık olur muydu 
diye soruyorum derste, bakanlar arasında eşit sayıda kadın olsa acaba 
yoksullara yardım, eğitimin bütün çocuklara ulaştırılması gibi 
konularda ülkelerde ileri doğru daha rahat adım atabilirler miydi? 
Ülkelerin sahip olduğu kaynaklar daha barışçıl şekilde kullanılabilir 
miydi diye sorgulatıyorum. O noktada çoğu öğrenci evet diyor. 
Kadınlar olsaydı belki daha adil, daha zayıfı koruyan, daha barışçıl 
politikalar üretilebilirdi diyorlar. Maalesef Avrupa’daki kurumlarda, 
hükümetlerde dahi tam bir cinsiyet eşitliği görmüyoruz temsiliyet 
anlamında” (Yrd. Doç., 19. Görüşmeci). 

Yukarıdaki görüşmecinin de vurguladığı gibi güvenlik ve strateji üstüne 
yapılan çalışmaların Uİ disiplini içinde daha ön planda olan konular olarak 
görüldüğü ve bunların da daha çok erkek akademisyenler tarafından çalışılan 
konular olduğu, Uİ disiplini içindeki diğer çalışma alanlarının ise daha ikincil bir 
öneme sahipmiş algısının yaygın olduğu kanısı bazı görüşmeciler tarafından 
ifade edilmiştir.  

Uİ disiplini içinde low politics konularının son yıllarda Türkiye’de de çok 
daha ön plana çıkmasına rağmen, Türkiye’de Marmara bölgesi özelinde 
yaptığımız bu araştırma da göstermektedir ki hala çalışma konuları açısından 
toplumsal cinsiyetin yansımaları görülmektedir ve halen low politics alanlarının 
daha çok kadın Uİ akademisyenler tarafından çalışıldığı ve ikincil öneme sahip 
olduğu algısı da Uİ disiplini içindeki erilliğin ve eril dilin hâkimiyetinin 
yansımalarındandır. Örneğin bir görüşmeci güvenlik çalışmaları alanında erkek 
akademisyenlerin baskın rolü üzerinde durmuştur:  

“Kendisine güvenlikçi diyen çok fazla erkek var, kadınlarda güvenlikçi 
lafını pek duymuyorum, Uİ’lerci, AB’ci, güvenlik çalışmaları yapsalar 
da bunu söylemiyorlar, erkekler ise bunu biraz gururla söylüyorlar. 
İsim yapmış, yer edinmiş, yönetici olmuş kişilerde, bölüm 
başkanlarında erilleşmiş bir dil görüyoruz. Güvenlik çalışan çok kadın 
yok Türkiye’de, bilinen üç, beş kişi var… onlar da daha eril kişiler” 
(Yrd. Doç., 17. Görüşmeci). 

Söz konusu çalışma alanlarındaki erkek egemen durum ve dil sadece 
disiplinin kavram setlerini, akademik üretimi etkilemekle kalmamakta, Uİ 
alanında çalışan kadın akademisyenlerin akademik organizasyonlarda yer 
bulmalarını ya da akademik pozisyonlara seçilmelerini de etkilemektedir. Bir 
görüşmecinin dikkat çektiği gibi bu etki çoğu zaman çoğumuzun fark etmeden 
kabullendiği bir doğallıkla yaşanmaktadır:  

“Konferansların düzenlenme tarihi... American Political Science 
Association (APSA) geleneksel olarak Ağustos’un son haftası Eylül’ün 
ilk haftası yapılıyor. 1 Eylül okulların açıldığı zaman ABD’de de. 
APSA zaten başından beri çok erkek egemen bir kurum olduğu için 
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geleneksel olarak bu tarihi belirlemişler. Gelen adamlar için okulların 
açılması pek bir şey demek değil, o yüzden de tarihi değiştirmediler, 
fakat APSA’da artık çocuk bakımı yerleri var, International Studies 
Association (ISA)’da da var ama küçük çocuğu olanlar için. Konferans 
boyunca kreş artık European International Studies Association 
(EISA), ISA, APSA hepsi yapıyor, 2007 civarında başladılar. Okul 
çağında olan bir çocuğun yoksa gitmek kolay, okul çağındaysa değil. 
Bu da eril dilin bir yansıması, alanın hiçbir konferansının ‘çocuk ve 
aile yanlısı’ olmaması. Post-doc pozisyonlarında da ağırlıklı bekar 
erkek başvuracakmış gibi düzenlendiği görülmektedir, taşınma sorunu 
yok, bütün pozisyonlar, bu alandaki konferans tarihleri, düzenleri, iş 
mülakatları düzenlemeleri hepsi karşısındakinin bekar bir erkek 
olduğu üzerine kurgulanmış. Bu da ciddi bir bariyer çünkü eğer 
mülakata gidemezsen zaten işi alamazsın.” (Prof., 21. görüşmeci).  

Yukarıdaki görüşmecinin de vurguladığı gibi Uİ disiplininde hâkim olan 
erkek egemen yapı ve eril dil sadece teorik ve kavramsal çerçevede değil, 
düzenlenen uluslararası konferanslar, post-doc pozisyonları vb. alanla ilgili pek 
çok organizasyona da yansımaktadır. Kadın Uİ akademisyenlerinin uluslararası 
konferanslara erkeklere göre daha zor katılabilmeleri, post-doc vb. önemli 
uluslararası akademik pozisyonlarda daha zor yer bulabilmeleri de hâkim olan 
eril dilin devamına katkı sağlamaktadır. Bu fark etmeden yaşanan kabullenme 
hali kimi görüşmeciler tarafından eleştiriyle ele alınmıştır. Öyle ki erilliğin 
bilinçli ya da bilinçsiz kabulü erkek tahakkümünü kabul etmek ve zaten erkek 
egemen bir dille kuşatılmış disiplinin mevcut dilini yeniden üretmekle 
sonuçlanmaktadır. Yukarıda A. Tickner’ın kişisel sorgulamasından söz ederken 
vurguladığımız gibi 1980’lerin ortasından itibaren feminist Uİ, disiplindeki 
kadının ikincil konumuna çare aramaya uğraşsa da disiplinin içinde kendini var 
etme mücadelesi içinde olan kadınlar bazen disiplinin egemen dilini yeniden 
ürettiklerinin farkına bile varamamaktadırlar.   

 “Bu eril dilin gelişmesine kadınların da katkıda bulunduğunu 
düşünüyorum, erkekleri de çok fazla suçlamamak lazım bu anlamda, 
birçoğumuz, sistemin parçası olabilmek için daha erkek gibi 
davranarak ve erkek diliyle konuşarak sistemde yer almamızın 
mümkün olabileceği düşüncesiyle yetişmiş olduğumuz için bu eril dilin 
varlığına ve devamına biz de katkı sağlıyoruz aslında. Bu eril dili 
değiştirmek için de çok fazla bir çaba sarf ettiğimizi düşünmüyorum. 
Eril dili kullanmanın aslında erkek akademisyenlerle ortak dil 
üzerinden bir aidiyet yaratmak üzerinden olduğunu düşünüyorum. 
Sadece çalışma alanları açısından değil, ben de varım demenin 
yolunun bu olduğu öğretiliyor bize aslında. Eril dili değiştirmek için 
kendi adıma çok fazla çaba sarf ettiğimi, hatta bu konuyu çok fazla 
kafama taktığımı da söyleyemeyeceğim. Bunu öz-eleştiri olarak da 
söylüyorum.” (Prof., 22. Görüşmeci). 
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“Kadınlarımızın dili de eril, güvenlikçi, stratejik, savaşçı. O kadar 
şartlanmış bir toplumuz ki erillik konusunda eril kadınlar toplumuyuz 
bir yerde” (Prof., 7. Görüşmeci). 

Toplumda, siyasette, diplomaside ve Uİ disiplini içinde hâkim olan eril dili 
kadın Uİ akademisyenlerinin sorguladıkları ve bu dili değiştirmek için 
bazılarının bireysel çabalar içinde olduğu ama henüz ortak bir söylem ve 
yaklaşım geliştirememiş oldukları görülmektedir. Söz konusu dönüşüm ihtiyacı 
ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik irade kadın akademisyenlerin akademik 
üretimlerinden ziyade sınıfta ortaya çıkmaktadır. Görüşmecilerin toplumsal 
cinsiyet konusundaki duyarlılıkları, kullandıkları dil konusunda hassasiyetleri 
aracılığıyla bu dili en azından derslerinde değiştirme çabası içinde oldukları 
görülmektedir. Uİ’e hâkim olduğu düşünülen eril dili değiştirme konusunda 
istekli olan bir görüşmeci şunları belirtmiştir: 

“Bu dili değiştirmek için bir şeyler yapmak istiyorum. Hem olduğum 
yerlerde dile getiriyorum, hem de tez konumdan ayrı olarak kadın 
çalışmalarında şiddete odaklanıp mevcut dili tekrar üretmeden bir 
şeyler yapmaya çalışıyorum. Toplumsal yapıların dış politikada 
görüşleri etkilemesi, erkek egemen toplumun siyasetin dilini de 
etkilemesi bunların birbirinden ayrılamaz şeyler olduğunu 
düşünüyorum.” (Yrd. Doç., 4. Görüşmeci).  

 “Uİ teorisi dersi veriyorum, bu derste öğrencilere post pozitivist 
teorileri tanıtıyorum. Bunlar üstünden analizler yaptırmaya 
çalışıyorum yani o realist bakış açısından gerçeğin aslında gerçeklik 
olmayabileceğini, farklı gerçeklikler olabileceğini öğrencilere vermeye 
çalışıyorum. Hele sosyal bilimlerde böyle bir gerçekliğin olamayacağını 
bilirlerse çok daha eleştirel bir nesil olur. Yazılarımda da az çok ifade 
etmeye çalışıyorum tabi... İnşacı (constructivist) bir dil kullanıyorum.” 
(Yrd. Doç., 8. Görüşmeci).  

 “Uluslararası güvenlik dersi veriyorum, realist bir perspektiften dersi 
vermemeye çalışıyorum. Yeni güvenlik dediğimizde her şeyi anlatmak 
mümkün değil, seçme konular anlatıyorum tercihim güvenlikleştirme, 
eleştirel güvenlik ve feminist güvenlik oluyor. Savaşta ölenlerin 
çoğunluğunun, savaştaki suçlardan mağdur olanların kadın olması, 
feminist çalışmaların özellikle buna ağırlık vermesi, sadece şiddet 
anlamında değil kadının karşılaştığı her türlü sorunun da bir güvenlik 
sorunu olarak algılanabileceği, mesela namus cinayetlerini okutmaya 
çalışıyorum. Ortadoğu’da güvenliği tartışırken, ordaki kadın, 
taşlanan kadınlar... Bunu kendimce yapabildiğim tek yer burası, 
kitlem de öğrenciler.” (Doç., 20. Görüşmeci). 

Görüşmecilerin ifadelerinden de anlaşılacağı gibi pek çok kadın Uİ 
akademisyeni realizme alternatif yaklaşımları derslerinde vurgulayarak, 
derslerinde feminist güvenlik anlayışı vb. çok daha kapsamlı bir anlayışla 
güvenliği anlatarak özellikle dersleri aracılığıyla bireysel çabalarla Uİ disiplini 
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içinde hâkim olan realist yaklaşımı ve eril dilin hâkimiyetini kırmaya 
çalışmaktadır. Kadın akademisyenler disiplinin eril dilinin dönüşümünün 
toplumsal dönüşümle mümkün olabileceğine inandıkları görülmektedir. Türkiye 
gibi erkek egemen bir yapının hâkim olduğu bir toplumda “sınıftaki feminist 
çaba”, bir başka deyişle Uİ’deki feminist sorgulamanın geniş ve genç bir kitleye -
öğrencilere- ulaştırılması arzusu görüşülen kadın akademisyenler tarafından 
daha anlamlı, etkili ve uygulanabilir bulunmaktadır.    

 “Öğrencilerle iletişimde bu eril dili değiştirmeye çalışmak, sadece 
akademik çalışmalarda değil genel olarak disiplini değiştirirken eğitim 
öğretimi de değiştirmeye çalışmak gerekiyor. Gelecek jenerasyonlar 
için, kadın erkek eşitliğine dayanan dili kullanmaya çalışıyorum, 
kullanılmadığı zaman öğrencilerim tarafından, onu düzeltmeye 
çalışıyorum. Erkek öğrenci bir kadın öğrenciyle ilgili böyle bir dil 
kullanırsa sınıfta onu uyarmak gibi. Çevremde gitgide feminizm 
çalışmalarına odaklanmaya çalışan bir grup var... daha önce bu 
konuyla hiç ilgilenmemiş insanlar. Bu yeni bir trend olarak şu anda 
sanırım yükselişe geçti.” (Yrd. Doç., 17. Görüşmeci).   

“Masterda uluslararası güvenlik dersi veriyorum, güvenliğin toplumsal 
cinsiyetlendirilmesi anlatıyorum. Genellikle bu dersleri kadın erkek 
büyük bir sessizlikle izliyorlar tartışmaya katılmıyorlar, hemen defansif 
oluyor özellikle erkekler, kadınlar daha çok dahil oluyor, soru soruyor. 
Uluslararası güvenlik olunca, silahlar, vb. şeyler anlatıyorum, ben tabi 
bir kadınım, süslü, makyajlı; öğrencilerim bana bu anlattıklarınız size 
pek yakışmıyor dediler. Bunu çok söylüyorlar. ‘Siz böyle silahlardan 
falan bahsedince bize bir gülme geliyor’ diyen oldu. Benim hoşuma 
gidiyor. Toplumsal cinsiyete bakışta değişiklik en zor olan şeylerden 
birisi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların içine alınmasının 
Uİ’lerin çatışmacı yanını çok azaltacağını düşünüyorum.” (Doç., 15. 
Görüşmeci). 

Sadece Uİ disiplininde değil, siyasette ve toplumsal yapıda da hâkim olan 
eril dili değiştirme çabası, Türkiye’deki kadın Uİ akademisyenlerini artan oranda 
feminist Uİ alanında araştırma ve çalışmalar yapma konusunda 
heveslendirmektedir. Kendi asıl çalışma alanlarını bırakmadan, erkeklerle 
rekabet etmek durumunda olmaları sebebiyle Uİ’in başat konularını terk 
etmeden, ikincil bir çalışma ya da en azından okuma alanı olarak feminist Uİ’e 
ilgi duymakta, hiç olmazsa eril dilin kullanımını çalışma alanları ne olursa olsun 
azaltma yönünde çaba sarf etmektedirler.  

“Ben bilim adamı demem bilim insanı derim. Derste de onu 
kullanmaya gayret ediyorum. Derslerimde daha eleştirel yaklaşıp 
özellikle örneklerimi daha kadın örnekleri üstünden vermeye 
çalışıyorum çoğu zaman. Mümkün olduğunca dili kullanırken bir 
farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Sosyal medyayı kullanırken de.” 
(Doç., 12. Görüşmeci).  
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 “Kadın erkek eşitliği gibi değerleri, AB üzerine de çalıştığım için 
mümkün olduğu kadar derslere entegre etmeye çalışıyorum, genelde iş 
adamı deniyor, iş insanı demeye çalışıyorum. C20 çerçevesinde cinsiyet 
eşitliği grubu vardı, orda bazı çalışmalarımız oldu.” (Doç., 6. 
Görüşmeci).  

Burada da görüldüğü gibi bazı görüşmecilerin özellikle derslerinde eril dili 
kullanmama konusunda özen gösterdiği, bu konudaki hassasiyetlerini 
derslerinde öğrencileriyle iletişime de yansıttıkları görülmektedir. 

Bazı görüşmeciler ise çalıştıkları alanlar açısından daha çok erkeklerin 
çalıştığı konulara eğilerek Uİ’deki eril dili en azından daha nötr hale getirmeye 
çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Görüşmecilerden biri şunları belirtmiştir:  

“Bir dönem çalıştığım AB çalışmaları, işbirliği, barış, bunları hep 
kadın akademisyenler çalışıyordu, çatışma, savaş kuramları bunları 
erkekler çalışıyordu. Sanıyorum strateji, güvenlik konusuna ilk el atan 
kadınlardan biri oldum, bunu erkek alandan belki alarak bu yolu 
zorlamış oldum. Ben kendi adıma ayrımcılık yapmayan bir dil 
kullanmayı tercih ederim. Onun dışında tek yaptığım erkeklere özgü 
alanı kaplamaya çalışmanın dışında bir şey yok.” (Prof., 16. 
Görüşmeci). 

Görüşülen kadın akademisyenler Uİ disiplininde hâkim olan dilin eril dil 
olduğu hususunda çoğunlukla mutabık oldukları görülmektedir ancak 
görüşmecilerden yalnızca bir tanesi Uİ disiplininin dilini eril bulmadığını ifade 
etmiştir:  

“Ben çok eril bir dili olduğunu düşünmüyorum. Devlete ‘she’ diyen bir 
Uİ disiplini ne kadar eril olabilir ki. Feminist literatürün bunu biraz 
fazla ajite ettiğini düşünüyorum. Feministler kendilerine alan 
açabilmek açısından bunu bir çalışma konusu olarak seçmiş bile 
olabilirler diye düşünüyorum.” (Doç., 1. Görüşmeci). 

Görüşmecilerden birinin Uİ disiplininin dilini net olarak eril bulmadığını 
ve feminist bakış açısının bu konuyu abarttığını ileri sürmesine rağmen, feminist 
yaklaşımın Uİ’nin eril dilini vurgulaması, eleştirmesi, Uİ disiplininin çalışma 
konularını genişletme açısından önemli ve dönüştürücü katkıları olduğu 
görülmektedir. Dünyada 1980’lerle kendini gösteren feminist Uİ bu araştırmanın 
bize gösterdiği kadarıyla Türkiye’de Uİ disiplininin eril dilinin sorgulanmasında 
etkili olmuştur. Türkiye ve bu araştırmadaki Marmara Bölgesi özelinde de Uİ 
disiplininin eril dili konusunda duyarlılığın kadın Uİ akademisyenleri arasında 
giderek arttığı, hatta kadın çalışmaları ve feminist Uİ yaklaşımlarının çok daha 
fazla kadın Uİ akademisyeni tarafından bir ilgi alanı olarak görülmeye başladığı 
anlaşılmaktadır. 

 



AP Selcen ÖNER & Merve ÖZDEMİRKIRAN 

378 
 

4. TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN, KADIN Uİ 
AKADEMİSYENLERİNİN ERİLLEŞMESİ KONUSUNA BAKIŞLARI 

Kadın Uİ akademisyenlerine, kadın Uİ akademisyenlerinin erilleşmesi 
konusu sorulduğunda görüşmecilerden bir kısmı kadın Uİ akademisyenlerinin 
bulundukları ortama uyum sağlamak için erilleştiklerini belirtmiştir.  

“Evet kesinlikle Uİ alanında kadın akademisyenlerin erilleştiğini 
düşünüyorum. Kadın olmak beraberinde kadın bilincini getirmiyor. 
Eğer siz böyle bir toplumda varolmaya, para kazanmaya çalışıyorsanız 
çoğu insan bir şeyleri sorgulamadan mevcut olanı kabul edip onun 
üstüne üretmek durumunda hissediyor. Uİ’deki eril dili kullanmadan 
bir yerlere gelmek sözünüzü geçirmek veya dinlenir hale gelmek pek 
mümkün olmuyor.” (Yrd. Doç., 4. Görüşmeci).  

Yapılan görüşmelerde makyaj ve kıyafet gibi cinsel kimliği yansıtan 
konularda kadın Uİ akademisyenlerinin akademik hayatta çok daha hassas 
davranabildiği saptanmıştır. Kadınlar dış görünüşlerini mümkün olduğunca 
erkeklerin dünyasına “uyumlu” hale getirme kaygısı taşımaktadırlar. Öte yandan 
görüşmecilerin çoğu bu durumu doğrudan bir “erilleşme” hali yerine günlük 
yaşantılarını kolaylaştıran pratik nedenlerle açıklamaktadır:  

“Bence erilleşiyoruz ya da cinsiyetsizleşiyor muyuz acaba? Dış 
görünüşten ziyade konuşma, başa çıkma, örneğin dün yönetim kurulu 
vardı, fark ediyorum kendimi devamlı bir kalkanım var, gerçi o kalkan 
erkeklere yönelikten ziyade, genelde ortama yönelik bunun içinde bir 
kadın da olabilir. Ben erilleştiğimizi düşünüyorum. Okula giderken 
derslere girerken bir kırmızı ruj sürmüyoruz. Ruj çok ciddi bir dişilik 
sembolüdür. Ben çok dikkat ediyorum giyim kuşamıma, aynanın 
karşısına geçiyoruz, acaba bu uygun mu diyoruz.” (Doç., 13. 
Görüşmeci).  

 “Sırt çantalarıyla dolaşıyoruz, onlarca tez taşıyoruz, yani erilleşmek 
adına değil, rahat etmek adına yaptığımız şeyler de var... bir sürü yere 
koşturup durduğumuz için her gün saçımızı yaptıramıyoruz.”  (Prof., 
22. Görüşmeci)  

Başka bir görüşmeci de kadının akademisyen bile olsa evde ondan 
beklenen rolleri olduğunu, diğer yandan çalışma hayatında ise erilleşmek 
durumunda kaldığını belirtmiştir:  

“Kadın Uİ akademisyenleri erilleşiyorlar, erilleşmeden sözünü 
dinletemiyorsun, kendini çok fazla ciddiye aldıramıyorsun, sistem daha 
çok erkeğe göre kurgulanmış, erkek sabahtan akşama çok rahat 
çalışabilir, evi veya herhangi bir sorumluluğu varsa onları düşünmek 
zorunda değil ama kadına verilen rol daha farklı, evin temizliği, 
alışverişi, gelişmekte olan toplumlarda bu roller kadına veriliyor. 
Kadın bu eril dünyanın içinde ayakta kalabilmek için geceleri bulaşık 
yıkayıp yemek yapmak pahasına erkek dünyasına ayak uydurmak 
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zorunda kalıyor. Erkeklerle eşit pozisyonda çalışabilmek ve o hayatta 
onlarla eşit kalabilmek için kadınlar kendilerini paralıyorlar ve bu 
esnada da erilleşiyorlar aslında.” (Yrd. Doç., 19. Görüşmeci).  

Özetle kadınların erilleşmesinde toplumsal cinsiyet rollerinin üzerlerinde 
yarattığı baskı ve erkeklerle mücadele ederken erkek egemen dünyanın 
kurallarını uygulama zorunluluğunun, içinde faaliyet gösterdikleri disiplinin eril 
yapısı ve hâkim olan eril dilden çok daha etkili olduğu görülmektedir. Kimi 
akademik ortamlar, üniversitelerin kurumsal kimlikleri, kadın-erkek eşitliğine 
yaklaşımları, akademisyen sayılarındaki denge gibi hususlar dikkate alındığında 
kadın akademisyenlere görece olumlu koşullar sağlarken, ülkedeki akademik 
kurumların pek çoğunda kadın akademisyenlerin erkeklerin koyduğu eril 
kurallar çerçevesinde davranmaya mecbur kaldığı görülmektedir.   

Diğer yandan başka görüşmeciler de kadın akademisyenlerin erilleşmesinin 
çalıştıkları ortamla ilgili olduğunu vurgulamıştır: 

“Biraz içinde bulunduğun çalışma ortamıyla da ilgili, mesela bizim 
çalışma ortamımız bizi erilleşmeye zorlamayan bir ortam.” (Doç., 12. 
Görüşmeci).  

“Harp akademilerinde ders verenler özellikle, onların çok erkeksi 
davrandıklarını biliyorum, herhalde sözlerini dinletebilmek için 
oluyordur.” (Yrd. Doç., 3. Görüşmeci).  

Bazı görüşmeciler, bu erkek egemen çalışma koşullarına uyum sağlama 
sürecinin, özel yaşamlarında da karakterlerinde dönüşüme sebep olduğunu 
belirtmişlerdir. Örneğin görüşmecilerden biri akademik hayatta zamanla nasıl 
daha ciddi ve mesafeli hale geldiğini ve mütevazı olmaması gerektiğini 
öğrendiğini belirtmiştir:  

“Ben esprili, çok gülen birisiyim. Televizyona çıktığımda daha ciddi 
davranabilirsin gibi yorumlar aldım. Daha tecrübe kazanmaya 
başladıkça daha kabul edilir bir hale geldim, insanlar da beni tanıdığı 
için. Ama akademik olarak daha işin başındayken öyle bir baskı 
hissediyordum, daha ciddi olmam lazım, daha sert olmam lazım 
şeklinde. Mesleki ilişkilerimde katıyım, mesafem var, bir duvarım var, 
sertim, mütevazı olmaya çalışmıyorum bu çok önemli bir şey. Benim 
kendi kültürümde çok mütevazı olmak çok önemli bir şeydi kadın 
olarak, bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz vb. şeyler söylemek. 
Türkiye’de bunu yapmak çok kötü bir şey, bunu yaptığın anda 
gerçekten hiç bir şey bilmeyen bir kız çocuğu olduğunu düşünüyorlar. 
Mesela biri bana bir şey soruyor bilmiyorum sen ne diyorsun 
diyordum, aslında biliyorum bir fikrim var ondan da daha iyi 
biliyorum muhtemelen ama ukalalık yapmak istemiyorum, mütevazı 
olmak istiyorum. Baktım ki adam bana ben bunu söylediğim anda hiç 
bir şey bilmeyen küçük kız çocuğu gibi ders vermeye başlıyor. Şunu 
yapmaya başladım bana ders vermelerine izin vermiyorum. İnsanına 
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göre, biri bana böyle bir şey sorduğu zaman çok bildiğim bir şey 
söylüyorsa evet ben de biliyorum. Mesleki anlamda mütevazılığın 
benim aleyhime işlediğini anladım, mütevazı olmak uzlaşmacı olmak 
biraz kadınsı bir özellik o anlamda erilleşmiş olabilirim. Başka türlü 
maalesef her zaman 60 yaşında bile küçük kız çocuğu olarak kalıyor 
olacaktım, öyle yapsaydım.” (Doç., 15. Görüşmeci). 

Eril dile ilişkin diğer hemcins meslektaşlarından farklı düşünen 
görüşmecinin kadınların erilleşmesi konusunda da benzer bir yaklaşım 
sergilediği ve disiplindeki kadın akademisyenlerin erilleşip erilleşmediği 
sorulduğunda mevcut düzendeki mücadelenin kadın-erkek farklılığına 
indirgenemeyeceğini vurgulamış, toplumsal cinsiyetin bir parametre olarak 
değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. 

“Kadın akademisyenlerin erilleştiğini düşünmüyorum. Aynı güç 
mücadelesine kadınlar da girebilir. Doğasında var. Hatta belki 
erkeklerden çok daha acımasızlar bu konuda. Çatışmacı eğilimli 
olanlar var, çözüm eğilimli olanlar var.” (Doç., 1. Görüşmeci). 

Sonuç olarak, yukarıdaki görüşmeci dışında çalışma ortamında hâkim olan 
eril dilin ve erkek egemen yapının kadınların erilleşmesinde çoğunlukla etkili 
olduğu, görüşmeciler tarafından ifade edilmiştir. Bunun kadın akademisyenlerin 
üslubuna, tavırlarına, karakterine, kıyafetine vb. etkisi görüşmeciler tarafından 
belirtilmiştir. Çalışılan akademik ortamlarda kadın-erkek oranları, yöneticinin 
kim olduğu, vb. gibi spesifik durumlarda kadın Uİ akademisyenlerinin 
erilleşmesinde etkili olabildiği görülmektedir.  

5. SONUÇ 

Feminizm, Uİ disiplinine farklı aktörleri, konuları özellikle de toplumsal 
cinsiyeti dahil etmesi ve geleneksel Uİ kuramlarına özellikle de hâkim teorik 
yaklaşım olan realizme eleştirel açıdan bakarak Uİ’nin yeniden 
değerlendirilmesinde etkili olmuştur. Feminist Uİ yaklaşımlarının çerçevesinde 
yapılan bu çalışma Uİ disiplininin eril dili, disipline mensup kadın 
akademisyenlerin Uİ disiplininin eril diline ve kadın Uİ akademisyenlerinin 
erilleşmeleri konusuna odaklanmıştır. Daha geniş bir araştırmanın parçası olarak 
bu çalışmada özellikle kadın akademisyenlere Uİ disiplininin eril dili ve bu dilin 
kendilerini nasıl etkilediği sorulmuştur. Kadın Uİ akademisyenlerinin disiplinin 
erkek egemen dünyasında varlıklarını sürdürürken disiplinin kavram setlerinin, 
teorisinin, başat çalışma alanlarının diliyle nasıl bir ilişki kurdukları 
incelenmiştir. Çalışma Uİ disiplini alanında çalışan kadın akademisyenlerle 
yapılan mülakatlar aracılığıyla Uİ alanındaki feminist yazına ampirik veri 
sunmakta, başka bir ifadeyle disiplinden kadınların disipline bakışlarını eril dil 
üzerinden analiz etmektedir. 
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Yapılan görüşmelerde kadın Uİ akademisyenlerinin neredeyse tamamı 
disiplinin dilinin eril olduğu konusunda hemfikirdirler. Her ne kadar görüşülen 
kadın akademisyenlerin hiçbiri özel olarak feminist Uİ alanını birincil çalışma 
alanı olarak belirtmemiş olsa da Türkiye’de feminist Uİ’ye dair bilinç 
oluştuğunu, söz konusu akademisyenlerin feminist yaklaşımlar hakkında bilgi ve 
fikir sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Görüşmecilerin yine tamamına yakınında 
Uİ’de kadın konusunun gündemde tutulmasına ilişkin bir irade görülmüştür. 
Görüşmecilerin akademik çalışmalarına henüz sınırlı olarak yansısa da eril dilin 
tahakkümünün kırılması, disiplinde kadının ikincil konumunun giderilmesi 
yönünde esas çabanın kadın Uİ akademisyenler tarafından derslerinde 
gösterildiği anlaşılmıştır. Sınıftaki feminist çaba, görüşmecilerin öğrenciye 
ulaşarak daha etkin bir sonuç alınabileceğine inanmalarından kaynaklandığı 
kadar akademik ürünlerin sunulduğu dünyanın rekabetçi ortamında erkeklerin 
kurallarına uyma zorunluluğunun da bir sonucudur. Ders ortamı, kadın 
akademisyenlerin Uİ disiplininin eril dilini daha rahat eleştirebildikleri, feminist 
Uİ’den daha çok söz edebildikleri görece daha özgür bir alandır. Ne var ki 
Türkiye’de yaşayan bu akademisyenlerin yaptıkları akademik çalışmalara 
sınıftaki feminist çabanın çok daha sınırlı yansıdığı açıktır.  

Görüşmecilerin, Uİ disiplininin dilinin eril olduğu ve bununla farklı 
gereçlerle mücadele edilmesi gerektiği konusunda çoğunlukla mutabakat içinde 
oldukları görülmüştür. Diğer yandan kadın Uİ akademisyenlerinin “erilleşmesi” 
konusunda kadın akademisyenlerin gerek akademinin genel koşulları, gerekse 
disipline özel unsurlar sebebiyle erilleşiyor olmaları görüşmecilerin hemen 
tamamı tarafından gözlemlense de genç nesilde bu erilleşmeye karşı bir tavır 
olduğu görülmektedir. Daha kıdemli akademisyenlerde erilleşmenin kıyafetlere 
ve tavırlara yansıması açısından çoğunlukla doğal bir durum gibi kabullenildiği, 
ancak günümüzde özellikle de genç akademisyenlerin kıyafet, makyaj gibi kadın 
görünüşüyle ilişkilendirilen sembollerle akademide var olmayı tercih ettikleri 
anlaşılmaktadır. Burada kadın akademisyenler arasında erilleşmeye karşı bir 
direnç oluştuğunu, kadının kendi belirlediği dış görünüşüyle disiplinin içinde var 
olmayı sürdürdüğü, erkek gibi görünmemek ya da davranmamak yönünde çaba 
gösterdikleri görülmektedir. 
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ONUNCU YILININ ARDINDAN “KORUMA 
SORUMLULUĞU”NUN KAVRAMSAL GELİŞİMİNE 

FEMİNİST BİR ELEŞTİRİ  

A FEMINIST CRITIQUE OF THE RESPONSIBILITY TO 
PROTECT AFTER THE NORM’S FIRST DECADE 

Pınar GÖZEN ERCAN* 

ÖZ 

Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında ilk on yılını dolduran 
koruma sorumluluğu normunun mevcut haliyle devletlerin 
pratiğini değiştirecek kapasiteye henüz ulaşmadığı 
önermesinden yola çıkarak bu makalede koruma 
sorumluluğunun içeriği ve kapsamı feminist bir perspektiften 
eleştirilmekte ve üzerinde çalışılması gereken konular 
irdelenmektedir. Toplumsal cinsiyet yönünden koruma 
sorumluluğu “Kadınlar, Barış ve Güvenlik” (Women, Peace 
and Security) akademisyenleri ve pratisyenlerince insani 
müdahale doktrinine yakınlığı nedeniyle çekinceyle yaklaşılan 
bir norm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, ilk 
bölümde insani müdahaleden koruma sorumluluğuna olan 
normatif dönüşüm ele alınacak ve iki kavram arasındaki 
temel farklılıklar irdelenecektir. İkinci bölümde, mevcut 
literatürde koruma sorumluluğu normuna dair feminist 
eleştirilerin temel noktaları irdelenecektir. Üçüncü bölümde 
ise militarist bir anlayıştan korumacı ve önleyici bir anlayışa 
yönelinmiş olmasına karşın koruma sorumluluğu normunda 
toplumsal cinsiyet odaklı bir dönüşümün yetersiz kaldığı, 
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koruma sorumluluğu üzerine mevcut raporların feminist 
perspektiften içerik analizi yapılarak, BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1325 sayılı kararında vurgulanan anlayışla 
kıyaslanarak ortaya konacaktır. Son olarak ikinci on yılına 
giren koruma sorumluluğunun normatif gelişimi için hangi 
konular çerçevesinde çalışmaların yapılabileceği feminist 
eleştiriler ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Koruma Sorumluluğu, Feminizm, 1325 
sayılı karar, Sosyal İnşacılık. 

ABSTRACT 

The responsibility to protect (R2P) norm was adopted under 
the auspices of the United Nations (UN) twelve years ago. 
Based on the assumption that R2P has not yet achieved the 
capacity to change states’ practice, in this article, the content 
and scope of R2P are analysed on grounds of feminist 
critiques of the norm, and issues for potential normative 
development are assessed. From a gender perspective, it is 
known that “Women, Peace and Security” scholars and 
practitioners approach R2P with caution because of its close 
relation to the humanitarian intervention doctrine. 
Accordingly, in the first section, the normative 
transformation from a right to intervene into a responsibility 
to protect will be analysed in order to highlight the core 
differences. Following this, core points of feminist critiques 
of R2P in the current literature will be reviewed. In the third 
section, through a content analysis of the R2P specific reports 
vis-à-vis the understanding put forth in the UN Security 
Council Resolution 1325, it will be argued that R2P is not yet 
a sufficiently gender-aware approach, although it reflects the 
transformation from a militarist understanding towards a 
protective and preventive one. In light of feminist critiques, 
the penultimate section of the article discusses what else is 
needed for further normative evolution of R2P. 

Keywords: Responsibility to Protect, Feminism, Resolution 
1325, Social Constructivism. 
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GİRİŞ 

Gareth Evans’ın (2006) ifadesiyle büyük ölçekli mezalimlere kalıcı bir 
çözüm olması amacıyla tasarlanan “koruma sorumluluğu” (responsibility to 
protect, R2P), 2005 yılında Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi çerçevesinde Birleşmiş 
Milletler (BM) üyelerince oybirliğiyle kabul edildiğinde, bunun “nihayetinde 
yeni bir uluslararası gelenek hukuku kuralına dönüşebilecek yeni bir uluslararası 
normun doğuşu” olduğu inancı ortaya çıkmıştı. Ne var ki, sonraki yıllarda BM 
Güvenlik Konseyi’nin yetkisi altında koruma sorumluluğunun ne kadar 
işlevsellik kazandığı ve gerçek anlamda benimsendiği normun istikrarsız 
uygulamaları nedeniyle literatürdeki temel tartışma konularından biri haline 
gelmiştir. Bu makalede, BM çatısı altında ilk on yılını dolduran normun mevcut 
haliyle devletlerin pratiğini değiştirecek etkiye henüz sahip olmadığı 
önermesinden (bkz. Gözen Ercan, 2016) yola çıkılmaktadır. Bu çerçevede, 
koruma sorumluluğu normunun dönüşümü feminist perspektiften incelenecek ve 
sosyal inşacı araçlar kullanılarak mevcut feminist eleştiriler ışığında normun 
kavramsal içeriği üzerinde çalışılması gereken konulara dikkat çekilecektir.1 

Uluslararası İlişkiler içerisinde merkezi bir yere sahip olan (ve kadınlarla 
toplumsal cinsiyeti göz ardı eden erkek egemen bir bakış açısıyla ele alan) 
güvenlik literatüründe feminist perspektiften yapılan katkıların sayısı giderek 
artmaktadır. Bu çerçevede ortaya konmuş feminist çalışmalar sadece kadınların 
uluslararası güvenlikteki önemine değinmekle kalmamakta, aynı zamanda 
toplumsal cinsiyet temelinde farklı uluslararası güvenlik unsurlarını açıklamak 
üzerine de yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda ele alınan özelleştirilmiş konulardan 
bazıları şöyledir: kadın askerler (Enloe, 1983; MacKenzie, 2009) ve 
paramiliterler (McEvoy, 2008); kadın suikast bombacıları (Sjoberg ve Gentry, 
2007); bir savaş aracı olarak cinsel şiddet (Card, 1996; Skjelsbæk, 2001); 
mültecilerin korunması (Doreen, 1987); kadınlar ve barış aktivizmi (El-Bushra 
2007; Cook ve Kirk, 1983); kadınlar, toplumsal cinsiyet ve barışın korunması 
(Mazurana, vd., 2005); toplumsal cinsiyet, adil savaş ve adalet (Gardam ve 
Charlesworth, 2000; Sjoberg, 2006). Diğer taraftan, insan güvenliği açılımının 
bir çıktısı olan ve Uluslararası İlişkiler literatüründe genişlemeye devam eden bir 
alt başlık olan R2P üzerine feminist analizlerin sayısının son derece kısıtlı 
olduğunu gözlemlemek mümkündür.2 Halihazırda koruma sorumluluğunun 
feminist literatür içerisinde normatif dönüşümünü inceleyen güncel bir analiz 

                                                 
1 Koruma sorumluluğunun uygulamasındaki sorunlar ve normun akıbeti gibi konular başlı 
başına araştırma konuları olmaları nedeniyle bu makalede tartışılmayacaktır. Bu konularla ilgili 
çalışmalar için bkz. Bellamy 2010, 2012; Hehir, 2012; Hehir ve Murray, 2013; Nuruzzaman, 
2013; Roff, 2013; Gözen Ercan, 2016. 
2 İstisnalar için bkz. Bond ve Sherret, 2005, 2012; Charlesworth, 2010; Davies, vd., 2015; Hewitt, 
2016; McPhedran, vd. 2005; Spitka, 2016; Stamnes, 2010.   



AP Pınar GÖZEN ERCAN 
 

388 
 

bulunmamaktadır.3 Bu bağlamda, bu çalışma ile Uluslararası İlişkiler 
literatürüne4 koruma sorumluluğu alt başlığı çerçevesinde feminist perspektiften 
ampirik bir katkı yapılması amaçlanmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet yönünden koruma sorumluluğu, “Kadınlar, Barış ve 
Güvenlik” (Women, Peace and Security) akademisyenleri ve pratisyenlerince insani 
müdahale doktrinine yakınlığı nedeniyle çekinceyle yaklaşılan bir norm olarak 
karşımıza çıkmaktadır (bkz. Charlesworth, 2010; Shepherd, 2012; Davies vd., 
2015). Bu nedenle, ilk bölümde insani müdahaleden koruma sorumluluğuna 
olan normatif dönüşüm süreç izleme yöntemi kullanılarak ele alınacak ve iki 
kavram arasındaki temel farklılıklar irdelenecektir. Bu temel ayrım çerçevesinde, 
ikinci bölümde, mevcut literatürde koruma sorumluluğu normuna dair feminist 
eleştirilerin temel noktaları değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde ise militarist 
bir anlayıştan korumacı ve önleyici bir anlayışa geçilmiş olmasına karşın, 
koruma sorumluluğu normunda toplumsal cinsiyet odaklı bir dönüşümün 
yetersiz kaldığı, koruma sorumluluğu üzerine mevcut raporların içerik analizi 
yapılarak ve Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararında vurgulanan anlayışla 
kıyaslanarak feminist bir bakış açısıyla ortaya konacaktır. Son olarak, ikinci on 
yılına giren koruma sorumluluğunun normatif gelişimi için hangi konular 
çerçevesinde çalışmaların yapılabileceği sunulan feminist eleştiriler ışığında 
tartışılacaktır. 

1. İNSANİ MÜDAHALEDEN “KORUMA SORUMLULUĞU”NA: 
FARKLILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAK 

Soğuk Savaş sonrasında insan güvenliğini de kapsayacak şekilde 
genişleyen güvenlik tanımı bir ülkenin sınırları dahilinde gerçekleşen her türlü 
durumun ülkenin egemenliği çerçevesinde değerlendirilmesi anlayışının 
sorgulanmasına neden olmuş ve akabinde “sorumluluk olarak egemenlik” 
(Deng, 1995) anlayışının da doğmasına imkân sağlamıştır. Bu bağlamda, 
1990’larda dünyanın farklı yerlerinde yaşanan iç savaşlar ve bağlantılı büyük 
ölçekli insan hakları ihlalleri ile katliamlar bu duruma karşı uluslararası bir 
strateji geliştirme gereğini doğurmuştur. Soğuk Savaş döneminin uygulanan 
fakat hukuki açıdan kabul görmeyen (ve dolayısıyla bir uluslararası hukuk 

                                                 
3 Bond ve Sherret (2012) söylem analizi yöntemi kullandıkları makalelerinde BM Genel 
Sekreteri’nin R2P konulu 2009 ve 2010 raporlarına değinmişlerdir. Fakat bu makaleden sonra, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarının raporlarını söylem ya da içerik üzerinden 
inceleyen herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu yönüyle, içerik analizi yönteminin kullanıldığı 
bu çalışma mevcut uluslararası literatürden ayrışmaktadır. 
4 Uluslararası literatürde sayısı az olan feminist R2P analizleri bir yana, Türkçe literatürde 
R2P’ye dair uluslararası gündemi ve literatürü yakından takip eden güncel tartışmalara nadiren 
rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu makale Türkçe Uluslararası İlişkiler literatüründe hem R2P’ye 
dair güncel bir analiz sunmakta olup hem de ilk kez feminist perspektiften yapılmış bir R2P 
çalışması niteliği taşımaktadır. 
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kuralına dönüşmeyen) doktrini olan insani müdahale, Ruanda, Somali, Bosna-
Hersek ve Kosova gibi olgularda farklı şekillerde tartışma konusu olmuştur. 
Uluslararası toplumun bu insani krizlere etkin bir cevap verememesi üzerine, 
önce 1999’da sonra da 2000’de dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan, “Eğer 
insani müdahale devlet egemenliğine karşı kabul edilemez bir saldırıysa Ruanda 
ve Srebrenitsa’da olduğu gibi insanlığa dair ortak öğretilerimizi her yönüyle 
etkileyen bu geniş kapsamlı ve sistematik ihlallere nasıl cevap vermeliyiz?” 
(ICISS, 2001a: vii) sorusunu sormuştur. Bu çağrı üzerine 2000 yılında Gareth 
Evans ve Mohammed Sahnoun’un eş başkanlığında kurulan “Müdahale ve 
Devlet Egemenliği Uluslararası Komisyonu” (International Commission on 
Intervention and State Sovereignty–ICISS) çalışmalarını 2001 yılında tamamlamış 
ve Aralık ayında “Koruma Sorumluluğu” başlığıyla bir rapor yayınlamıştır. 

 Koruma sorumluluğu kavramını inşa ederken “devleti tarafından 
hayatları tehlikeye sokulan insanları korumak için, eğer mümkünse, ne zaman 
zorlayıcı yöntemlere—özellikle de askeri güç kullanımına—başvurmak 
uygundur sorusu”ndan yola çıkan ICISS (2001a: vii), özellikle Soğuk Savaş 
yıllarında bir hak olarak nitelendirilen insani müdahaleyi “sorumluluk olarak 
egemenlik” perspektifi çerçevesinde dönüştürmeyi amaçlamıştır. Komisyon, 
istismara açık olan “müdahale hakkı” anlayışının devletlerin çıkarları 
doğrultusunda tek taraflı ya da Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın güç 
kullanımını meşrulaştırılmak için kullanılabiliyor olması nedeniyle etkin bir 
çözümün temelini halklara karşı ulusal ve uluslararası sorumlulukların 
tanımlanmasında görmüştür. Buna göre koruma sorumluluğu iki temel 
prensipten oluşmaktadır: (1) Devlet egemenliği sorumluluğu beraberinde getirir; 
bu bağlamda bir devletin halkının korunması sorumluluğu öncelikle o devletin 
kendisine aittir. (2) Bir halkın iç savaş, ayaklanma, baskı veyahut devlet 
başarısızlığı (state failure) nedeniyle ciddi bir zarara maruz kalması ve söz konusu 
devletin bu mağduriyeti sonlandırmak veya engellemek konusunda isteksiz ya da 
aciz kalması durumunda, müdahale etmeme prensibi yerini uluslararası koruma 
sorumluluğuna bırakır (ICISS, 2001a: xi). 

ICISS, önerdiği bu iki seviyeli sorumluluk anlayışıyla insani müdahalede 
olduğu gibi güç kullanımına dayalı olmayan, herhangi bir ülke içerisindeki kriz 
had safhaya ulaştığında müdahale etmektense insan hakları temelli krizleri en 
erken aşamada önlemeye ve olası bir askeri müdahale sonrasında yeniden 
yapılandırmaya da odaklanan bir yaklaşımın uluslararası toplumca 
benimsenmesini amaçlamıştır. Buna göre, koruma sorumluluğu çerçevesinde 
doğmakta ya da ciddileşmekte olan insan hakları krizlerinin farklı aşamalarına 
denk gelen üç farklı sorumluluk mevcuttur: engelleme, tepki verme ve yeniden 
yapılandırma. Bu bağlamda, insani müdahale ile koruma sorumluluğu 
arasındaki en temel fark, yeni normun oldukça geniş kapsamı ve her şeyden önce 
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önleme amacını öne çıkartmasıdır. Diğer taraftan, koruma sorumluluğu 
çerçevesinde insani müdahale, tepki verme sorumluluğu kapsamında, zorlayıcı 
yöntemler arasında son çare olarak yer almaktadır. Önleme, barışçıl yöntemlerle 
çözümleme ve yeniden yapılandırma gibi yönleri mevcut olan koruma 
sorumluluğunu insani müdahale ile eş değer tutmak ya da eş anlamlı algılamak 
bu nedenle yanlış olacaktır. 

Normun inşasından BM çatısı altında kabulüne geçen dört senede 
koruma sorumluluğu kapsam yönünden değişime uğramış ve daraltılmıştır. 2004 
yılında “Daha Güvenli Bir Dünya: Ortak Sorumluluğumuz” (A More Secure 
World: Our Shared Responsibility) başlıklı BM raporunun üçüncü bölümünde 
kolektif güvenlik ve güç kullanımı konuları çerçevesinde “Yasallık Sorusu” alt 
başlığı altında BM Genel Kurulu’nun gündeminde ilk kez yer bulan koruma 
sorumluluğu, sonraki yıl “BM Reformu Üzerine Rapor”da (Report on UN Reform: 
In Larger Freedom) tekrar irdelenmiş, fakat bu sefer bir kolektif güvenlik konusu 
olarak değil “Haysiyetle Yaşama Özgürlüğü” bölümünde “Hukukun 
Egemenliği” başlığı altında yer almıştır. Kullanılan dil yönünden bu değişiklik 
güç kullanımı üzerine kayan odağı daha barışçıl çağrışımları olan “sorumluluk” 
üzerine çekmek ve üye devletlerin desteğini kazanmaya yönelik bir değişiklik 
olarak yorumlanabilir. 

ICISS raporunda büyük ölçekli insan hakları ihlalleri ve katliamlar esas 
olmak üzere, halkların mağdur olduğu durumlarda doğal afet ve salgın hastalık 
gibi durumları da kapsayabilecek şekilde geniş bir içerikle tanımlanan koruma 
sorumluluğu, birçok devlet tarafından güç kullanımının istismarına olanak 
sağlayabileceği yönünde eleştirilmiştir. Bu endişeleri gidermek ve normun 
uluslararası kabulünü sağlamak maksadıyla 2004 ve 2005 raporlarında kapsamı 
daraltılan koruma sorumluluğu, BM çatısı altında nihai halini Dünya Zirvesi 
Sonuç Belgesi’nde (A/60/L.1, 2005) almış ve BM Genel Kurulu üye 
devletlerince oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sonuç Belgesi, “Koruma 
Sorumluluğu” başlığı altında 138. ve 139. paragraflarda normun kapsamını 
“soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve etnik temizlik” olmak üzere 
dört ağır suçla kısıtlamıştır. Paragraf 138, devletlerin bireysel sorumluluğunu 
“sorumluluk olarak egemenlik” anlayışı üzerinden tanımlamış ve her devleti 
halklarını bu dört vahşet suçuna karşı korumak konusunda sorumlu kılmıştır. 
Paragraf 139’da ise, devletlerin halklarını koruyamamaları durumunda 
uluslararası toplumun üstlenmesi gereken önleme ve tepki verme sorumlulukları 
tanımlanmıştır. Buna göre adı geçen dört vahşet suçu çerçevesinde sadece BM 
Güvenlik Konseyi’ne karar yetkisi verilerek BM Sözleşmesi Bölüm VI ve/veya 
Bölüm VIII, ya da daha şiddetlenmiş durumlarda Bölüm VII kapsamında 
hareket etmek üzere uluslararası toplumun sorumluluğu tanımlanmıştır. 
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Dünya Zirvesi sonrasında gerek önleme gerekse de tepki aşamalarında 
seyreden koruma sorumluluğu kapsamına giren krizlerde zamanlı ve etkili bir 
uygulamadan söz edilememesi ve uluslararası toplumun sorumluluğunu 
gerektiği şekilde yerine getir(e)memesi nedeniyle, Kofi Annan’dan BM Genel 
Sekreteri olarak bayrağı devralan Ban Ki-moon, 2009’da “Koruma 
Sorumluluğunun Uygulanması” başlıklı ilk kapsamlı koruma sorumluluğu 
spesifik raporunu yayınlamıştır. Bu rapor çerçevesinde, normun kapsamında 
herhangi bir değişiklik yapılmaksızın koruma sorumluluğunun uygulaması üç 
sütun üzerinden tanımlanmıştır: birincisi, “devletlerin (bireysel) koruma 
sorumluluğu”, ikincisi “uluslararası yardım ve kapasite artırımı” ve üçüncüsü 
“zamanlı ve kararlı” tepkidir (BMGK, 2009: 2). Bu üçlü stratejiye göre, birinci 
sütun Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi’nin 138. Paragraf’ında tanımlanan ve 
uluslararası hukukun mevcut ödevlerine dayanan, devletlerin halklarını dört 
büyük vahşet suçuna karşı korumasına yönelik sorumluluğu içeren aşamasıdır. 
İkinci sütunda ise, yine Paragraf 138 çerçevesinde, uluslararası toplumun 
devletlere sorumluluklarını yerine getirebilmesi için destek vermesine ilişkin 
yardım programları, önleyici mekanizmalar ve erken uyarı mekanizmaları ele 
alınmaktadır. “Önleme sorumluluğu” çerçevesinde tanımlanan ilk iki stratejiden 
farklı olarak, üçüncü sütunda “tepki verme sorumluluğu” Paragraf 139 ışığında 
detaylandırılmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle zorlayıcı olmayan yöntemlere 
başvurulması öngörülürken, şiddetlenmekte olan durumlar için yaptırımlar ve 
ancak son çare olarak BM Güvenlik Konseyi kararıyla güç kullanımına 
başvurulabileceği belirtilmektedir (BMGK, 2009). 

2009’dan bu yana BM Genel Kurulu’nda Genel Sekreterin yıllık raporları 
çerçevesinde koruma sorumluluğu üzerine uygulamaya yönelik geliştirici, 
normun araçlarının derinliğine dair tartışmalar devam etmektedir. Ne var ki 
normun kavramsal ve içerik bakımından gelişiminde eksiklikler hala göze 
çarpmakta, uygulamada ise Güvenlik Konseyi’nin işleyişinden kaynaklı 
istikrarsızlıklar devam etmektedir. Literatürde, normun mevcut yapısına ve BM 
Güvenlik Konseyi yetkisi altında uygulamalarına dair devlet-odaklı eleştirileri 
dışında (bkz. Hehir, 2012; Kuperman, 2013; Cunliffe, 2015; Gözen Ercan, 
2016), feminist perspektiften henüz az sayıda olmakla beraber artmakta olan 
kavramsal eleştirileri de mevcuttur (bkz. McPhedran vd., 2005; Bond ve Sherret, 
2006; Charlesworth, 2010; Stamnes, 2010; Bond ve Sherret, 2012; Davies vd., 
2015; Hewitt, 2016; Spitka, 2016). Koruma sorumluluğunun BM çerçevesinde 
devam eden kavramsal dönüşümünün koruma sorumluluğu üzerine raporların 
feminist perspektiften içerik analizi yapılarak incelemesine geçmeden önce 
literatürde daha önce ortaya konan feminist eleştirilerine değinilecektir. 
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2. KORUMA SORUMLULUĞU VE FEMİNİST ELEŞTİRİLER 

Yine insan güvenliği temelinde bir yaklaşım olan insani müdahaleden 
farklı olarak güç kullanımına dayalı olmayan, aksine büyük ölçekli insan hakları 
krizleri şiddetlenmeden ve hatta başlamadan onları engellemeye çalışan bir 
strateji olarak koruma sorumluluğu, “Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi” ile 
paralel bir yol izlemekte, “mevcut statükoyu sorgulamakta ve çatışmalara nasıl 
karşılık verilebileceğine dair yeni yaklaşımlar” (Bond ve Sherret, 2012: 133) 
geliştirmektedir. Charlesworth’e (2010: 239-240) göre, “koşullu ve sınırlı bir 
devlet egemenliği” ve vahşet suçlarının önlenmesi anlayışları ile askeri olmayan 
müdahale türlerine yaptığı vurgular itibariyle koruma sorumluluğu, uluslararası 
güvenlik sisteminin feminist eleştirilerine cevap vermektedir. Diğer taraftan, 
erkeklerin yaşamlarının ve eril akıl yürütme biçimlerinin5 etkisinde kalmış 
tasarımı itibariyle koruma sorumluluğunun kendisi de feminist eleştirilere açıktır 
(Charlesworth, 2010: 240). Uluslararası platformda “kadınların çıkarları”nın 
kaçınılmaz çeşitliliğine değinen Charlesworth (2010: 241), bu çıkarların 
erkeklerce temsilinin kompleks bir konu olduğunu, kültürel, sosyal ve ekonomik 
koşulların farklılıkları nedeniyle böylesi bir temsilin yetersiz kalacağını 
savunmaktadır. Diğer taraftan, koruma sorumluluğu savunucuları prensibin 
evrenselliğinden söz etmektedir. Ne var ki, bu prensibin kadınların hayatlarını 
nasıl etkileyebileceği ya da kadınların çatışma süreçlerine ulusal veya 
uluslararası kurum ve mekanizmalar çerçevesinde nasıl dahil edilebileceğine 
ilişkin olarak koruma sorumluluğu çerçevesinde bir çalışma—raporda yer verilen 
tartışmalar ve kaynakça kitabında (ICISS, 2001b) odaklanılan konulardan da 
anlaşılacağı üzere—norm inşa edilirken yapılmamıştır. Bu nedenle, 
Charlesworth (2010: 242) kadınların toplu tecavüzden korunmasına sıkça 
yapılan atıf dışında koruma sorumluluğunun gelişiminde kadınların hayatlarının 
prensibin merkezinden ziyade dış sınırlarında kaldığını öne sürmektedir. 

Koruma sorumluluğunun feminist eleştirilerinde ortak kanaat, bu prensip 
çerçevesinde geleneksel yaklaşımlara benzer bir şekilde, kadınlara daha ziyade 
“mağdur/kurban” olarak yaklaşıldığı ve kadınların çatışmalardaki rolünün tek 
yönlü olarak irdelendiğidir. Bond ve Sherret’a göre (2012: 134), 

çatışma ve koruma ekseninde geleneksel yaklaşımlar birçok ikiliye 
dayanır: kahramanlar ve kötü adamlar; savaşçılar ve siviller; 
kurtaranlar ve kurtarılanlar vardır. Bu modelde kurbanlar, kendi 
hayatları üzerinde herhangi bir özerkliği olmayan, kurtarılan ya da 
saldırıya uğrayan pasif avlardır. Toplumsal cinsiyetin sosyal olarak 
inşa edilmiş boyutları bu yaklaşımlar çerçevesinde çizildiğinde kurban 

                                                 
5 Örneğin, R2P’nin kavramsal gelişiminin ilk basamağı olan ICISS’in üye kompozisyonuna 
bakıldığında 12 üyesi bulunan komisyonun bir tek kadın üyesi olduğu görülebilir. 
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rolünde her zaman için kadın, saldırgan ve kurtarıcı rollerinde ise her 
zaman erkek vardır. 

Bu bağlamda, insan güvenliğini uluslararası hukuk ve ödevler çerçevesinde 
geliştirmeye yönelik bir anlayış olan koruma sorumluluğunda da geleneksel 
yaklaşımlara benzer bir şekilde kadınların rolüne tek yönlü bir bakış riski 
mevcuttur ve bu anlamda cinsiyet-körlüğünü aşamadığını söylemek mümkündür 
(Bond ve Sherret, 2012: 134, 140).  

 Koruma sorumluluğunun kavramsallaştırıldığı dönem, Ekim 2000’de BM 
Güvenlik Konseyi’nin “Kadınlar, Barış ve Güvenlik Gündemi” açısından 
mihenk taşı sayılmakta olan 1325 sayılı kararı sonrasına denk gelmektedir. 
“Silahlı çatışma bağlamında kadınların korunmaya ihtiyaç duyan kurbanlardan 
öte olduğu anlayışının” (Bond ve Sherret, 2012: 138) kabul edildiği Karar 
1325’te irdelenen ihtiyaçlar şöyle sıralanabilir: 

Kadın rollerinin karar vericiler ve siyasi etkenler olarak geliştirilmesi; 
çatışma, barış ve güvenlik ile ilgili tüm BM program ve süreçlerinde 
toplumsal cinsiyete dayalı kaynaştırma; barışı koruma 
operasyonlarında toplumsal cinsiyet eğitimi; çatışma altındaki 
kadınların ve kız çocukların korunması; kadınların ve kızların 
haklarına saygının teşvik edilmesi; ve bu hakların ihlali durumunda 
cezasızlığın sona erdirilmesi (Bond ve Sherret, 2012: 138; ayrıca bkz. 
BMGüvK, 2000: 2-3). 

Bu bağlamda 1325 sayılı kararın kabulü, kadınların barış ve güvenlik söylemine 
dahil edilmesi konusunda güçlenen fikir birliğinin bir kanıtı olarak 
nitelendirilmektedir (Bond ve Sherret, 2012: 138). Ne var ki, koruma 
sorumluluğunun temelini oluşturan çalışmalarda ve sonrasında ICISS tarafından 
yayınlanan raporun söylemlerinde kadınların çatışma süreçlerinde—özellikle 
çözümlemede ve barışın inşasında—oynayabileceği farklı rollere 
değinilmemektedir (McPhedran vd., 2005; Stamnes, 2010; Bond ve Sherret, 
2012). 

 Önleme ve yeninden inşa sorumlulukları ekseni dışında, tepki verme 
sorumluluğunun güç kullanımı ile gerçekleştirildiği durumlara ilişkin olarak, 
Charlesworth ek eleştiriler getirmektedir. Koruma sorumluluğu prensibinin 
kamusal güce sahip olmayan grupların içinde bulunduğu karmaşık koşullarla 
ilgilenmediğine dikkat çeken Charlesworth (2010: 248), koruma sorumluluğunun 
“kadınlara yaygın şekilde boyun eğdirilmesi, ya da şiddetin kadınların yaşam 
biçimini nasıl şekillendirdiği” sorularını ele almadığını vurgulamaktadır. Buna 
göre askeri güç her ne kadar son çare olarak uygulansa da yine de kadınların 
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eşitsizliği ve baskılanması gibi olasılıkları beraberinde getirmektedir6 
(Charlesworth, 2010: 248). Daha önce de ifade edildiği gibi, koruma 
sorumluluğu normunun insani müdahale ile yakınlığına odaklanan bazı 
akademisyenler, bu nedenle norma daha temkinli yaklaşmaktadırlar (Davies vd., 
2015: 228). 

  Erkeklerin deneyimlerinin ve perspektiflerinin norm olarak alındığı 
“norm-olarak erkek” yaklaşımının koruma sorumluluğunda ağır bastığını 
gözlemleyen Stamnes (2010), bilinçli bir şekilde sorulması gereken “kadınlar 
nerede” ve “toplumsal cinsiyet nasıl çalışır” sorularının koruma sorumluluğu 
normunun gelişiminde eksik kaldığını savunmaktadır. Kavramsal olarak normun 
derinliği üzerine tartışmalar yıllık bazda, yakın geçmişte bitmiş ve/veya 
halihazırda devam etmekte olan insani krizler ışığında BM Genel Kurulu çatısı 
altında Genel Sekreter’in inisiyatifinde devam etmiştir.  

Koruma sorumluluğunun içerik yönünden gelişiminin feminist 
perspektiften incelendiği bu çalışmanın bir sonraki bölümünde, BM Güvenlik 
Konseyi’nin 1325 sayılı tarihi kararının çizdiği çerçeve ve burada tanımlanan 
hedefler ışığında normun süregiden dönüşümü koruma sorumluluğu üzerine 
raporların içeriği üzerinden incelenecektir. Buna göre kadınların sadece 
mağdur/kurban olarak görüldüğü bir bakış açısından ne denli uzaklaşılabildiği 
sorgulanacak, koruma sorumluluğu çerçevesinde kadınlara çatışma çözümü ve 
barışın inşasında ne gibi roller tanımlandığı ve “uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanması ve yaygınlaştırmasına yönelik tüm çabalarda kadınların eşit 
katılımının ve tam dahlinin sağlanması” (BMGüvK, 2000: 1) için, eğer varsa, 
nelerin öngörüldüğü incelenecektir. 

3. KORUMA SORUMLULUĞUNUN İÇERİĞİNİN FEMİNİST ÖĞELER 
ÇERÇEVESİNDE “DÖNÜŞÜMÜ” 

 Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararından bir yıl sonra koruma 
sorumluluğunun kavramsallaştırıldığı ICISS raporunda insani müdahale 
terminolojisinin geride bırakılması ve yerine ulusal ve uluslararası bir sorumluluk 
anlayışının benimsenmesi gerekliliğinden bahsedilirken bunun sadece 
terminolojik bir değişiklik olmadığı, aynı zamanda bakış açısı değişikliği olduğu 
savunulmuştur. Toplamda 108 sayfa olan raporda sadece üç kez kadınlara atıf 
yapan ICISS (2001a: 17), ilk atfında bu terminolojik tercihin öncelikle 
“toplumların toplu katliamlardan, kadınların sistematik tecavüzden ve 
çocukların açlıktan korunması ödevine” olması gerektiği gibi yeniden 
odaklanılmasını sağlamak için olduğunu ifade etmiştir. İnsani müdahalenin 
                                                 
6 Charlesworth (2010: 247) ayrıca “müdahalelerin kasıtsız sonuçları olarak seks ticareti ve 
saldırgan savaş ekonomilerine katkısına işaret eden önemli kanıtların olduğundan” da söz 
etmektedir. 
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“büyük ölçekli yaşam kaybı” ve/veya “büyük ölçekli etnik temizlik” 
durumlarında haklı görülebileceğini savunan ICISS (2001a: 33), bu durumlar 
çerçevesinde “siyasi amaçlarla kadınlara ya da belirli bir gruba (farklı bir 
terörizm şekli, ya da o grubun etnik yapısını değiştirmek için bir araç olarak) 
sistematik olarak tecavüzünü bir örnek olarak göstermiş ve yine kadınların 
çatışmalarda oynadığı rolü kurban/mağdur çerçevesiyle sınırlı tutmuştur.7 ICISS 
(2001a: 52), son olarak siyasi irade ve ifa konusunu irdelerken BM’nin 
“kadınların ve erkeklerin birbirleriyle barış ve doğayla ahenk içinde yaşadıkları 
bir gelecek için umutların ve arzuların temel odağı” olduğunun altını çizerken, 
kadınların rolüne dair herhangi bir unsur içermeyen bir referansta bulunmuştur. 

 Dünya Zirvesi Sonuç Belgesi’nin 138. ve 139. paragraflarına içerik ve 
anlam yönünden bakıldığında da koruma sorumluluğu çerçevesinde toplumsal 
cinsiyete yönelik aşikâr bir atıf ya da vurgu bulunmadığı görülmektedir. İki 
paragrafta sıralanan dört büyük vahşet suçundan insanlığa karşı suçlar ve savaş 
suçlarının Roma Statüsü çerçevesindeki tanımlarına bakıldığında tecavüz ve 
diğer cinsel şiddet türlerinin de koruma sorumluluğu kapsamında olması dışında 
toplumsal cinsiyet spesifik herhangi bir ima ya da vurgu olmadığı gibi, ne Karar 
1325’e, ne de kadınların çatışma çözümüne ve diğer süreçlere yapabilecekleri 
katkılara dair herhangi bir açık ya da üstü kapalı atıf bulunmadığı 
görülmektedir.8 BM çerçevesinde koruma sorumluluğunun nasıl yorumlanıp 
uygulanabileceğini tartışmak için normun içeriğine dair ICISS raporundaki 
kadar kapsamlı bir irdelemeye karşılık gelemeyecek derecede kısa ve öz olan 
138. ve 139. paragraflara bakmak yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, BM Genel 
Sekreteri tarafından ilki 2009 yılında yayınlanan (ve Mayıs 2017 itibariyle sayısı 
sekize ulaşan) koruma sorumluluğuna dair kapsamlı raporların içeriğine bakmak 
faydalı olacaktır. 

 2009 raporunda dikkat çeken paragraflardan birinde cinsel ve toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddete referans yapılırken diğer sivil toplum örgütleriyle beraber 
kadın gruplarının koruma sorumluluğu çerçevesindeki suçlara ve ihlallere 
verilecek uluslararası tepkiyi şekillendirmekteki rolünün çok da bilinmediği 
vurgulanmıştır (BMGK, 2009: 25-26). Diğer taraftan “kadınlar” kelimesinin 
toplamda dört kere geçtiği raporda, toplumsal cinsiyet yönünden detaylı bir 
anlayışın ortaya konmadığı gözlemlenmektedir. Erken uyarı ve değerlendirme 
                                                 
7 Aynı şekilde, Komisyon raporunun hazırlanması aşamasında kullanılan bilgilerin araştırma, 
kaynakça ve evveliyat yönünden derlendiği destekleyici kitapta (ICISS, 2001b) da kadınların 
kurban/mağdur olduğu olaylardan örnekler verilmiş, kadınlara yönelik suçlara değinilmekle 
yetinilmiştir.  
8 Dünya Sonuç Zirvesi Belgesi’nde, yine koruma sorumluluğu başlığı altında yer alan Paragraf 
140, koruma sorumluluğuna dair çalışmaların Genel Kurul çatısı altında devam ettirilmesine 
değinmektedir. Sonuç Belgesi içerisinde koruma sorumluluğu başlığından bağımsız olarak Karar 
1325’e Paragraf 116’da “Çatışmaların Önlenmesi ve Çözümlenmesinde Kadınlar” başlığı altında 
atıf yapılmaktadır (BMGK, 2005). 
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ekseninde koruma sorumluluğuna odaklanan 2010 raporunda ise cinsel ve 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yapılan bir tek referans dışında kadınların 
oynadığı rollere ilişkin herhangi bir tartışma bulunmamaktadır (BMGK, 2010: 
5).  

Libya ve Suriye krizlerinin gölgesinde yayınlanan 2011 raporu, bölgesel 
ve alt bölgesel düzenlemelere yoğunlaşmış, bu çerçevede devletlerin, kadın 
gruplarının da arasında bulunduğu sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapması 
gerekliliğinden bahsetmiştir (BMGK, 2011: 3). “Kadınlar” kelimesinin toplamda 
iki kez geçtiği raporda ikinci atıf kadınları yine kurban rolünde irdelemektedir 
(BMGK, 2011: 8). 

Libya’ya yapılan askeri müdahale üzerine tartışmalarının ve Suriye’deki 
insani krizin giderek arttığı bir döneme denk gelen 2012 raporu, dönemin 
gelişmeleri ışığında zamanlı ve kararlı bir uluslararası tepkinin verilmesini 
tartışmaya açmış (BMGK, 2012) fakat ne kadınların çatışmalardaki rollerine ne 
de cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete değinmiştir. Bu bağlamda, 
ağırlıklı olarak devlet-odaklı olan koruma sorumluluğu yaklaşımının devam 
ettirildiği gözlenebilir. 

Devletlerin koruma yönünden bireysel sorumluluğunu ele alan 2013 
raporu, 2005 Dünya Zirvesi’nden sonra koruma sorumluluğu üzerine yayınlanan 
raporlar arasında 1325 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’na ilk kez atıf yapan 
rapordur. Toplumsal cinsiyet ayrımı ve eşitsizliklere de değinilen raporda, ulusal 
direncin (national resilience) inşasında “soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve 
insanlığa karşı suçların erkekler ile kadınları ve kızlar ile oğlanları farklı 
şekillerde etkilediğinin tanınmasının önemli olduğu” vurgulanmıştır (BMGK, 
2013: 7). İnsan haklarının teşviki ve korunmasında yerel mekanizmaların 
önemine de yer verilen raporda, kadın gruplarını da kapsayacak şekilde sivil 
toplum örgütlerinin de bu mekanizmalara dahil edilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır (BMGK, 2013: 14).9 

Kolektif sorumluluk çerçevesinde uluslararası yardım/destek konusunu 
ele alan 2014 raporunda da bir öncekinde olduğu gibi, milli tasarruflar 
çerçevesinde vahşet suçlarının önlenmesinin ve bu suçlara karşılık 
verilebilmesinin süreci yürütmekte olan ulusal ve yerel otoritelerin (içlerinde 
kadın gruplarının da bulunduğu) sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmaları 
sonucunda sağlanabileceğinin altı çizilmiştir (BMGK, 2014: 3, 7). Diğer taraftan 

                                                 
9 Dikkat çekici bir nokta, raporun yayınlandığı 9 Temmuz 2013 tarihinden üç gün sonra BM 
Genel Sekreteri’ne Koruma Sorumluluğu konusunda Özel Danışman olarak Jennifer Welsh’in 
atanmasıdır. Bu pozisyona bugüne dek üç kişi getirilmiş ve ikinci sırada danışmanlık unvanını 
alan Welsh ile ilk kez bir kadın bu pozisyona atanmıştır. Welsh’in görev süresi 2015’te sona 
ermiştir. 
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“en savunmasız”ların korunması çerçevesinde Karar 1325’e atıf yapılmış ve 
sonrasında kadınlardan yine şiddet mağduru/kurbanı olarak bahsedilmiştir 
(BMGK, 2014: 9, 15). Son olarak, kadınların çatışma çözümünde 
oynayabileceği role dair bir tartışma olmaksızın “çatışan tarafların tecavüz ve 
diğer cinsel şiddet türlerini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen durumlarda 
kadınların korunması konusunda danışmanlığa yönelik bağışçı desteğinin 
arttırılmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası askeri personelin koruma 
kapasitesini arttırabileceği”nden bahsedilmiştir (BMGK, 2014: 16). 

Genel Sekreter’in “hayati ve kalıcı taahhüt” başlığı altında koruma 
sorumluluğunun uygulamasına değinilen 2015 raporunda, kadınlara atıf yine 
“savunmasız gruplar” ve “şiddet kurbanları” çerçevesinde, kadınların korunması 
ve güçlendirilmesi perspektifinden yapılmıştır (BMGK, 2015a: 6, 15). Ulusal 
dirence yönelik olarak devlet ve devlet-dışı aktörler arasındaki diyaloğun 
önemine işaret edilirken kadın örgütleri de devlet-dışı aktörler arasında ayrıca 
sıralanmıştır (BMGK, 2015a: 8). Son olarak, mevcut çalışmalar sıralanırken 
odaklanılan konulardan birinin toplum düzeyinde kapasite geliştirme çabaları 
olduğu ve “dini liderlerin ve topluluk liderlerinin diyalogdaki rolünü artırmaya 
ve yerel sesleri, özellikle de kadınları erken uyarı sistemlerine dahil etmek” 
olduğu ifade edilmiştir (BMGK, 2015a: 11). 

BM bünyesinde kabulünün ardından koruma sorumluluğun ikinci on 
yıllık döneminde kolektif tavrın sorgulandığı 2016 raporunda kadınlara dair iki 
kısa atıf mevcuttur. Bunların ilki, BM’nin ve diğer uluslararası ve bölgesel 
örgütlerin vahşet suçlarının azalmasına yönelik katkılarından söz edilirken sivil 
kapasitelerin güçlendirilmesi çerçevesinde kadınların güçlendirilmesi yönünde 
çalışmaların olduğundan söz eden genel bir değerlendirme cümlesidir. İkinci 
referans ise, BM’nin koruma sorumluluğunu yaygınlaştırmak için çalışmalarını 
iki katına çıkartması gerektiği savunulurken yapılmıştır. Böylesi bir faaliyetin çok 
yönlü çabalar gerektirdiği ifade edilirken, BM’nin mevcut çalışmalarının barışı 
koruma, barışın inşası, 1325 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’nın uygulanması ve 
sivillerin korunması gibi konularda özellikle son iki yılda sıklıkla 
değerlendirilmeye alındığı belirtilmiştir. Bu bağlamda kadınların rolüne dair 
spesifik bir referans içermeyen ifadeler ışığında, kadınların çatışma 
süreçlerindeki rollerine dair derinlemesine bir yaklaşıma henüz erişilmediğini 
değerlendirmek mümkündür.  

Karar 1325’te teyit edilen yaklaşım çerçevesinde incelendiğinde BM çatısı 
altında insani müdahaleden koruma sorumluluğuna kavramsal dönüşümde neler 
kazanılmış, neler eksik kalmıştır? Büyük ölçekli insan hakları ihlallerine güç 
kullanımı ile dışarıdan yapılan müdahaleler her zaman için gerekli etkiye sahip 
olamama, kısa vadeli çözüm üretme ve müdahale sırasında daha çok mağdur 
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yaratma risklerini taşımaktadır. Bu nedenle, koruma sorumluluğu normuyla öne 
çıkartılan engelleme anlayışı, uluslararası topluma çok daha zamanlı, güç 
kullanımına dayalı olmayan ve insan hakları krizlerine erken çözüm üretmeyi 
sağlayan bir araç sunmaktadır. İnsan güvenliği anlayışı temelinde ve “Kadınlar, 
Barış ve Güvenlik” gündemine uygun bir şekilde, kadınların, erkeklerin ve 
çocukların çatışmalardan farklı etkilendiğini irdeleyen koruma sorumluluğu, bu 
anlamda toplumsal cinsiyet farkındalığı göstermektedir. Ne var ki, kadınların 
çatışmalardaki rolü büyük çoğunlukla tek yönlü, yani mağdur/kurban 
perspektifinden ele alınmaktadır. Paragraf 138’in engelleme sorumlulukları 
çerçevesinde kadınların erken uyarı sistemlerinin bir parçası olarak görülmesi, 
ayrıca kadın gruplarının ulusal direnç mekanizmalarına dahil edilmesi 
konusundaki vurgular da toplumsal cinsiyet körlüğünün aşılması konusunda 
olumlu bir adım olarak nitelendirilebilir. Üçüncü sütunun araçlarından askeri 
güç kullanımı değerlendirilirken müdahalede bulunan askeri grupların koruma 
kapasitesinin artırılmasından bahsedilmesi çatışma durumlarında çoğunlukla 
kadınların maruz kaldığı tecavüz ve diğer cinsel şiddet türlerinin önlenmesi 
gerekliliği açısından bir farkındalık da içermektedir. 

Diğer taraftan, BM bünyesinde yer alan koruma sorumluluğu 
tartışmalarında, Stamnes’in (2010: 5) de ifade ettiği gibi “kurban/mağdur 
rolündeki kadın” kalıbının ötesine pek de geçilememiştir. Daha ziyade 
engelleme sorumluluğu kapsamında irdelenen kadınların çatışma çözümü ve 
barışın inşasındaki rolüne, ya da bu süreçlere eşit olarak katılımlarına dair 
herhangi bir tartışma olmaması en temel eksiklik olarak değerlendirilebilir. Bond 
ve Sherret’ın (2012: 135) bundan beş sene önceki çalışmalarında da gözlemlediği 
üzere, barış ve güvenliğin cinsiyetçi doğasına ilişkin gittikçe büyüyen literatür ile 
koruma sorumluluğu çerçevesinin geliştirilmesi arasında hala ciddi boyutta 
kopukluk bulunmaktadır. 

4. SONUÇ 

ICISS tarafından kavramsallaştırılmasından bu yana 16 sene, BM çatısı 
altında oybirliği ile kabulünün üzerinden de 12 sene geçmiş olmasına karşın, 
koruma sorumluluğu normu ne kavramsal derinlik ne de uygulama yönünden 
tam olgunluğa ulaşmıştır. BM Güvenlik Konseyi yetkisi altında istikrarsız bir 
şekilde insani krizlerde uygulamaya konulan—çoğu zaman da uluslararası 
toplum tarafından zamanlı ve etkin bir şekilde yerine getiril(e)meyen—koruma 
sorumluluğu, devlet pratiğini olması gerektiği şekilde değiştirmek için yeterli 
kapasiteye henüz ulaşmamıştır. BM Genel Kurulu’nda özellikle uygulama 
yönünden tartışılmaya devam edilen norm, dört vahşet suçuyla kısıtlı olan 
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kapsamı genişletilmeksizin10 kavramsal ve yöntemsel derinlik yönlerinden hala 
gelişmeye açıktır. Özellikle Libya olgusu sonrasında tekrar gündeme gelen askeri 
güç kullanımı ve bu yöntemden kaynaklanan endişeler nedeniyle, koruma 
sorumluluğunun üçüncü sütun çerçevesinde uygulamaları sekteye 
uğramaktadır.11 Suriye vakasında da görülebileceği üzere, önleme aşamasında 
başarıya ulaşılamamış ya da geç kalınmış durumlarda tepki verme 
sorumluluğunun zamanlı ve etkin bir şekilde uygulamaya konmasındaki en 
büyük engel, devletlerin siyasi iradesinin norm yönünde gösterilmiyor olmasıdır 
(bkz. Hehir, 2012; Gözen Ercan, 2016). Özellikle BM Güvenlik Konseyi daimî 
üyelerinin vetosu,12 normun güç kullanımı içermeyen tepki verme yöntemlerinin 
de uygulamaya konmasını zora sokmaktadır. Genel olarak, 2005 yılında koruma 
sorumluluğunun oybirliğiyle kabulünde ortaya çıkan pozitif tablonun normun 
uygulamasına gelindiğinde siyasi irade ile desteklenmediğinden söz etmek 
mümkündür. 

Koruma sorumluluğunun üçüncü sütun uygulamalarında bugüne dek 
karşılaşılan sorunların işaret ettiği en temel nokta, eşitliksiz bir yapıya ve temsile 
sahip Güvenlik Konseyi’nde insani krizlerde karar alma süreçlerinin etik/ahlaki 
sorumluluklar ve/veya insan güvenliği çerçevesinde değil, devletlerin siyasi 
çıkarları çerçevesinde şekillenmeye devam ettiğidir (Hehir, 2012; Gözen Ercan, 
2014, 2016).  Bu bağlamda, koruma sorumluluğunun onu insani müdahaleden 
farklı kılan yönlerine vurgu yapmak gerekliliği doğmaktadır. Her ne kadar bazı 
vakalarda insani müdahalelerin gerekliliği tartışılsa da koruma sorumluluğunun 
en temel normatif katkısı ilk iki sütunda yer alan önleyici13 mekanizmalarında 
yatmaktadır. Doğmakta ya da büyümekte olan insani krizlere erken müdahale, 
halkların vahşet suçlarına maruz kalmalarını engellemek için başlıca unsurdur. 
Ban Ki-moon, 2011 yılı koruma sorumluluğu raporunda, nihai hedeflerinin 
“devletlerin koruma sorumluluğunu kurumsallaştırmasını ve toplumların bu 

                                                 
10 Koruma sorumluluğunun Dünya Sonuç Zirvesi Belgesi’nde kabulünü sağlayan en temel etken 
normun kapsamının uluslararası hukukta yer alan vahşet suçları çerçevesinde kısıtlanması 
olduğu için (Reinold, 2010) bu anlamda herhangi bir değişikliğin olmasını—özellikle genişleme 
yönünde—beklemek gerçekçi olmayacaktır (bkz. Gözen Ercan, 2016).  
11 Bellamy’nin (2015a, 2015b) farklı çalışmalarında vurguladığı üzere üçüncü sütun çerçevesinde 
koruma sorumluluğu barışçıl ve güç kullanımına dayanmayan bir çok farklı yöntem ile yerine 
getirilebilmektedir. 
12 Suriye vakasında 2011’den bu yana, Rusya tek başına ya da Çin ile birlikte toplamda sekiz 
kararı veto etmiştir. Güç kullanımına yönelik yöntemlerin önerilmediği karar taslakları da dahil 
olmak üzere, veto hakkı (ya da tehdidi) kullanılırken Libya vakasının olumsuz bir örnek olarak 
öne sürüldüğü ve hepsinden öte Suriye’nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak 
bütünlüğünün korunmasının gerekliliğinin neden olarak kullanıldığı görülmektedir (Gözen 
Ercan, 2016: 97). Bu anlamda, “sorumluluk olarak egemenlik” anlayışından ve insan güvenliğini 
öne çıkaran bir bakış açısından uzak kalındığı açıktır. 
13 Koruma sorumluluğunun kavramsallaştırılmasının ardından özellikle güç kullanımını 
irdeleyen çalışmalarla büyüyen literatürde, son dönemlerde önleme sorumluluğuna ve ikinci 
sütununun önemine dair çalışmaların sayısı artış göstermektedir (bkz. Gallagher, 2015; Welsh, 
2015). 
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ilkeleri amaçlı ve sürdürülebilir bir şekilde içselleştirmelerini sağlamak” (BMGK, 
2011: 4) olduğunu vurgulamıştır. Böyle bir içselleştirmenin söz konusu 
olabilmesi için toplumların tüm unsurlarının süreçlere dahil edilmesi 
gerekmektedir.  

Eşitlikçi, kadınları çatışmaların önleme ve çözümleme süreçlerine dahil 
eden bir koruma sorumluluğu anlayışının bu amaca ulaşılmasını 
hızlandıracağını söylemek mümkündür. Bu çerçevede, koruma sorumluluğunun 
derinliği tartışılırken ilk olarak sorulması gereken soru—Enloe’nun (1989) 
uluslararası politikayı feminist bir yaklaşımla incelediği başyapıtında sorduğu 
gibi—“kadınlar nerede?” sorusudur.14 Kadınların sadece mağdur/kurban olarak 
nitelendirdiği ve erkeklerin deneyimlerinin norm olarak alındığı bir bakış 
açısından sıyrılıp, kadınların çatışma süreçlerinde oynadığı farklı rollerin 
irdelenmesi, koruma sorumluluğu normunun kavramsal olgunluğa 
ulaşabilmesinde kaçınılmazdır. Bond ve Sherret’ın (2012: 153) da savunduğu 
üzere,  

koruma sorumluluğu ile kadınlar, barış ve güvenlik üzerine çalışmalar 
arasındaki bağlantıların belirlenmesindeki başarısızlık, yalnızca 
tutarsız ve yoksun bir koruma sorumluluğu çerçevesi oluşturulmasını 
değil, aynı zamanda cinsiyet kalıplarını yıkma ve çatışmaları tehlikeli 
derecede basite indirgeyen ikili yaklaşımları yıkma yönünde sağlanan 
ilerlemeyi de geriletme riskini taşımaktadır. 

Toplumsal cinsiyet perspektifi üzerine çalışmalar ile Karar 1325 çerçevesinde 
tanınan anlayış çerçevesinde “toplumsal cinsiyet nasıl çalışır” (Stamnes, 2010: 5) 
sorusu da sorularak, koruma sorumluluğunun önleyici ve tepki verme 
mekanizmaları yeniden gözden geçirilmelidir.  

Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve insani krizlerin erken 
işaretlerinin toplanması, bu krizlerin daha da büyümeden önlenmesi için önem 
arz etmektedir. Davies ve diğerlerinin (2014) dikkat çektiği üzere, kadınlara karşı 
yapılan ekonomik, sosyal ve siyasi ayrımcılık gibi toplumsal cinsiyete dayalı 
belirteçlerin koruma sorumluluğu çerçevesinde incelenmesinin erken uyarı 
sistemlerinin kapasitesini arttırmak ve gelecekteki vahşet suçlarının öngörülebilir 
olmasını sağlamak açısından önemli katkısı olacaktır. Devletlerin kendi 
sorumluluğunu yerine getir(e)mediği durumlarda uluslararası toplumun tepkisi 
ne kadar erken olursa, vahşet suçlarına maruz kalma riski taşıyan 
toplumların/grupların korunması o kadar başarılı olacaktır. Üçüncü sütun 
çerçevesinde uygulanabilecek yaptırımlar ve askeri müdahaleler her zaman için 

                                                 
14 Cynthia Enloe’nun yanı sıra Ann Tickner, Sandra Harding, Christine Sylvester gibi isimler 
erkek egemen dış politika ve uluslararası ilişkilerde kadınların nerede olduğunu sorgulamış ve 
feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımının gelişmesinde önemli rol oynamışlardır (Tür ve Aydın 
Koyuncu, 2010: 5). 
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korunması gereken toplumlar açısından da daha çok mağduriyet doğurma riski 
taşımaktadır. Dolayısıyla bu yöntemlerin uygulanması özellikle kadınlar ve 
çocuklar üzerindeki etkileri üzerinden sorgulanmalı, konu üzerine bugüne dek 
yapılmış çalışmalar bu çerçevenin geliştirilmesi amacıyla dikkate alınmalıdır.  

Bu temel noktalar ışığında koruma sorumluluğunun derinliğinin ve 
yöntemlerinin geliştirilmesi için yapılabilecek ilk çalışma BM bünyesinde Genel 
Sekreter’e bağlı olarak çalışan Soykırımın Önlenmesi ve Koruma 
Sorumluluğuna15 dair BM Dairesi’nce (United Nations Office on Genocide Prevention 
and the Responsibility to Protect, kısaca Ortak Daire) gerçekleştirilebilir. Dünya 
Zirvesi Sonuç Belgesi’nin 139. paragrafında benimsenen her bir vakaya o vaka 
bazında yaklaşılmasını öngören anlayış çerçevesinde an itibariyle sayısı yirmiye 
yaklaşan R2P krizlerinin incelenmesi için farklı bilimsel araştırma komisyonları 
kurularak, bölgeler, kültürler ve toplumlar bazında temel sorunlar, engeller ve 
nitelikler tanımlanıp, toplumsal cinsiyet perspektifi gözetilerek kadınların 
oynadığı farklı roller16 de irdelenerek erken uyarı, önleme ve çatışma sonrası 
rehabilitasyon yöntemlerinin oluşturulması önemli bir başlangıç olacaktır. Bu 
incelemeler ışığında BM Genel Sekreteri’nce hazırlanacak yıllık raporlarda 
yöntem detayları BM Genel Kurulu bünyesinde tartışmaya açılabilir ve gerekli 
adımlar tavsiye niteliği taşıyan kararlarla resmileştirilebilir. 

Koruma sorumluluğunun uygulama stratejilerine ilişkin dikkat edilmesi 
gereken bu belirli konuların ötesinde, norm çerçevesinde aşılması gereken bir 
temel durum için ise şunlar söylenebilir: Kadınların mağdur/kurban kalıbında 
hapsolmuş unsurlar olmaktan öte büyük vahşet suçlarının işlenmesinde ne gibi 
roller üstlendiklerinin sorgulanması, bu suçların belirli yerlerde kadınları nasıl 
etkilediğinin irdelenmesi gerekmektedir (Stamnes, 2010: 5). Kadınların barışın 
inşasına ne gibi katkılarda bulunabileceği ayrıca bir tartışma konusu olarak ele 
alınmalıdır. Bu noktada önem arz eden temel unsur, barış süreçlerinde yer alan 
komisyonlarda kadın-erkek dağılımındaki eşitlikten ziyade yöntem ve yaklaşım 
önerenlerin/uygulayıcılarının yaklaşımlarını androsentrik varsayımlar ışığında 
değil toplumsal cinsiyet farkındalığı çerçevesinde geliştirmeleri olacaktır.  

Geleneksel güvenlik anlayışından sıyrılıp insan güvenliğine odaklanarak 
daha kapsayıcı bir bakış açısı benimseyen koruma sorumluluğu normunun 
toplumsal cinsiyet farkındalığını da yansıtabilir bir hal almasıyla çatışmaların 

                                                 
15 “Koruma Sorumluluğu Özel Danışmanı, Birleşmiş Milletler, Üye Devletler, bölgesel ve alt 
bölgesel düzenlemeler ve sivil toplum tarafından Korumaya İlişkin Sorumluluk ilkesinin ve 
bunun uygulanmasının kavramsal, politik ve kurumsal açıdan ilerlemesini geliştirmekle 
görevlidir (BM, 2017). 
16 Halihazırda devam etmekte olan R2P krizlerinde, kadınlar sadece işlenen savaş suçlarının ve 
cinsel şiddetin objeleri değil, çatışmalarda bizzat yer alan askerler ya da paramiliterler olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. 
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önlenmesi ve çözümlenmesi konusunda daha hızlı yok kat edilebilecektir. Bunun 
için de “bireylerin gerçek kapasiteleri, ihtiyaçları ve katkılarına dayalı ve kadınlar 
ile kızların sadece kurban olarak nitelendirilmediği ama süregiden bir barışın 
sağlanmasına katkıda bulunabilecek aktif unsurlar olarak görüldüğü” (Bond ve 
Sherret, 2012: 134) bir yaklaşımın koruma sorumluluğunun merkezine 
oturtulması gerekmektedir. Koruma sorumluluğunun öncelikli amacı olan toplu 
katliam suçlarının engellenmesinin temelinde her ülkenin/toplumun koruma 
sorumluluğunu içselleştirmesi yatmaktadır. Bu amaca ulaşılabilmesi için en 
başta tahammülsüzlüğün aşılması17 gerekmektedir, bu anlamda da toplumsal 
cinsiyet farkındalığı ve kadın-erkek eşitliği konularında kaydedilecek her 
aşamanın olumlu katkısının olacağı aşikardır.  
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CİNSİYETÇİ MİLLİYETÇİLİK VE SAVAŞLARDA 
CİNSEL ŞİDDETİN KULLANIMI: BOSNA ÖRNEĞİ 

GENDERED NATIONALISM AND THE USE OF 
SEXUAL VIOLENCE IN WARS: THE CASE OF BOSNIA 

Tuğçe KELLECİ* 

ÖZ 

Bu makalede, toplumsal cinsiyet kimliğinin etnik çatışmalar 
bağlamında inşa süreci tartışmaya açılmış ve Bosna 
Savaşı’nda yaşanan cinsel saldırılar örnek olay olarak 
belirlenmiştir. Feminizm, kadınların eril düşünce ve davranış 
biçimleri aracılığıyla baskı altına alınmasını toplumsal, 
politik, ideolojik ve uluslararası boyutlarıyla tartışmakta ve 
dünya sahnesindeki savaş, milliyetçilik, militarizm, dış 
politika gibi olguları iktidar ilişkileri çerçevesinde 
değerlendirmektedir. Bu olguların devlet-merkezli bir bakış 
açısıyla incelenmesi, bireye/gruba yönelen şiddet olaylarının 
gerek ideolojik gerekse sosyolojik boyutlarını görünmez 
kılmakta, savaşlarda yaşanan tecavüzlerin arka planında 
yatan motivasyonların ve söylemlerin ortaya çıkarılmasını 
zorlaştırmaktadır.    

Bosna Savaşı’nın feminist bir değerlendirmesi, devlet-
merkezli milliyetçiliğin toplumsal cinsiyet kimlikleri boyunca 
ürettiği iktidar ilişkilerini açığa çıkarması bakımından 
oldukça önemlidir. Nitekim Bosna Savaşı’nda da görüldüğü 
gibi, milliyetçi söylemle cinsiyetçi söylem iç içe geçmiş, bir 
anlamda kitlesel tecavüzlerle etnik temizlik hedeflenmiştir. 
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Bu makalede, Bosna’daki kitlesel tecavüzlerin sadece bireye 
yönelmiş fiziksel şiddet hadisesi olarak 
değerlendirilemeyeceği, aksine saldırıya uğrayan bireylerin 
bedeni üzerinden toplumun bütün olarak yeniden üretiminin 
hedef alındığı ve milliyetçi uygulamaların var olan toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiği savunulmaktadır. Ayrıca 
milliyetçilikle toplumsal cinsiyet arasındaki bağın, çatışmalar 
sırasında politik bir araç ve savaş taktiği olarak kullanılan 
tecavüz aracılığıyla yeniden kurulduğu ve güçlendirildiği ileri 
sürülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, 
Milliyetçilik, Cinsel Şiddet, Bosna Savaşı. 

ABSTRACT 

In this article, the construction process of gendered identity 
within the context of ethnic conflicts is discussed, and sexual 
violence during the Bosnian War is analyzed as a case study. 
Feminism discusses women’s control and repression by 
masculine thought and practices through social, political, 
ideological and international dimensions, and studies the 
facts such as war, nationalism, militarism and foreign 
policy within the framework of power relations. A state-
centric analysis of these facts overshadows the ideological 
and sociological dimensions of the acts of violence toward 
individuals/groups and makes it difficult to find out the 
motivations and discourses behind the rapes during the wars.  

A feminist examination of the Bosnian War is important in 
terms of revealing how state-centric nationalism produces 
power relations through gendered identities. As seen in the 
Bosnian War, the nationalist discourse has been intertwined 
with gendered discourse, eventually aiming at ethnic 
cleansing through mass rapes. It is argued that the mass rapes 
in Bosnia cannot be regarded merely as individual cases since 
they target the reproduction of society as a whole, and 
nationalist practices further deepened the existing gender 
inequality. Also, the link between nationalism and gender 
was reinstated and emboldened through rapes which were 
used as a political instrument and tactic of war.  

Keywords: Gender, Feminism, Nationalism, Sexual 
Violence, Bosnian War. 
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 “Her şey ulusal devletler, ulusal haklar ve  
etnik sınırlar içindeki hayat hakkındaki tatlı hikâyelerle başladı” 1 

 

GİRİŞ 

Tarihsel süreçte yaşanan savaşlarda, tecavüz olgusu bir savaş taktiği olarak 
kullanılmış, böylece bir grubun diğerini siyasal, ideolojik, toplumsal ve kültürel 
anlamda baskı altında tutmasının aracı olmuştur. Toplumsal cinsiyetle doğrudan 
bağlantılı olan ve kimlik nosyonunu temel alan bu tecavüz vakaları, etnik 
çatışmaların odak noktası haline gelmiştir. Savaşlarda sistematik olarak 
gerçekleştirilen kitlesel tecavüzler, sadece kadına değil aynı zamanda o kadının 
bağlı bulunduğu aile ve topluma da yönelerek çok daha geniş ölçekli bir hedef 
belirlemiştir. Doğrudan bir iktidar ilişkisini sembolize eden bu vakalar, cinsiyete 
yönelik kültürel normlar, kadın cinselliği ve erkeğin kadın üzerinde kurduğu 
toplumsal hâkimiyet olgularıyla ilişkilendirilebileceği gibi esasen, söz konusu 
cinsiyet modelleri milliyetçilik temelinde kurulmuş ve güçlenmiştir. 

Yugoslavya’da etnik milliyetçiliğin yükselişine bağlı olarak yaşanan 
sistematik tecavüzler, savaşın en yıkıcı unsurlarından biri olarak karşımıza 
çıkmıştır. Bu noktada, grup kimliklerinin yaratılmasında ve yeniden 
üretilmesinde, toplumsal cinsiyete bağlı dinamiklerin etkisi ve bu dinamiklerin 
milliyetçilikle olan karşılıklı ilişkisi önem kazanmaktadır. Nitekim Bosna 
Savaşı’ndaki (1992-1995) kitlesel tecavüzler ile milliyetçilik odaklı etnik temizlik 
olayları arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Milliyetçilik pratikleri bir 
yandan yıkıcı savaşlara neden olurken; diğer yandan, var olan erkeklik-kadınlık 
ayrımı üzerinden kadınların siyasal amaçlar doğrultusunda araçsallaştırılmasını 
kolaylaştırmaktadır. Kadınların “onur” üzerinden tanımlanması ve korunması 
gereken varlıklar olarak görülmesi çatışma başladığında düşman olarak 
değerlendirilen öteki kadınların tecavüz yoluyla “hiçleştirilmesi” politikasına 
dönüşmekte ve bu politikayla kadının bağlı olduğu toplumun yıkımı 
hedeflenmektedir.  

Yugoslavya’nın dağılmasını takiben ortaya çıkan ulus inşa sürecinde ve 
buna eşlik eden çatışmalarda milliyetçi anlayış ile cinsiyetçi uygulamalar iç içe 
geçmiş, kadınlar önemli ölçüde cinsel, fiziksel ve psikolojik saldırılara maruz 
kalmıştır. Bununla birlikte, savaşlarda yaşanan sistematik tecavüzlerin sadece 
kadın bedenini hedef aldığını söylemek eksik bir yorumlama olacaktır. Burada 
vurgulanan, söz konusu vakaların arka planında ideolojik bir motivasyonun 
bulunması ve bilinçli bir politikanın ürünü olmasıdır. Bosna Savaşı’ndaki kitlesel 

                                                 
1 “It all began with ‘sweet’ stories about national states, national rights, life within ethnic boundaries” 
(Hughes, Mladjenovic ve Mrsevic, 1995: 511’de belirtildiği üzere). 
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tecavüzler çoğunlukla kadınları hamile bırakma amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Kadınlara yönelik kitlesel tecavüzlerin milliyetçi söylemler ve toplumsal cinsiyet 
rolleriyle ilişkisini analiz etme noktasında feminizm önemli analitik araçlar 
sunmaktadır.  

Bu çalışmada, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında 
incelenecek olan Bosna Savaşı’nda yaşanan olaylar şüphesiz tarihteki ilk 
sistematik tecavüz örneği değildir. Ancak Bosna’yı diğer örneklerden 
farklılaştıran unsur, savaş tecavüzlerinin cinsiyetçi boyutunun ilk defa 
uluslararası kamuoyunda yankı bulmasını sağlayacak şekilde raporlanmasıdır 
(bkz. Enloe, 1994: 219-220; Ray, 1997: 796). Nitekim Bosna Savaşı, devlet 
destekli milliyetçiliğin yükselişinin, cinsiyetçi kıyımlara yol açarak nasıl yıkıcı bir 
etkide bulunabileceğini gözler önüne sermiş ve uluslararası toplumun dikkatini 
bu konuya çekmiştir. 

 Benard (1994), savaşlarda yaşanan tecavüzlerin dört farklı görünümünün 
olduğunu savunmaktadır. Birincisi, erkeği savaşmaya motive edebilmek için, 
tecavüzlerin, gönüllü ya da gönülsüz cinsel ödüller olarak kullanılması 
durumudur. İkincisi, çatışma içerisinde yer alan silahlı grupların tecavüz 
eylemleriyle hukuk dışına çıkmalarının, yetkililer tarafından sıkı denetimlerle 
engellenmesi ve cezalandırılması yerine zaman zaman belirli bir “hoşgörü” 
gösterilmesidir. Üçüncüsü, tecavüz eylemlerinin sistematik olmak yerine, liderlik 
yapısındaki bir kırılmadan yararlanan bireysel eylemler olarak tasvir edilmesidir. 
Öte yandan bu görünüm, tecavüz ve yağmanın açıkça teşvik edildiği Bosna-
Hersek’teki durumun genel karakterini yansıtmamaktadır. Dördüncüsü ise, 
tecavüzün planlı bir savaş taktiği olarak kullanılmasıdır ki Bosna’daki kitlesel 
tecavüzlerin temelinde büyük ölçüde bu fikir yatmaktadır.  

Bu çalışmada, milliyetçi söylemlerin ve pratiklerin cinsiyetçi temelleri ele 
alınarak, kadının milliyetçi süreçlerde nasıl konumlandırıldığı, cinsiyet 
kavramına yüklenmiş olan toplumsal kodlar bağlamında farklı boyutlarıyla 
analiz edilecektir. Bu kapsamda öncelikle milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet 
ilişkisine dikkat çekilecek sonrasında savaşlarda cinsel şiddetin kullanımına 
ilişkin genel bir çerçeve çizilecek ve söz konusu bu şiddet vakaları feminist 
literatürün sağladığı bakış açısıyla ele alınacaktır. Milliyetçiliğin ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan kitlesel şiddet olaylarının teorik ve ideolojik arka planı 
sunulduktan sonra, Yugoslavya’da milliyetçiliğin yükselişine neden olan 
unsurlar genel hatlarıyla analiz edilecek ve yükselen milliyetçiliğin kadınları 
politik çıkarların önemli bir aracı haline getirmesi tartışılacaktır. Son olarak, 
Bosna Savaşı’nda sistematik olarak yaşanan tecavüzlerin nasıl etkili ve hızlı bir 
şekilde savaş silahı olarak kullanıldığı ve etnik temizliğin bir aracı haline 
getirildiği analiz edilecektir. Böylece Bosna’daki etnik çatışmalar ekseninde 
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milliyetçiliğin toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerindeki ve aynı zamanda 
toplumsal cinsiyet rollerinin milliyetçilik üzerindeki kurucu etkisi ve kitlesel 
tecavüzlerle etnik temizlik politikaları arasındaki bağ incelenecektir.  

1. MİLLİYETÇİLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET: “KADIN OLARAK 
ULUS” İMGESİ 

Milliyetçiliğe ilişkin kuramsal tartışmalar, olgunun kökenine dair 
temellendirmelerine bağlı olarak üçlü sınıflandırmayla sunulur: ilkçi 
(primordialist), modernist ve etno-sembolcü (ethno-symbolist) yaklaşım.  

Etnik toplulukların ve ulusların, “tarihin doğal birimleri ve insan 
deneyiminin bütünleştirici unsurları olduğunu” (Smith, 2002b: 34) savunan ilkçi 
yaklaşım, milletleri doğal yapılar olarak görür ve etnik kimlikleri oluşturan dil, 
din ve kan bağı gibi nesnel öğelerin “verili” olduğunu, fazlaca değişikliğe 
uğramadan kuşaklar boyunca aktarıldığını ileri sürer (Özkırımlı, 2016: 92). 
Clifford Geertz (1973: 259), primordial bağların2, temelde birincil yakınlık ve 
akrabalık bağlantısından fakat bunun da ötesinde belirli bir dinsel toplulukta 
doğma, belirli bir dili ya da diyalektiği konuşma ve belirli toplumsal pratikleri 
uygulamayı içeren toplumsal varoluşun kabul edilmiş “verileri”nden (the assumed 
givens) kaynaklandığını belirtmektedir. Kan, dil, din ve gelenek üzerine 
temellendirilen bu bağlar bizzat öznenin kendisi tarafından kutsal kabul 
edilmekte; üstelik bu sadece kişisel yakınlık, pratik zorunluluklar, ortak çıkar ya 
da çeşitli yükümlülükler dolayısıyla değil büyük ölçüde bu bağın kendisine 
atfedilen üstünlükten kaynaklanmaktadır.  

Primordial unsurları siyasal oluşumların öncülü ve temeli olarak gören 
ilkçi yaklaşım, tıpkı cinsiyet ve coğrafyanın yaptığı gibi insanları farklı gruplara 
ayırırken ulusların ve milliyetçiliğin “sürekli ve doğal” olduğunu ileri 
sürmektedir (Smith, 2002b: 34). Her ne kadar bu yaklaşım etnik bağlılığın inanç 
ve algılama boyutuna dikkat çektiği için önemli görülse de (bkz. Özkırımlı, 2016: 
101) bir takım eleştirilere maruz kalmaktadır. Özellikle etnik kimlikleri doğuştan 
gelen ve toplumsal ilişkilerden bağımsız, değişmez bir yapıda tanımlaması, etnik 
kimliklerin kökenine dair açıklamalarının mistisizmi, etnik kimlikleri diğer 
sınıfsal, dinsel, toplumsal cinsiyet gibi kimliklerin önüne koyması ve etnik 
bağlılıklarla toplumsal deneyimler arasındaki ilişkilerin duygusal yönünü göz 
ardı etmesi gibi konularda eleştirilmektedir (Özkırımlı, 2016: 91-101). 

İlkçi yaklaşımın aksine modernist yaklaşım, milletleri ve milliyetçiliği yeni 
bir fenomen ve sanayileşme, kapitalizm, bürokrasi, kitle iletişimi ve 
                                                 
2 Clifford Geertz, primordial bağlar üzerine geliştirdiği argümanını esasen sosyolog Edward 
Shils’in sosyal bağların primordial, kişisel, kutsal/dinsel ve sivil bağları arasında ayrımlama 
yaptığı çalışmasına dayandırmaktadır.  Söz konusu ayrımlama için bkz. Shils, 1957. 
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sekülerleşmenin devrimci modern güçlerinin ürünü olarak görmektedir (Smith, 
2002a: 34). Modernistlerin önemli temsilcilerinden Ernest Gellner (2013), millet 
ve milliyetçilik kavramlarının doğal kabul edilemeyeceğini nitekim bunların 
sanayileşmeyle ortaya çıkmış kavramlar olup, insanlığın kalıcı ve değişmez 
özellikleri şeklinde açıklanamayacağını savunmaktadır. Buna göre, milliyetçilik, 
geçmişte var olan milletlerin ortaya koyduğu bir duygu olarak tanımlanamaz. 
Aksine, milliyetçilik, geçmişte var olmayan milletleri yaratır.  

Eric Hobsbawm (2014: 24) da, milliyetçiliği Gellner’in tanımladığı gibi, 
“esasen politik birim ile milli birimin uyumlu olması gerektiğini savunan bir 
ilke” olarak tanımlamaktadır. Ancak milliyetçilik tanımlamasında Gellner’in 
yaklaşımına ilişkin ciddi bir eleştiri de yöneltmektedir. Söz konusu eleştiri, 
Gellner’in “tercih ettiği tepeden modernleşme perspektifinin, aşağıdan 
değerlendirmeye3 yeterli önem verilmesini güçleştirmesidir” (Hobsbawm, 2014: 
25). Modernistler, dil, tarih ve gelenek gibi unsurların doğal değil milleti “icat 
ederken” milliyetçilik tarafından icat edilmiş olgular olduğunu ve gerektiğinde 
yeniden icat edildiğini ileri sürmektedir (Gellner, 2012: 181; Hobsbawm, 2014: 9, 
73, 115). Böylece millet, standartlaştırılmış bir anlatıya (ortak geçmiş) ve 
kurguya (dil ve gelenek) bağlantılı olduğu savunulan bir kültürün siyasallaşması 
olarak incelenmektedir. 

John A. Armstrong, Anthony D. Smith ve John Hutchinson’ın önemli 
temsilcileri olduğu etno-sembolcü yaklaşım ise, ilkçiler ve modernistler arasında 
bir “orta yol” arayışındadır  (Özkırımlı, 2016: 203). Etnik kimlik tanımlamasının 
en önemli özelliğinin “süreklilik” (persistence) olduğunu ifade eden Armstrong 
(1982: 4), Fransız Annales Okulu’nun uzun erimli tarih yazımı anlayışının 
(longue durée), modern milliyetçiliğin, etnik bilinç döngüsünün bir parçası olarak 
anlaşılabilmesi için gerekli olduğunu savunmaktadır.  

Armstrong’un yaklaşımı esasen antropolog Friedrik Barth’ın etnik gruplara 
ilişkin yaklaşımına dayanmaktadır. Barth (2001: 17-19), etnik gruba aidiyeti 
belirleyen unsurların objektif farklılıklardan kaynaklanmadığını, aksine 
toplumsal süreçte bireylerin kendi kimliklerini tanımlarken kullandığı unsurların 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu anlamda, etnik grupların sınırlarının 
belirleyicisi ve bu sınırların sürekliliğinin teminatı, coğrafi sınırlar değil aidiyet ve 
dışlama mekanizmalarını harekete geçiren “kutuplaşmaya varan farklılıklardır”. 
Böylece etnik bir grup kimliği, farklı gruplarla etkileşim halinde dahi kültürel 
davranış açısından farklılığını sürdürebildiği ölçüde etnik sınırlarını korumuş 
olmaktadır.  

                                                 
3 Burada Hobsbawm’ın aşağıdan değerlendirme ile kastettiği, hükümetlerin veya milliyetçi 
hareketlerin yerine onların eylem ve propagandalarının hedefi olan sıradan insanların gözüyle 
milletin nasıl bir şey olduğunun incelenmesidir. Bkz. Hobsbawm, 2014: 25. 
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Anthony D. Smith (1994: 41) de etnik kimliğin tarihi ve sembolik-kültürel 
boyutunu öne çıkararak, Armstrong ve Barth gibi süreklilik unsuruna vurgu 
yapmaktadır. Smith, etnik grubu, soya ait mitlerin rolünü ve tarihî anıları 
vurgulayan, din, gelenek, dil ya da kurumlar gibi bir veya birden fazla kültürel 
farklılığa göre tanınan ve ayırt edilen bir kültürel kolektif tip olarak 
tanımlamaktadır. Ayrıca, bir etnik gruba aidiyetin birey için farklı dönem ve 
durumlara göre değişiklik gösterebileceğini, bu durumun da etnikliğin, belirli 
kolektif çıkarları harekete geçirebilmek için iktidar elitleri tarafından araçsal 
olarak kullanılmasına imkân tanıdığını vurgulamaktadır. Bu noktada, ortak 
deneyimlere ilişkin mitlerin ve sembolik unsurların etnik bilinci 
canlandırabilmek ve grubu harekete geçirebilmek için işlevsel bir araç haline 
gelmesi söz konusu olabilmektedir. 

V. Spike Peterson (1999), siyasal kimlikler ve milliyetçilik konusunu 
feminist bakış açısıyla değerlendirdiği makalesinde, milliyetçiliği, siyasal 
kimliklerin belirli bir görünümü olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, siyasal 
kimliklerin toprak temelli bir alt kümesini oluşturan milliyetçilik, kendini iki 
modelde ortaya koymaktadır. Bunlar, devlet kaynaklı (state-led) ve devlet arayışlı 
(state-seeking) milliyetçilik modelleridir. Devlet kaynaklı milliyetçilik modeli, bir 
ulus içerisindeki bütün unsurların belirli bir kültürel form içerisinde 
benzeştirilmesini; devlet arayışlı milliyetçilik modeli ise, belirli bir grup 
kimliğinin bağımsız bir devlet olarak tanınma amacı doğrultusunda harekete 
geçirilmesini içermektedir (Peterson, 1999: 35). Eski Yugoslavya’nın dağılma 
sürecinde her iki milliyetçilik modeline de rastlamak mümkündür.  Buna eşlik 
eden yoğun bir etnik ötekileştirme süreci çatışmanın yoğunluğunda merkezi bir 
rol oynamıştır.  

Milliyetçilik ister, Gellner’in ifadesiyle “icad edilmiş” (invented), ister 
Benedict Anderson (1995)’ın yaklaşımıyla “hayali cemaatler” (imagined 
communities) olarak tanımlansın, grup içerisinde ikna veya zor kullanarak tek-
biçimliliğin sağlanması çatışmalara neden olur (Peterson, 1999: 36). Bu 
çatışmaların önemli noktalarından birisi de, milliyetçilik ideolojisinin cinsiyetçi 
söylem ve uygulamalarla iç içe geçerek çok sayıda kadını cinsel saldırıların 
hedefi duruma getirmesidir. Bu iç içe geçmişlik gereği “milliyetçiliği 
anlayabilmek için toplumsal cinsiyet ilişkilerine bakma[k], toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini anlamak için de milliyetçiliğe, uluslaşma süreçlerine, militarizme 
bakma[k]” zorunlu hale gelmektedir (Altınay, 2013: 16). Bu açıdan 
siyasal/toplumsal çatışmaların cinsiyetler üzerindeki etkisi, yalın bir şekilde 
sürecin planlanmamış bir sonucu olarak değerlendirilemez. Ancak milliyetçiliğe 
dair yukarıda tartışılan geleneksel literatür dikkate alındığında, milliyetçi 
ideolojilerin toplumsal cinsiyet rolleri temelinde sosyal inşasının ve cinsiyetlerin 
siyasal çatışmaların bir nesnesi haline getirildiği dinamiklerin/süreçlerin 
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incelemeye dahil edilmediği görülmektedir. Bu kapsamda, çeşitli anlatılar ve 
kurgular aracılığıyla temelde bir aidiyet ve dışlama ilişkileri sunan milliyetçiliğin, 
toplumsal cinsiyet temelinde ele alınması önem kazanmaktadır.  

Ulus inşa süreçlerinde, paylaşılan geçmiş ve gelecek beklentileri gibi 
milliyetçiliğin kurucu unsurları, büyük ölçüde, kadının deneyimlerini göz ardı 
etmekte (Enloe, 2003: 80) ve cinsiyetçi milliyetçilik toplumsal olarak inşa edilmiş 
erkeklik-kadınlık tasarımları üzerinden harekete geçirilmektedir (Banerjee, 2003: 
167). Erkek, milliyetçi anlatılarda ulusal sadakat uğruna canını feda etmekle 
temsil edilirken, kadının birincil görevi ev içi işlerle (çocuk yetiştirmek ve evin 
yönetimi) ilgilenerek erkeği desteklemek olarak sunulmaktadır (Aydın Koyuncu, 
2011: 190). Bu bağlamda milliyetçi ideolojiler, esasen, toplumsal cinsiyet 
farklılıklarının güçlü bir inşasına bağımlı olduklarından cinsiyetçi temelden 
beslenmiş ve kadın sembolik olarak “ulusal beden politikasının” içerisine dâhil 
edilmiştir (McClintock, 1991: 105). Geleneksel milliyetçilik literatürünün bu 
noktadaki “toplumsal cinsiyet körlüğü” (gender blindness) karşısında feminizm, 
milliyetçilik çalışmalarına “kadının geri getirilmesi” çabasını ortaya koymaktadır 
(Nagel, 1998: 243). 

Cinsiyetin milliyetçilikle ilişkisinin açıklanabilmesi için öncelikli olarak, 
“cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet”4 arasındaki ayrımın açık bir şekilde ortaya 
konulması gereklidir. Cinsiyet kavramı, biyolojik temelde kadın-erkek ayrımını 
belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek arasında toplumsal olarak 
inşa edilmiş eşitsizlik ilişkisi olarak tanımlanmaktadır (Whitworth, 1989: 265-
272). Bu kavram, “farklı cinsiyetler arasındaki ilişki, kabul ve iktidar biçimlerinin 
aslında doğada verili olarak ortaya çıkmadığını, bir insan yapısı olarak 
sosyalizasyonla oluştuğunu” öne sürer. Cinsiyet doğuştan kaynaklanan biyolojik 
farklılığı tanımlarken; toplumsal cinsiyet, yaşam içerisinde toplum içinde 
kazanılan cinsiyet rollerine karşılık gelir. Diğer bir deyişle, cinsiyet kavramı 
kadın-erkek ayrımını belirtirken, toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek için 
tanımlanmış olan toplumsal rolleri ifade etmektedir (Eken, 2015: 450). 

Gerek milliyetçilik ideolojisinin gerekse toplumsal cinsiyet kimliğinin 
oluşması için her zaman bir “ötekiye” ihtiyaç vardır.  Burada öteki, etnik 
kimlikler üzerinden kurulabileceği gibi, kadın kimliği üzerinden de harekete 
geçirilebilir hatta bazı durumlarda bu ötekileştirme nesneleri birbiriyle doğrudan 
bağlantılı hale gelir. Böyle durumlarda, gerek toplumsal süreçlerde gerek ise 
çatışma ortamlarında, milliyetçi ötekileştirme ile cinsiyetçi ötekileştirme paralel 
çizgide ilerler. Cinsiyetçi ötekileştirme sürecinde kadın, “tarihin bir öznesi olma 
yetisini” kaybeder ve toplumsal alanın nesnesi olarak yeniden kurgulanır (bkz. 
Alexander, 2011).  

                                                 
4 Feminizm-toplumsal cinsiyet ilişkisi için bkz. Zalewski, 1995: 340.  
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Milliyetçi bakış açısının en belirgin sonuçlarından biri, kadınların birer 
anne veya eş olarak simgeleştirilerek, ulusu yeniden üretmenin temel aracı 
olarak görülmesidir (Loomba, 2000: 242). Anthias ve Yuval-Davis (1989)’in 
kadının etnik ve milliyetçi süreçlerde nasıl konumlandırıldığı üzerine yaptığı 
sınıflandırmadan hareket eden Peterson (1994), toplumsal cinsiyet bağlamında 
beş farklı boyuta vurgu yapmaktadır. Birincisi, kadınlar, grup üyelerinin 
biyolojik yeniden üreticisi olarak kavramsallaştırılmaktadır. Nüfus üzerindeki 
kontrolü biçimlendiren bu unsur, belirli bir etnik grubun üyelerinin nüfus artışı 
için teşvik edilmesinin ötesinde, diğer bir etnik grubun doğum oranlarının 
sınırlandırılması, ülkeden çıkarılması ve hatta yok edilmesi biçiminde kendisini 
göstermektedir (Anthias ve Yuval Davis, 1989: 8). Buna bağlı olarak, kadın 
bedenleri, erkeklerin savaşlarında rahatlıkla savaş meydanı haline gelmektedir. 
Bosna’da yaşanan sistematik tecavüzler ve cinsel kölelik yalnızca sayısız kadına 
zarar vermemiş aynı zamanda topluluğun devamlılığını da tehdit etmiştir 
(Peterson, 1994: 79). Savaş sırasındaki cinsel şiddetin arkasındaki mantık, bireye 
yönelmiş bir saldırı olmanın ötesinde, bireyin bağlı olduğu toplumun tamamının 
hedef alınmasıdır.  

Milliyetçi hareketler, kadınlara, ulus için yaşayacak ve gerektiğinde ulus 
için canını feda edecek çocuklar doğurması rolünü yüklemektedir (Loomba, 
2000: 242). Örneğin Sırp militarist milliyetçiliği, Yugoslavya’daki etnik 
çatışmalar sırasında, ulusun savaşta kendini savunabilmesi için, Sırp kadınının 
daha fazla çocuk doğurması gerektiği konusunda bir söylem geliştirmiştir 
(Hughes, Mladjenovic ve Mrsevic, 1995: 521). Benzer şekilde, Bosnalı bir 
Müslüman liderin, Müslüman kadınlara “üçü Bosna için olmak üzere en az beş 
çocuk” doğurmalarını öğütlediği görülmektedir (Snyder, Gabbard, May ve 
Zulcic, 2006: 189’da belirtildiği üzere). Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri 
de Hamas’ın kadının direnişteki konumuna ilişkin yaklaşımıdır. Hamas5, 18 
Ağustos 1988 tarihli kuruluş bildirisinin 17. maddesinde şu ifadelere yer 
vermektedir: “Kurtuluş savaşında Müslüman kadının rolü Müslüman erkeğin 
rolünden daha az değildir, . . . kadın erkeğin fabrikasıdır” (Maqdsi, 1993: 127). 
Görünürde kadına değer atfeden bu metinler aslında kadına toplumsal hayatta 
biçilen ikincil rolü yeniden tanımlamakta ve normalleştirmektedir. 

İkincisi, kadınlar, grup üyelerinin ve kültürel formların, toplumsal yeniden 
üreticisi olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ataerkil toplumlarda, kültürel 
formların aktarımı ve toplumsallaşma sürecinin birincil aktörü kadındır. Kadın 

                                                 
5 Hamas, 1 Mayıs 2017 tarihinde Katar’da ilan edilen “Genel İlkeler ve Politikalar Belgesi” isimli 
yeni politika belgesinde, örgütün kuruluş bildirisi üzerinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu 
kapsamda değişen konulardan birisi de, önceki metnin kadını ikincilleştiren cinsiyetçi vurgusu 
olmuştur. Bu yeni politika belgesine göre: “Filistinli kadının rolü, bugünü ve geleceği inşa etme 
sürecinde temeldir, tıpkı Filistin tarihini yapım sürecinde daima olduğu gibi. Bu, direniş, 
özgürleşme ve siyasal sistemin kurulması projesinde önemli bir roldür.” Bkz. Hamas, 2017: 9. 
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bu rolü aile içinde ve çocuğun ön eğitim aşamasında gerçekleştirmektedir. 
Kadına kültürel olarak uygun görülen ve nesiller arası sürekliliği sağlayacak 
inançların, davranışların ve bağlılıkların öğretilmesi konusunda geniş bir 
sorumluluk yüklenmektedir. Sözü edilen bu kültürel aktarım, ana dilinin 
öğretilmesinin yanı sıra, toplumun sembolleri, ritüelleri ve bunun gibi birçok 
öğeyi içermektedir (Athias ve Yuval-Davis, 1989: 9; Peterson, 1994: 79). Böylece 
kadınlara atfedilen toplumsal rol yeni nesle rehberlik etme ve bu neslin eğitimini 
sağlama çizgisinde belirginleşmektedir.  

Üçüncüsü, kadınlar, grup farklılığının imleyeni olarak görülmektedir. Bu 
bağlamda, kadın, ulusun ve grubun kültürel kimliğinin sembolik üreticisi olarak 
sunulmaktadır. Sembollerin uğruna savaşmaya ve hatta ölmeye değecek olgular 
olarak görülmesi, kültürel metaforları savaşlardaki önemli silahlar haline 
getirmiştir (Peterson, 1994: 79).  

Milliyetçi anlayış, “Ana-olarak-Ulus”6 imgesini kullanarak kadını ve 
bedenini hayali cemaatler çerçevesinde sınırlandırmaktadır (Loomba, 2000, s. 
242). Böylece kadınların bedenleri çok hızlı ve kolay bir biçimde grupların 
çatışma alanı haline dönüşmektedir. Ulus için erkek çocuğu doğurarak önemli 
bir misyon yüklenen kadın aile içinde yüceltilmekte ama aynı kadın, dışarıdan 
yönelecek bir tehlikeye karşı kendi doğurduğu oğul tarafından korunması 
gereken bir varlık olarak güçsüzleştirilmektedir. Bu noktadan hareketle, kadının 
eğitimine biçilen değerin dahi eğitimli kadınların daha iyi birer eş ve anne 
olacağı mantığına dayandırıldığını söylemek yerinde olacaktır (Arman ve 
Şerbetçi, 2012: 75).  

Doğanın kadın olarak simgeselleştirilmesi, kolaylıkla ulus ile kadının eş 
unsurlar olarak görülmesine neden olmaktadır. Böylece toprağı kadın bedeni ile 
buluşturan metaforlar, sembolik olarak toprağa/kadın bedenine duyulan arzuyu 
maskulen bir arzu olarak inşa eder (Alexander, 2011: 375; Saigol, 2013: 232). 
Ana vatanın kadın bedeni olarak somutlaştığı bu durum sonucu, kadın bedenleri 
savaş ve istila gibi durumlarda sıklıkla yabancı erkeklerin “ihlal” tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaktadır. Toprak sembolik olarak kadını temsil ettiğinde, bir 
kadının “ahlakının” dışarıdan gelen yıkıcı etkilerle “bozulması”, ulusun 
bütünlüğünün tehdit edilmesiyle aynı anlama gelebilir.  

“Kadın-olarak-Ulus” metaforu, aynı zamanda, kadınını/ulusunu tecavüze 
karşı koruyamayan erkeğin, o beden ve toprak üzerindeki hakkını kaybettiği 
fikrine dayanır. Burada kadın siyasetin bir nesnesi haline getirildiği için kendini 
temsil hakkını kaybeder ve böylece erkeğin mülkü olarak somutlaşır; zira burada 

                                                 
6 “Ana-olarak-Ulus” ve “Kadın-olarak-Ulus” kavramları literatürde geçişli olarak 
kullanılmaktadır.  
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“anavatan” kadındır ancak devlet ve onun savaşçı vatandaşları hâlâ erkeklerdir 
(Peterson, 1994: 80). Bu şekilde kadını ve kadınlığı tanımlamaya hizmet eden 
milliyetçi söylem, kadını aile içi, özel alanda kurgularken; kamusal ve siyasal 
alana ise erkeği ve onun milliyetçi hedeflerini yerleştirmektedir (Alexander, 
2011: 373). 

 Feminizme göre, savaş, zaten derin olan kadın erkek ayrımını daha da 
derinleştirmekte, erkek gücünü simgeleyen savaşlar erkeğin otoritesini arttırarak 
cinsiyetler arası mesafeyi ileri boyutlara taşımaktadır. Böylece savaşın meşru bir 
zeminde tanımlanabilmesi için geliştirilen eril söylem, mevcut toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini derinleştirerek, kadınları savaşın en önemli mağdurları haline 
getirmektedir (Arman ve Şerbetçi, 2012: 67).  

Dördüncüsü, kadının, kamusal alandaki görünümünün tarihten bu yana 
reddedilmesidir. Geleneksel savaş anlatısı, kadının yüksek siyaset sahnesindeki 
rolünü, nadiren savaşçı ya da lider olarak tanımlar. Kadının savaş tarihinin 
olmadığı tezini normalleştiren ve yeniden üreten bu tutum, sistematik bir 
biçimde kadının savaşlarda sergilediği aktif savaşan rolünü inkâr etmekte ya da 
küçümsemektedir (Peterson, 1994: 80). Savaşçı kadın yoktur tezi tarihsel 
örnekleri yok saymaya neden olmaktadır; gerçekte olan ise savaşçı kadının yazılı 
tarihinin olmadığıdır.  

Erkeğin kadını güçlendiren savaşçı bir yapısının olduğu bu yüzden de 
savaşçı olmanın, tarihsel ve biyolojik olarak erkeklere özgü olduğu 
toplumsallaşma sürecinde aktarılan kültürel bir anlatının parçasıdır (Jones, 
1997). Cynthia Enloe (1987: 529)’nun da belirttiği gibi, kadınlar, militarizm 
süreçlerinde esasında “bir erkek dramasının sahne dışı korosu” olarak görülür. 
Bu nedenle, kadınlar savaşa dair tarihsel anlatılarda ancak küçük bir alanda 
kendine yer bulabilmektedir. Halbuki doğrudan cinsiyete bağlı olarak savaş ve 
barış eğiliminin ortaya konulamayacağı açıktır.  

Beşincisi, kadınların milliyetçi anlatılarda tek tipleştirilmesi durumudur. 
Milliyetçi söylemlerin ve toplumsal cinsiyete dayalı anlatıların ötesinde, kadın 
grupları kendi içinde homojen bir yapıya sahip değildir. Zira ırkçılık, sınıf 
ayrımcılığı, yaş ayrımcılığı, heteroseksizm, engellilere yönelik ayrımcılık gibi 
toplumsal hiyerarşiyi kuran her türlü yapı kadınların toplumdaki konumlarını 
doğrudan etkilemektedir. Erkeklerden hatta birbirlerinden farklı 
konumlanmalarına rağmen, milliyetçi pratikte kadınlar, belirli bir grup 
kimliği/amacı doğrultusunda ve uyum içerisinde tanımlanırlar (Peterson, 1994: 
82). Bununla birlikte, kadınların uğradığı ihlaller ve hak arayışında oldukları 
konular birbirinden önemli ölçüde ayrılmaktadır.   
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Özetle, milliyetçi söylemin toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi söylemin 
de milliyetçilik uygulamaları üzerinde oldukça önemli bir etkisinin bulunduğunu 
söylemek gerekmektedir. Milliyetçi söylem doğrultusunda kadınların çıkarı 
siyasal çıkarlarla özdeşleştirilir ve hayatın her alanındaki görüntüsü daha da 
belirsiz hale gelir. Oysa kadınların çıkarlarıyla siyasal kazanımlar arasında 
doğrudan veya verili bir bağlantı yoktur.  

2. SAVAŞLARDA CİNSEL ŞİDDETİN TARİHSEL İZLEĞİ 

Tarihin her döneminde, ahlaki bir gerekçe sunan ideolojilerle silahlanmış 
bir grup erkek hatta bazen resmi bir milis kuvveti, “kamu yararı için” kadınlara 
yönelik aşağılayıcı eylemlerde bulunmuştur (Brownmiller, 1975: 124-125). 
Tecavüz farklı derecelerde, farklı koşullarda, çok farklı içerikte ve etkide 
gerçekleşmiş olsa da neredeyse her savaşın bir parçası haline gelmiştir (Benard, 
1994: 29). Şiddet, özellikle de cinsel şiddet, ordular ve hükümetler tarafından bir 
grubun siyasal, ekonomik, dinsel ve sosyal konumunu bir diğeri üzerinde 
geliştirmesi için sistematik şekilde savaş taktiği olarak kullanılmıştır (Farwell, 
2004).  

İlk kez kayıt altına alınan kitlesel tecavüzler, 1938 yılında Kristal Gece 
(Kristallnacht) olarak bilinen ve Nazi yönetiminin yürüttüğü şiddet eylemleri 
esnasında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Japonların Çinli kadınlara yönelik 
“Nanking tecavüzleri” (1937-1938), Irak, Kolombiya, Sudan, Ruanda ve 
Kosova’da yaşananlar da benzer kitlesel tecavüz örnekleridir (Milillo, 2006: 196-
197). Kitlesel tecavüzlerin bazılarına ilişkin rakamlar şu şekildedir: Ruanda’da 
100 bin ve 250 bin arasında kadının tecavüze uğradığı bilinmektedir. Benzer 
şekilde Sierra Leone Cumhuriyeti’ndeki sivil savaşta, 60 binden fazla, Liberya’da 
40 binden fazla ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 200 binden fazla kadın 
tecavüze uğramıştır (bkz. UN.org, t.y.).  

Şiddetli çatışmalar esnasında ortaya çıkan kitlesel tecavüzler, hedef aldığı 
gruba verdiği fiziksel ve ruhsal zararların yanı sıra bazı kültürel işlevleri de 
yerine getirmektedir. Tecavüz olayları bir yandan kadının fiziksel ve psikolojik 
varlığını yok ederken, öte yandan saldırı altındaki tüm grubun, etnisitenin ya da 
ulusun kültürel ve kolektif kimliğine zarar verme amacına yönelik olmaktadır 
(Seifert, 1996: 35). Bu nedenle tecavüzlerin şiddetli çatışmaların bir sonucu 
olarak değil, aksine sistematik bir aracı olarak kavramsallaştırılması yerinde 
olacaktır.  

Savaş zamanı yaşanan tecavüzleri açıklamak için ortaya çıkan iki farklı 
yaklaşımdan birincisi biyoloji temellidir ve kadına yönelen cinsel şiddet 
vakalarını biyolojik farklılık çerçevesinden yorumlamaktadır. Buna göre, 
erkekler cinsel organlarını bir silah olarak kullanılabileceklerinin farkına 
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vardıklarında, tüm erkekler tüm kadınlar için potansiyel birer tehdit haline gelir 
(Brownmiller, 1975: 14-15). Bu yaklaşım, her erkeğin her kadın üzerinde cinsel 
gücünü kullanmak için doğuştan bir güdüye sahip olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Cinsel şiddeti biyolojik farklılıklarla açıklamaya çalışan ve tüm 
erkekleri tüm kadınlara karşı doğal bir tehdit olarak gören bu yaklaşım oldukça 
indirgemeci bir perspektif sunmaktadır. Zira sistematik tecavüzlerin yaşandığı 
Bosna Savaşı’nda, kadınların yaşadığı şiddete karşı çıkan erkeklerin de 
bulunduğu çeşitli anekdotlarda yer almaktadır. Bosna’da yaşayan 17 yaşında ki 
bir kız başından geçenleri şu ifadeler ile anlatmaktadır:  

Bazı askerler evimize geldi, onlardan dördü beni yakaladı ve diğer 
odaya itmeye başladılar. Ancak beşincisi ona benim kızını 
hatırlattığımı ve beni rahat bırakmalarını söyledi. Kendi aralarında 
tartıştılar hatta onu vurmakla tehdit ettiler, fakat önümde durdu ve 
hareket etmeyi reddetti (Benard, 1994: 34).7 

 Cinsel şiddetin biyolojik temele dayandırılması, erkeğin yaptığı eylemi 
meşrulaştırma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bir diğer dikkat 
çekilmesi gereken nokta, savaşlarda sadece kadınlara tecavüz edilmediğidir. 
Savaş sırasında tecavüz vakasını yalnızca kadınlarla ilişkilendirmek, erkeklerin 
yaşadığı cinsel şiddet olaylarını8 görünmez kılmaktadır. Milliyetçi söylem 
doğrultusunda erkekler de hayatlarını kaybedebilir, cinsel istismara maruz 
kalabilir veya çok ciddi psikolojik travmalar yaşayabilir. Bu bağlamda, militarist 
pratiklerin tıpkı kadınlar üzerinde olduğu gibi erkekler üzerinde de yıkıcı etkilere 
sahip olduğunu ifade etmek gerekmektedir (Arman ve Şerbetçi, 2012: 67).  

Savaş sırasında hem erkeklere hem de kadınlara uygulanan cinsel şiddet 
aynı ideolojik düşünce biçiminin ürünüdür. Her ikisi için de yüklendikleri 
kültürel normlar gereği tecavüz sonrası toplumdan soyutlanma süreci başlar ve 
her iki durumda da tecavüze uğrayanın bağlı bulunduğu etnik grubu 
aşağılayarak baskı altına alma hedefi vardır. Dolayısıyla cinsel şiddet vakalarının 
biyolojik temelde tanımlanıp şiddetin sadece erkekten kadına yönelen bir olgu 
olarak somutlaştırılması eksik bir analize neden olacak ve tecavüzlerin arka 
planında yatan politik amaçları görünmez kılacaktır. 

Savaşlarda yaşanan tecavüz vakalarına açıklama getiren ikinci yaklaşım 
sosyo-kültürel unsurlara dayanmaktadır. Feminizm, kitlesel tecavüz olaylarını 
biyoloji temelli yaklaşımdan ziyade sosyo-kültürel yaklaşımı dikkate alarak 
analiz etmektedir. Diana Milillo (2006), savaşlarda tecavüzün sistematik olarak 

                                                 
7 Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; kadınlara karşı şiddete karşı koyan askerler bunu 
kişisel, ahlâki, ideolojik ya da dinsel bir temele dayandırıyor olsa da söz konusu bu vakaları rapor 
etmemiş ya da amirlerine bildirmemişlerdir (Benard, 1994: 34).  
8 Bosna-Hersek’te karma ya da sadece erkeklerin olduğu kimi kamplarda, erkeklerin de cinsel 
saldırılara maruz kaldığı raporlanmıştır. Rapor için bkz. UN Commission of Experts, 1994: 10. 
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kullanılmasını ve kitlesel mağduriyetlerin yaşanmasını üç sosyo-kültürel boyutta 
değerlendirmiştir. Birincisi, toplumsal cinsiyet ve cinselliğe ilişkin kültürel 
normlar; ikincisi, sosyal hakimiyet ve güç, üçüncüsü de sosyal kimliktir. Böyle 
bir yaklaşım, büyük ölçüde, ulusal kimliklerin oluşumunu ve toplumsal cinsiyet 
düzenlenmelerini dikkate almayı gerekli kılmaktadır (Seifert, 1996: 42). 

Sosyo-kültürel yansımanın birinci boyutu olan toplumsal cinsiyet ve 
cinselliğe ilişkin kültürel normlar, kadınların erkeklerle ilişkisi aracılığıyla 
kurumsallaşır. Tarihsel olarak erkek, kadının koruyucusu olma rolünü iki 
boyutta sürdürmektedir. Birinci boyut, gıda ve barınma gibi unsurlarla ekonomik 
destek sağlama şeklinde gerçekleşirken, ikinci boyut, diğer erkeklerden ve 
gruplardan gelecek tehditlere karşı kadını koruma fikrine dayanmaktadır. 
Böylece kurulan sosyal ve ekonomik düzen kadını erkeğin mülkü haline 
getirmektedir (Milillo, 2006: 199). Ataerkil yapının bir parçası olan bu maskulen 
korumacı rol, kadınlar ve çocuklar gibi “koruma altındaki” grupları bağımlılık ve 
itaat konumuna tabi kılarak ikincilleştirmektedir. Aile içerisinde kadını erkeğe 
tabi kılan bu yapı, vatandaşı dışsal saldırganlardan koruma mantığı vasıtasıyla 
savaşları meşrulaştırarak benzer biçimde devlet düzeyinde yeniden 
üretilmektedir (Young, 2003: 2). 

Savaşlarda uygulanan cinsel şiddet yalnızca kadının bedenini hedef 
almamakta aynı zamanda kadının aile içindeki yerini sarsmakta ve bir anlamıyla 
toplumla bağlarını zayıflatmaktadır. Savaşlarda uygulanan cinsel şiddetin 
birincil amacı utanç vermektir ki birçok tecavüz vakası, bu amaca hizmet edecek 
şekilde, kadının ailesi önünde gerçekleştirilmiştir. İkincil amaç ise, kadına 
tecavüz ederek onun kültürün taşıyıcısı olan kodlarını yerle bir etmek böylece 
etnik temizlik hedefini gerçekleştirmektir (Milillo, 2006: 199; ayrıca bkz. 
UNICEF.org, t.y.). Kitlesel tecavüzlerin etnik temizliğin bir parçası olduğu 
konusunda büyük ölçüde fikir birliği vardır (Benard, 1994: 29) ve Bosna 
Savaşı’nda uygulanan kitlesel tecavüzler güçlenen milliyetçiliğin bir sonucu ve 
etnik temizliğin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır.  

Sosyo-kültürel yansımanın ikinci boyutu, sosyal hakimiyet ve güçtür. 
Savaşta tecavüz itici bir güç olmakla birlikte aynı zamanda askeri bir kazanım 
hedeflenmektedir. Nitekim tecavüz vakaları, kurbanın bağlı olduğu tarafın 
motivasyonunu kaybetmesine neden olmaktadır (Brownmiller, 1975: 37). Bu 
maksatla, bilhassa çatışma süreçlerinde kamusal alanda ve kadının aile 
üyelerinin önünde gerçekleştirilen cinsel şiddet, “düşmanın” moralini bozmaya 
dönük yaygın ve sistematik bir saldırı olmaktadır (Goetz, 2010). 

Sosyo-kültürel yansımanın üçüncü boyutu ise, savaşlarda kadına yönelen 
cinsel şiddet konusunda dikkate alınması gereken önemli bir unsur olarak sosyal 
kimliktir. Sosyal kimlik teorisi, bireylerin pozitif sosyal grup kimliğini 
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arzuladığını ve grup içi statülerini güçlendirecek ve dış gruplara karşı ayrım 
gözetecek inanış ve davranışların içerisinde yer alacağını belirtmektedir (Milillo, 
2006: 201’de belirtildiği üzere; ayrıca bkz. Messick ve Mackie, 1989: 59).  

Bosna Savaşı’nda tecavüzler yalnızca bir savaş silahı olarak kullanılmamış; 
aynı zamanda bir halkın yıkımını sağlarken ötekinin çoğalması için “zorla 
hamile bırakma” (forced impregnation) politikasının bir parçası haline gelmiştir. 
Zorla hamile bırakma tıpkı tecavüz gibi bilinçli bir siyasal tercihtir ve etnik grubu 
yok etmeyi hedefler. Bu durumun sonucunda istenmeyen hamileliğe maruz 
kalmış kadınlar bir daha çocuk doğurmaktan hatta evlilikten kaçınabilirler 
(Fisher, 1996: 92-93; UNICEF, 1996: 19). Burada tecavüz yalnızca aşağılama, 
moral bozma ya da savaş motivasyonunu kırmanın ötesine geçmekte ve bir etnik 
grubun doğrudan var oluşuna yönelmektedir. Daha sonra değinileceği üzere, 
savaşlarda bilinçli bir politikanın ürünü olarak uygulanan sistematik tecavüzlerin 
ve zorla hamile bırakmanın bir etnik grubu yok etmeyi amaçladığı için soykırım 
suçu içine alınması yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.  

3. SIRP MİLLİYETÇİLİĞİNİN CİNSEL ŞİDDET OLARAK TEZAHÜRÜ 

Eski Yugoslavya dağılmadan önce (1945-1991), altı cumhuriyetten oluşan 
sosyalist bir federasyondu: Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Slovenya, 
Makedonya ve Karadağ. Ancak Haziran 1991’de yapılan referandumların 
ardından Hırvatistan ve Slovenya, Eylül 1991’de Makedonya ve ardından da 
Mart 1992’de Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunun üzerine, 
Sırbistan ve Karadağ “Yugoslavya Federal Cumhuriyeti”ni oluşturmuş fakat 
Karadağ 2006’da bağımsızlığını ilan edince bu iki cumhuriyetten oluşan 
Federasyon sona ermiş ve 2008’de Kosova Sırbistan’dan ayrılmıştır. Bağımsızlık 
ilanlarından kısa bir süre sonra, Yugoslavya şiddetli çatışmaların ve kitlesel 
kıyımların yaşandığı bir yer haline gelmiştir ve Sırp milliyetçiler Bosna-Hersek’te 
savaş başlatmıştır. Milliyetçiliğin yükselişiyle birlikte Slovenya, Hırvatistan ve 
Bosna’da ortaya çıkan çatışmalarda, tahminen 300 bin kişi ölmüş, 1,5 milyon 
kişi yaralanmış ve 4,5 milyon kişi göçe zorlanmıştır (Hughes ve diğerleri, 1995: 
509-510). 

Yugoslavya’yı oluşturan bütün ulusal gruplar arasında milliyetçilik 
yükselişe geçmekle birlikte, çalışma bağlamında Sırp milliyetçiliği ön plana 
çıkmaktadır. Zira Milošević yönetiminin körüklediği Sırp milliyetçiliği “Büyük 
Sırbistan” ideali doğrultusunda özellikle Bosna ve Kosova’da saldırgan bir 
yönelime girmiş, yarattığı ağır insani trajedinin yanında kadınlara yönelik 
kitlesel şiddet savaşın önemli bir parçası haline gelmiştir.  

Diğer Doğu Bloku ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Tito Yugoslavyası’nda 
(1945-1980) etnik hoşgörü ortamının hakim olduğunu söylemek mümkündür. 
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Nitekim “azınlık” kavramı yerine “milliyet” kavramı geliştirilmiş, Makedonlar 
ve Boşnaklar ayrı birer ulus olarak tanınmış ve kendi ulusal kültürlerini yaşatma 
şansını elde etmişlerdir. Ayrıca bu dönemde Yugoslavya Batı’yla kurduğu iyi 
ilişkiler sayesinde dış destek konusunda da problem yaşamamıştır. Buna karşın, 
Milošević Yugoslavyası’nda9 (1992-2000) tam tersi bir durum hakimdir; hoşgörü 
yerini ayrımcılığa bırakmış, adem-i merkeziyetçiliğin yerini katı merkeziyetçilik 
almış, hoşgörüsüzlük etnik temizlik boyutuna ulaşmış, Batı’yla ilişkilerde 
bozulma yaşanmış ve bunun sonucunda Batı’dan gelen ekonomik yardımlar 
kesilmiştir (Uzgel, 2002: 117-119).  

Uluslararası petrol krizi ve 1970’lerde dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik durgunluk, işsizliğin artışı, yaşam standartlarının düşüşü, yüksek 
enflasyon oranları, kısıtlayıcı mali politikalar ekonominin kötü yönetimiyle 
birleşince ve özyönetim fikri çökünce, sosyal uyumun temelleri baltalanmış, 
hoşnutsuzluk dalgası yayılmış dahası geniş ölçüde bir hayal kırıklığı ortamı 
oluşmuştur. Tüm bu gelişmeler, ülkede tansiyonun yükselmesine neden olmuş, 
1970’li yılların ortalarından itibaren, ülkede artan toplumsal sorunlar 
Yugoslavya Federasyonu içindeki farklı etnik grupların varlığıyla 
ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. 1974 Anayasasının bir sonucu olarak, her 
cumhuriyet ve eyalet, kendi içindeki hakim etnik grubun kimliğini öne 
çıkarmaya başlamış ve bu durum, hali hazırda zaten istikrarsız olan Yugoslav 
kamu alanının parçalanmasına sebep olmuştur (Sofos, 1996: 75-76).10 Mevcut 
tabloda, Yugoslavyalıların gözünde diğer etnik grupların tehdit olduğuna dair 
yeni bir güvenlik algısı ortaya çıkmıştır. 

Eski Yugoslavya’da şiddetli çatışmalar neticesinde beliren siyasal 
çözülmenin, sosyalist toplumdan demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine 
geçişin yarattığı zorlu sürecin de etkisi olmuştur. Buna göre, dış borç krizini 
çözmeye yönelik girişimin başarısızlığı ciddi bir ekonomik çöküşe neden olmuş 
ve 1989 yılında, Yugoslav gayri safi milli hasılası yüzde 18,7 azalmıştır (Korac, 
1998: 158). Yaşanan ekonomik krizler, Milošević’in milliyetçi söylemleri ve 
uygulamaları geliştirmesinde itici bir güç olmuş, milliyetçilik, yaratılmaya 
çalışılan yeni “ekonomik-siyasal formasyonun ideolojik üstyapısı”nı kurmuştur 
(Uzgel, 2002: 121). Zira ekonomik krizlerle ve bu istikrarsızlık ortamıyla 
bağlantılı olarak yaşanan siyasal boşluk Yugoslavya’da etnik milliyetçiliğin 
yükselişine ortam hazırlamış, milliyetçiliğin bu düzlemde meşrulaştırılmasına 
neden olmuştur. Sosyalist ekonomik yapının çöküşüyle sonuçlanan krizler, 
Yugoslavya’da etnik milliyetçi yükselişin önemli sebepleri arasında yer almakla 
                                                 
9 Tito’nun 1980’de ölümünden sonra her bir cumhuriyet ve özerk bölge temsilcisinin birer 
yıllığına dönüşümlü başkanlık yaptığı bir sisteme geçilmiştir. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra ise 2000 yılına denk Milošević ülkenin lideri olmuştur.  
10 Diğer unsurların yanı sıra, Yugoslavya’nın özellikle kurumsal-anayasal yapısının kendi 
yıkımına neden olduğunu savunan bir görüş için bkz. Guzina, 2000. 
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birlikte şüphesiz milliyetçiliği ve bu temelde şiddetlenen cinsel saldırıları 
açıklamak için tek veri değildir.  

1980’li yılların ikinci yarısında, iktidarda olan Milošević’in de etkisiyle 
milliyetçilik ideolojisinin etkisi artmıştır. Sırp milliyetçiliğinin kökeni iki temel 
fikre dayanır: Birincisi, sosyalist sistemin ve Yugoslavya Federasyonu’nun, 
Hırvat Tito ve Sloven Kardelj tarafından, Sırpların ekonomik ve politik varlığını 
zayıflatmak amacıyla yaratıldığıdır. Bu anlayış, mevcut yapının Hırvat ve Sloven 
ittifakına hizmet ettiğini, bu nedenle de Sırpların baskıya ve haksızlığa uğrayarak 
ötekileştirildiğini ileri sürmektedir. Özellikle Hırvatistan, Bosna-Hersek ve 
Kosova bölgelerindeki Sırpların tehdit altında olduğu ifade edilmektedir 
(Mihailovic ve Krestic, 1995: 95-140).  

İkincisi, tüm Sırp etnik kökenine sahip olanların ve tüm Sırp topraklarının 
aynı devlet altında birleşmesi fikrini savunan “Büyük Sırbistan” projesidir. Buna 
göre, tarihsel Sırp toprakları olan Kosova, Voyvodina, Bosna-Hersek, Karadağ, 
Makedonya ve Slavonija ile Krajina gibi Hırvatistan’ın bazı bölgelerini de içine 
alan bir devlet kurulmalıdır. Kendilerini Sosyalist Yugoslavya’nın kurbanı olarak 
gören Sırp milliyetçiliği hem milliyetçi entelektüeller hem de Sırp Ortodoks 
kilisesi tarafından desteklenmiştir ve bu destek Milošević iktidarının en önemli 
meşruiyet kaynağı olmuştur (Uzgel, 2002: 121-133). Sırpları aynı ulus-devlet 
çatısı altında birleştirme isteği savaşın çıkmasında ve bu savaşın milliyetçiliği 
tetiklemesinde en önemli unsurlardan biri olmuştur.   

Milliyetçiliğin şekillendirildiği bu süreçte çeşitli araçlardan yararlanılmıştır. 
Televizyonlarda Sırp tarihine ilişkin özel programlara yer verilmiş ve bu 
programlarda Sırplar kurban olarak anlatılmıştır. Bu hikâyeleştirme süreci,  
kendi ötekisini yaratmış (milliyetçi düşünce daha en başından bir ötekiye ihtiyaç 
duyar), Kosova’daki Arnavutların, Bosna-Hersek’teki Boşnakların ve Hırvatların 
Sırplar için birer tehdit olduğu algısı oluşturulmuştur. Sırp yetkililer, Sırplara ait 
olmayan kitapları, filmleri ve sanat eserlerini ortadan kaldırarak “kültürel bir 
temizlik” başlatmıştır. Sırp olmayan şarkıcılar, sanatçılar ve aktörler yasaklanmış 
ve ülkeyi terk etmek durumunda kalmışlardır (Hughes ve diğerleri, 1995: 511-
512). 

Yugoslavya’da söz konusu ideolojiler ve aktörler çerçevesinde şekillenen 
milliyetçi anlayış şüphesiz bölgedeki tüm insanlar üzerinde derin etkiler 
bırakmıştır. Aşağıda analiz edileceği üzere milliyetçi anlayışın toplumsal cinsiyet 
kimliğiyle iç içe geçmesi, savaşın en yıkıcı etkilerinin kadınlar üzerinde 
yaşanmasına neden olmuştur. Bosna’da yaşanan tecavüzlerin büyük çoğunluğu 
Sırp güçleri tarafından Bosnalı Müslüman kadınlara yönelik olsa da Müslüman 
ve Hırvat milislerin de bunu bir savaş yöntemi olarak kullandığı BM 
raporlarında yer almaktadır (United Nations Commission of Experts, 1994: 7). 
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Söz konusu şiddet unsurları, herhangi bir etnik kökene bağlı olmaksızın, 
milliyetçilik-cinsiyetçilik ilişkisi bağlamında üretilmiş unsurlar olarak 
değerlendirilecektir.   

Kadın Bedeni Üzerinde Yükselen Milliyetçilik 

Maria B. Olujic (1998), savaş tecavüzlerinin işkence ve terörün etkili 
araçları olarak ortaya çıkmasının, barış zamanında onur, utanç ve cinsellik gibi 
kavramların kadın bedeni üzerinden tanımlanmasının sonucu olduğunu 
savunmaktadır. Ona göre, ataerkil toplumsal yapıya içkin olan erkeğin kadın 
üzerindeki hakimiyet ilişkisi, savaş zamanında cinsiyetçi şiddetin yükseldiği 
doğal zemin olmuştur. Bu hakimiyet ilişkisi, kadının bekareti, iffeti ve 
doğurganlığı gibi unsurlar üzerinde kurulan kontrollerle sembolize edilen 
onur/utanç dikotomisinde11 kendini üretmektedir. 

Bosna Sırp Ordusu komutanı Ratko Mladić, Bosnalı Sırpların “kendi” 
kadın ve çocuklarını korumak için Bosna’da savaşa dahil olduğunu ve bu yüzden 
de Bosna’daki çatışmaların “aşk ve onur” ile harekete geçirildiğini ileri 
sürmüştür (Sofos, 1996: 73). Mladić’in meşrulaştırma biçiminde içkin olan bu 
söylem içinde “maskulen” erkek, “kendi” kadınını, çocuklarını, toprağını ve 
“vatansever babalarının onurlu tarihini” korumak için karşıt etnik ulusun 
üyelerini öldürmekte ve yok etmektedir. Öte yandan, bu mücadelede kadınlara 
düşen rol, doğum vasıtasıyla toplumun yeniden üretilmesi böylece vatansever 
babalarını takip edecek çocukların dünyaya getirilmesi olmaktadır. Bunun 
neticesinde kadının doğurganlığı gibi kişisel bir konu, ulusal askeri savunma 
sorununun parçası haline gelmektedir (Korac, 1998: 160).  

Kadın üzerinde kurulan sıkı kontroller, kadın bedeni ile etnisiteyi birbirine 
bağlayan simgesel bir stratejinin parçası olmaktadır. Demografik ve kültürel 
çöküş tehlikesini siyasal gündemin merkezine taşıyan etnik milliyetçi gruplar, 
böylece ulusal amaç tanımlamalarını halkta yarattıkları korku üzerinden 
meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda, Sırbistan devlet başkanı Slobodan 
Milošević, Kosova’da Müslüman Arnavutların doğum oranlarının yükselmesi 
karşısında Sırpların “güvensiz” hale geldiğini ileri sürmüş ve Arnavut nüfusuna 
karşı ulusal mitleri ve Sırp Ortodoks Kilisesi’nin etkisini kullanan bir 
“doğurganlık savaşını” teşvik etmiştir (Vojvodic, 2012: 7). Buna göre, topluluğun 
sürekliliğini kadın, cinsellik ve ulus arasındaki belirsiz ilişkiler 
şekillendirmektedir (Mostov, 2000: 97-98).  

Ulus ve milliyetçilik gibi kavramlar, her ne kadar tarihsel ve toplumsal 
formasyonun ürünleri olsa da, bir o kadar da toplumsal cinsiyet rollerinin 

                                                 
11 Onur/utanç dikotomisi hakkında bir okuma için bkz. Nagel, 1998: 254-256. 
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nesiller arası bağlantı yoluyla inşasının belirleyicisi olmaktadır (Vojvodic, 2012: 
4). Bu bağlamda, savaş zamanı cinsel şiddetin bir strateji olarak kullanılmasını 
açıklayabilmek için, milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet arasındaki karşılıklı 
ilişkinin analiz edilmesi gereklidir. Nitekim erkeğin toplumsal ve siyasal 
hayattaki üstünlüğünü güçlendiren ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliği 
derinleştiren, böylece erkeğin iktidarını hayatın her alanında sağlamlaştıran 
milliyetçilik ideolojisinin neden olduğu savaşlar kadın bedenine ve varlığına 
yönelik saldırıların en kötü ve sarsıcı biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yükselen Milliyetçiliğe Karşı Feminist Hareket  

Yugoslavya, iletişime ve fikir değişimine açık yapısıyla feminizmin gelişimi 
için Doğu Bloku ülkeleri içerisinde en uygun ülke olmuştur. Yugoslavya’da 
feminist hareketin, 1970’ler itibariyle, kadınların sorunlarına ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadele etmek için alan bulduğu görülmektedir 
(Lóránd, 2007: 21). Milliyetçilik, cinsiyet ayrımcılığı ve savaş konularında 
direniş sergileyen feminist fikirlerin/hareketlerin, Yugoslavya’daki temeli 1976 
yılında Hırvat sosyoloji kurumunda gerçekleştirilen toplantı olmuştur. Ardından 
1978 yılında “Kadınların Sorunu: Yeni Bir Yaklaşım” başlıklı konferans 
Belgrad’da düzenlenmiştir (Hughes ve diğerleri, 1995: 512). Farklı ülkelerden 
kadınların katılımına açık olan uluslararası konferansta kimlik, kültür ve kadın 
hareketleri gibi konuların yanı sıra kadınların kapitalizm ve devrimle ilişkileri de 
tartışılmıştır (Lóránd, 2007: 21). Ayrıca bu konferansların etkisiyle, Zagreb ve 
Belgrad’da “Kadın ve Toplum” isimli tartışma gruplarının kurulduğu 
bilinmektedir  (Hughes ve diğerleri, 1995: 512). 

1990 yılında Yugoslavya’da demokratikleşme süreciyle birlikte ilk kez çok 
partili hayata, kadınların eleştirel sesine alan yaratabilmek, kamusal tartışmalara 
ve siyasi partilerin seçim politikalarına etki edebilmek için milliyetçi-olmayan 
partilerden kadınlar bir araya gelerek “Kadın Lobisi”ni kurmuştur. Kadın Lobisi, 
milliyetçi partilerin kadınlara daha fazla çocuk yapmaları yönündeki çağrıları 
dolayısıyla, milliyetçiliğe karşı güçlü bir direniş sergilemiş, milliyetçi, faşist ve 
savaş yanlısı partilere oy verilmemesi çağrısında bulunmuştur. 1990-1991 yılları 
boyunca kadın gruplar örgütlenerek kadın hakları ve Yugoslavya’nın 
sivilleştirilmesi çağrısını içeren protestolar düzenlemiştir. Ayrıca, çeşitli 
inisiyatiflerle tüm ihtilaflı konuların barışçıl yöntemlerle müzakere edilmesini 
talep eden savaş-karşıtı gruplar ve oğullarının savaşta militarist politikaların 
kurbanı olmasını istemeyen annelerin protestoları gibi örgütlenmelere gidilmiştir. 
Kadınlar, çeşitli feminist oluşumlarda militarizm, milliyetçilik ve savaş 
karşıtlıklarını dile getirmiştir (Hughes ve diğerleri, 1995: 513-514).  

Bosna Savaşı ile ilgili olarak Belgrad’daki feminist grupların, etnisite ya da 
ulus ayrımı yapmaksızın tecavüz dahil savaş suçları işleyen tüm tarafları suçlu 
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gördüğü belirtilmelidir. Bu tutum kurban sayılarındaki dengesizlik nedeniyle 
diğer uluslardan acı çeken kadınların gözden kaçırılmaması ve acılarının 
küçümsenmemesine dönük olmaktadır (Lóránd, 2007: 51). Ancak feminist 
kadınlardaki bu duyarlılık, 1990’larda yükselen milliyetçilik karşısında yeterince 
etkili bir karşı ağırlık oluşturmamış, gerek Milošević gerekse Bosnalı Sırp 
liderliğinin milliyetçilik söylemini ve uygulamalarının ağırlığı karşısında etkisiz 
kalmıştır.  

4. BOSNA’DA BİR SAVAŞ TAKTİĞİ: CİNSEL ŞİDDET YOLUYLA 
ETNİK TEMİZLİK 

 Kitlesel tecavüz vakaları sadece Bosna Savaşı’na özgü bir durum 
olmamakla birlikte, Bosna’yı diğer örneklerden farklı kılan ilk defa savaş 
tecavüzlerinin cinsiyetçi boyutu hakkında ciddi ve açık bir kamusal tartışma 
başlatmış olmasıdır (Benard, 1994: 30; Skjelsbæk, 2006: 373).  

BM İnsan Hakları Komisyonu özel raportörü Tadeusz Mazowiecki, Eski 
Yugoslavya’nın dağılması sürecinde ortaya çıkan çatışmalar boyunca tüm etnik 
grupların etkilendiğini ancak kayıt altına alınan vakaların çoğunluğunun Sırp 
güçleri tarafından Bosna-Hersekli Müslüman kadınlara yönelik gerçekleştirilen 
tecavüzler olduğunu ifade etmiştir. 1993 tarihli raporda, askeri ya da siyasi güç 
sahiplerinin, tecavüz uygulamalarını durdurmaya yönelik bir girişimde 
bulunmadığı da belirtilmektedir (United Nations Commissions on Human 
Rights, 10.02.1993). Savaş sırasında yaşanan tecavüz olayları, Bosna’nın çeşitli 
bölgelerinde çok farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Nitekim bu vakalar, tecavüz 
kamplarında, toplama kamplarında, kişilere ait evlerde ve genelevlerde 
gerçekleşmiştir (Skjelsbæk, 2006: 374). Daha savaşın ilk yılı olan 1992’de bile 
Sırp güçlerinin, Bosna’da çok sayıda tecavüz kampı kurduğuna ilişkin bilgilere 
raporlarda yer verilmiştir (United Nations Commission of Experts, 1994).  

Bosna-Hersek’teki çatışmalar sırasında, Sırp kuvvetlerinin toprak ilhak 
politikasının yağma ve tecavüzlerle birlikte ilerlediği, dahası tecavüzü bir 
motivasyon ve saldırı stratejisi olarak kullandığı görülmektedir (Benard, 1994; 
Sofos, 1996; Snyder ve diğerleri, 2006). Bosna-Hersek’teki tecavüzler, 
milliyetçiliğin kadın bedeni üzerinden kendini ifade etmesinin açık bir yansıması 
olmuştur. Zira Sırp güçlerinin tecavüzleri “Bosna’ya Sırp tohumları ekme” 
politikasına dönüşmüş ve saldırganlara göz yumularak tecavüzler teşvik 
edilmiştir (United Nations Commission of Experts, 1994: 54). 

Bosna-Hersek’te yaşanan çatışmalar süresince, çoğunluğu Sırp güçleri 
tarafından gerçekleştirilen, Müslüman kadınlara yönelik yaklaşık 20 bin ile 50 
bin arasında kadının tecavüze uğradığı tahmin edilmektedir (Goldstein, 2005: 
363; Iacobelli, 2009: 266; Snyder ve diğerleri, 2006: 189). Bu rakam bazı 
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kaynaklara göre 60 bini bulmaktadır (bkz. Lent Hirsch, 2012). Yaşanan 
tecavüzler sonucu doğan 5 bin bebeğin aileleri tarafından terk edildiği ya da 
öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Boose, 2002: 71). Her ne kadar tecavüze 
uğrayan birçok kadının sessiz kalması nedeniyle bu rakamlar kesin olarak 
belirlenememiş olsa da12, Bosna-Hersek’te 1992 ile 1995 yılları arasında yaşanan 
olaylar, Sırp güçlerinin tecavüzü nasıl sistematik, örgütlü ve önceden planlanmış bir 
şekilde savaş silahı/taktiği olarak kullandığını gözler önüne sermektedir. Zira 
tecavüz kamplarının kurulması, cinsel köleleştirme, seks işçiliğine zorlama ve 
zorla hamile bırakma gibi cinsel şiddet pratiklerinin savaş boyunca yaygın ve 
sistematik şekilde uygulandığı görülmektedir (Boeschoten, 2003: 45).  

Bosna’da uygulanan cinsel şiddet pratikleri, kurbanlar üzerinde fiziksel ve 
psikolojik ciddi hasarlara neden olmuştur. Birçok Bosnalı kurbanın cinsel 
saldırıya uğradığında oldukça küçük yaşta olması ve çok sayıda saldırgan 
tarafından, tekrar tekrar tecavüze uğraması bu kişilerde ciddi travmalara yol 
açmıştır.13 Fiziksel şiddetin ve psikolojik travmanın yanı sıra, bu kişiler, 
bombardıman, açlık, hapsedilme hadiselerini yaşamış, öldürülme ve yakınlarını 
kaybetme gibi korkularla karşı karşıya kalmıştır (Benard, 1994: 37).  

Skjelsbæk (2006: 396), savaşta tecavüze uğrayan kadınları, anlatılarına 
bağlı olarak etnik kurbanlar ve kadın kurbanlar olarak iki şekilde 
konumlandırmaktadır. Böyle bir ayrım tartışmalı olmakla birlikte, bazı kadınlar 
ailelerinden destek bulmuş ve tecavüz suçlularının yargılanması konusunda aktif 
katılımda bulunabilmişken bazılarının da suçluluk ve utanç duygusu içinde bunu 
ailelerinden sakladıkları bilinmektedir.  

Beverly Allen (1996: xiii-xiv), Sırp güçlerinin Bosna-Hersekli kadınlara 
tecavüz ederek, kendi etnisitelerinden daha fazla çocuk yapmayı amaçladığını ve 
bu nedenle de saldırılarda kadın kurbanın ulusal, etnik, dinsel ve hatta genetik 
kimliğinin hedef alındığını ifade etmektedir. Böylece, öldürme ve işkenceyle 
birlikte tecavüz ve hamile bırakmaya yönelik saldırılar, belirli bir toplumsal 
grubun yok edilmesi temelinde somutlaşmaktadır. Sırpların, Sırp-olmayan 
kadınları hamile bırakma politikaları, büyük ölçüde çocuğun etnik kökeninin 

                                                 
12  Tecavüze uğrayan birçok kadının sessiz kalması ve politik amaçlar için tecavüze ilişkin 
rakamların yanlış verilmesi nedeniyle bu şiddet olaylarından kaç kadının doğrudan etkilendiği 
net olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, Bosna’daki kitlesel tecavüzlerin binlerce 
kurbanının olduğu, 7-14 yaş aralığında birçok genç kıza tecavüz edildiği, bu tecavüzlerin sıklıkla 
kurbanların ailelerinin önünde gerçekleştirildiği ve bu kurbanlara birçok farklı kişinin tecavüz 
ettiği bilinmektedir (bkz. Skjelsbæk, 2006: 374).  
13 Jasmila Zbanic’in 2006 yapımı filmi Grbavica, Bosna’daki tecavüz vakalarının yarattığı 
toplumsal ve psikolojik etkiyi, savaşın mağdurlarından biri olan Esma isimli karakterin gözünden 
işlemektedir. Savaştaki cinsel saldırıların travmatik sonuçları, Esma’nın kızı ile olan ilişkisi 
üzerinden tasvir edilmektedir. Esma, Bosna’daki savaşın yıkıcı etkilerini tecrübe eden binlerce 
kadından sadece bir tanesidir. Grbavica filmi ile ilgili bir söylem analizi için bkz. Özbaş, 2008. 
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belirleyicisinin baba olduğu inancını pekiştiren ataerkil toplumsal yapının bir 
uzantısı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, bir Sırp erkeğin tecavüzü 
sonucu doğacak çocuğun Sırp etnisitesine ait olacağı, sadece saldırgan tarafından 
değil, aynı zamanda tecavüze uğrayan kadın ve onun bağlı olduğu toplumsal 
grup tarafından da kabul görmektedir (Iacobelli, 2009: 275). 

Canlı tanıklıklar ve yaşanan deneyimler yalnızca tecavüzün 
amaçlanmadığını, bilinçli ve politik emirler doğrultusunda genç kadınların 
hamile kalmaları için çaba gösterildiğini, bunun tecavüz sırasında kadınlara 
açıkça söylendiğini ve bu kadınların ancak hamileliğin kürtaj aşamasını 
geçmesinden sonra serbest bırakıldığını göstermektedir. Tecavüze uğrayan bazı 
kadınlar, kendilerine tecavüz edenlerin “artık ömrünüzün sonuna kadar Sırp 
çocuğunuz olacak” ve “Müslüman bir çocuk doğuracağınıza Çetnik doğurmak 
daha iyidir. Kürtaj olabildiğiniz sürece buradan sizi göndermeyeceğiz” 
dediklerini ifade etmişlerdir (Fisher, 1996: 113’de belirtildiği üzere). Ayrıca bu 
kamplarda hamile olan kadınlara, hamile olmayanlardan daha iyi muamele 
edildiği raporlarda yer bulmuştur (United Nations Commission of Experts, 1994: 
10).  

Tecavüz kamplarında yer alan Bosnalı bir kadının ifadeleri oldukça dikkat 
çekicidir. Bir jinekoloğun kampa geldiğini, sadece genç kadınları muayene 
ettiğini ve hamile olup olmadıklarını anlamaya çalıştığını anlatmakta; hamile 
olmadıkları anlaşıldığında da, Sırpların “neden hamile değilsiniz” diyerek tepki 
gösterdiğini ifade etmektedir (Human Rights Watch, 1993: 218-219).  

Tecavüze uğrayan kadınların bir kısmı bu tecavüzlerin daha önceden 
tanıdıkları insanlar tarafından gerçekleştirildiğini söylemişlerdir. Söz konusu bu 
durum, siyaseten geliştirilen milliyetçi söylemlerin mikro düzeyde insanların 
hayatında yıkıcı etkilerde bulunmasının çarpıcı bir örneği olarak karşımıza 
çıkmıştır. Örneğin doktor olan ve tecavüze uğrayan bir Müslüman kadın şunları 
söylemiştir: 

Bazı Sırplar tanınmak istemedikleri için yüzlerini kapatmışlardı. Ama 
çoğunu tanıdım. Bunlar birlikte çalıştığım doktorlardı. Bana tecavüz 
edenlerin ilki Jodic adındaki Sırp doktordu. Benim onu tanıdığımı 
biliyordu. Adımı listede görüp beni çağırmıştı. Jodic’i on yıldır 
tanıyordum. . . . Kibar, hoş bir adamdı. Daha önceden tanıdığım 
Obrad Filipovic isimli diğer doktor da bana tecavüz etti. . . . Bana 
tecavüz etmeden önce artık kim olduğumuzu biliyorsun, sonsuza kadar 
hatırlayacaksın dedi (Human Rights Watch, 1993: 217-218).  

Savaştan önce evli ve üç çocuğu olan Azra’nın da benzer bir hikâyesi 
vardır. Azra, kendisine tecavüz edenleri tanıdığını çünkü onların komşuları 
olduğunu söylemekte, yapılanların insanlığa karşı suç olduğunu vurgulamakta, 



Tuğçe KELLECİ Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 409-441 

431 
 

sorumlularının cezalandırılmasını istemekte ve başından geçen olayları şu 
sözlerle anlatmaktadır: 

O erkek çocuklar benim komşularımdı. Onları ben evlendiğimde genç 
erkek çocuklar olarak hatırlıyorum. Bir gün savaş sırasında  
[tecavüzcü] evime geldi ve ona evdeki tüm odaları göstermemi istedi. 
Aniden bıçağı alıp boğazıma dayayıp bunu kendi isteğimle yapmayı 
isteyip istemediğimi sorduğunda oğlum bahçede oynuyordu. Beni 
ısırdı bu yüzden nefes alamadım ve mideme tekme attı. Bilincimi 
kaybettim, bilincim yerine geldiğinde bana tecavüz etti. Her taraf kan 
olmuştu. Ne olduğunu gördüğünde beni yalnız bıraktı. Dışarı çıktı ve 
evin önündeki iki askere gelip bana tecavüz etmek [isteyip 
istemediklerini] sordu (bkz Skjelsbæk, 2006: 382-383).  

Kadınların ulus devletin biyolojik ve kültürel yeniden üreticileri olarak 
kavramsallaştırılması, kadınların sembolik olarak ulus devletin sınırlarıyla eş 
değer görülmesine neden olmaktadır. Böylece kadın bedeni üzerinden yürütülen 
savaşla, Bosna ulusunun ve ülkesinin sembolik ve materyal olarak “fethedilmesi” 
söz konusu olmaktadır (Snyder ve diğerleri, 2006: 190-191). Bosna Savaşı’ndaki 
tecavüzler, bireysel nitelikli olmayıp, milliyetçiliğin motive ettiği siyasal bir 
projenin ürünü olarak uygulanmıştır. Tecavüz olaylarına karışanların ifadesine 
göre, emirler yerel komutanlardan gelmiş ve onlar da bu emirleri Sırp lider 
Radovan Karadzic’ten aldıklarını ifade etmişlerdir (Aydelott, 1993: 629). Ayrıca 
bu tür eylemlerde yer alanların büyük çoğunluğu, ulusal ve etnik anlamlar içeren 
üniformalar giymektedir (Milillo, 2006: 201-202). Bu da tecavüzlerin etnik 
temizlik hedefine yönelik politik bir karar olarak değerlendirilmesi sonucunu 
ortaya çıkarmaktadır.  

Bosna Savaşı’na toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşıldığında dikkat 
çeken hususlardan bir diğeri, Biljana Plavsic’in bu süreçteki konumu ve rolüdür. 
Zira bir yandan Bosnalı kadınların bedenleri savaş meydanı haline gelirken, öte 
yandan bir kadın olarak Plavsic’in savaş sırasında kurulan Yüksek Komuta 
Konseyi üyesi olarak doğrudan bu emirleri verenler arasında yer alması, 
ideolojik olarak milliyetçiliğin toplumsal cinsiyet rollerinin önüne geçmesinin 
çarpıcı bir örneğidir. Bir biyoloji profesörü olan Plavsic, o dönemdeki Sırp 
milliyetçiliğinin ırkçı temellerini genetik çalışmalarla oluşturmaya çalışıyordu. 
1994 yılında verdiği bir demeçte, Sırplar ve Müslümanlar arasındaki karma 
evliliklerden rahatsız olduğunu nitekim bu iki grubun genlerinin karışması 
sonucu Sırp milletinin dejenere olduğunu söylemiştir (Subotic, 2012: 42).14 Floya 
Anthias ve Nira Yuval-Davis (1989: 2)’in de vurguladığı üzere, bizzat kadınların 
da, diğer ekonomik sınıflardan ya da etnik gruplardan kadınlara yönelen baskı ve 

                                                 
14 Biljana Plavsic, Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanarak 11 yıl hapse 
mahkûm edilmiş ama pişmanlık belirttiği için erken tahliye edilmiştir.  
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sömürü süreçlerine dahil olması söz konusu olmaktadır.15 Bu anlamda Plavsic 
örneği, Bosna’da yaşanan sürecin kategorik olarak cinsiyet bölünmelerini aşan 
yönünü açığa çıkarmaktadır.   

Toplumsal cinsiyet rollerinden beslenen milliyetçiliğin Bosna’da yarattığı 
yıkıcı etkiler, tecavüzleri önlemek için uygulanacak politika arayışlarını ortaya 
çıkarmıştır. Nitekim Bosna’da yaşanan tecavüz vakalarının siyasal boyutu resmi 
olarak kabul edilmiş ve bu hadiseler Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına 
yansımıştır. Eski Yugoslavya’da insan haklarına ilişkin BM Raporu, 1949 
Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli Ek Protokollere göre savaş suçu olarak 
kabul edilen tecavüzün, Bosna-Hersek’te (ve Hırvatistan’da) etnik temizlik 
politikasının bir aracı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur (bkz. Benard, 1994: 
31). Savaşta özellikle kadın doğurganlığının hedef alınması bu durumun en 
önemli göstergelerindendir.  

Uluslararası hukukta savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul edilmiş 
olan cinsel şiddet eylemleri kurbanın kimliğini aşağılamayı ve yok etmeyi 
hedeflemesi sebebiyle bir tür savaş silahı olarak kullanılmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ekim 2000’de aldığı 1325 sayılı kararı 
bu konuda atılmış önemli bir hukuki adımdır. Bu kararda, kadınların çatışmalar 
sırasında korunmasına yönelik çağrıda bulunulmuş ve kadınların çatışmaların 
çözümü sürecinde daha aktif siyasal roller üstlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir 
(UNSC, 2000).   

Sırp güçlerinin kadınlara yönelik saldırılarının doğrudan kadının 
doğurganlığını hedef alması, cinsel saldırı eylemlerinin “soykırım” maksatlı 
olduğu değerlendirmesini ortaya çıkarmıştır.16 Her ne kadar 1948 tarihli 
Soykırım Sözleşmesinde tecavüz doğrudan zikredilmemişse de, silahlı 
çatışmalarda giderek yaygın bir şekilde tecavüze başvurulması ve bunun 
uluslararası kamuoyunda daha da görünür ve tartışılır hale gelmesi nedeniyle, 
uluslararası hukukta soykırım fiili ile ilişkilendirilmesi yolunda bir tartışma ve 
eğilimin başladığı görülmektedir. Tecavüzün bir soykırım suçu oluşturduğuna 
ilişkin ilk hukuksal belge, Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Jean-
Paul Akayesu hakkındaki 1998 tarihli kararıdır. Mahkeme, tecavüzün, ciddi 
fiziksel ve ruhsal zarar vermeye dönük bir yöntem olarak işlenmesinin bir 
soykırım suçunu oluşturduğuna karar vermiştir (International Criminal Tribunal 
for Rwanda, 1998: 289-290).  

                                                 
15 Savaş ve çatışma süreçlerinde, kadınların da diğer kadınlara yönelik cinsel saldırıların birer 
“faili” (perpetrator) olarak bu suçların işlenmesine kimi zaman doğrudan katılım gösterdiklerini 
ortaya koyan bir çalışma için bkz. Sjoberg (2010). 
16 Tecavüzün bir soykırım suçu olduğuna ilişkin genel bir tartışma için bkz. Russell-Brown, 2003. 
Bosna’da yaşanan tecavüzlerin soykırım suçu olarak kabul edilip edilemeyeceğine yönelik bir 
tartışma için ise bkz. Fisher, 1996: 113-124.  
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BM Güvenlik Konseyi de, 2008 tarihinde aldığı 1820 sayılı kararda 
kadınlara yönelik cinsel şiddetin önlenmesi konusunda daha kararlı önlem alma 
çağrısında bulunup, suçluların cezasız kalmamasına dikkat çekerken, kararın 4. 
maddesinde bu fiili soykırım açısından oluşturucu bir eylem olarak tanımlamıştır 
(UNSC, 2008; ayrıca bkz. Reid-Cunningham, 2008; Snyder ve diğerleri, 2006: 
190). Yine bu doğrultuda Güvenlik Konseyi’nin 1889 sayılı kararınca, 1325 
sayılı karar teyit edilmiş ve BM üyesi devletler ve sivil toplum kadınların 
korunması konusunda sorumluluk almaya davet edilmiştir (UNSC, 2009). 
BMGK, 16 Aralık 2010 tarihli ve 1960 sayılı kararıyla, cinsel şiddet eylemlerinin 
sorumlularının ortaya çıkarılması için gereken çalışmaların yapılması çağrısını 
gündeme taşırken (UNSC, 2010), 2106 ve 2122 sayılı kararlarıyla kadınların bu 
tarz çatışmalarda korunmasının önemini ve cinsel saldırıların önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alınmasını yinelemiştir (UNSC, 2013a, 2013b). 

Bosna hükümeti, Batı’nın dikkatini bölge üzerinde toplamak ve dışarıdan 
bir askeri müdahaleye olanak tanıyabilmek adına tecavüz vakalarını uluslararası 
kamuoyuna taşımıştır (Snyder ve diğerleri, 2006: 191). BM örgütünün bir parçası 
olan Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, 2001 yılında üç 
Sırp askerini savaş tecavüzü konusunda suçlu bulmuştur. Böylece ilk kez, savaş 
tecavüzü eylemleri işkence ve cinayet gibi insanlığa karşı suç olarak 
sınıflandırılmıştır (Bergoffen, 2003). Bu gelişme uluslararası toplumun dikkatini 
çekme ve savaştaki tecavüz vakalarını uluslararasılaştırması noktasında önemli 
olsa da, sistematik olarak gerçekleştirilen tecavüzlerin etkili bir yargılamasının 
gerçekleştirilmediğini ve olayların sorumlularının büyük bir çoğunluğunun 
cezalandırılmadığını vurgulamak yerinde olacaktır. 

Bosna Savaşı tarihsel süreçte cinsel şiddet açısından bir kırılma noktası 
olmuş ve bu savaşta yaşananlar tecavüze uğrayan kadınların görünmezliğini 
ortadan kaldırmıştır. Tecavüz artık savaşın makus bir yan ürünü ve şiddetin 
sonucu olarak görülmek yerine, etnik temizliği hedefleyen bir strateji olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır.   

5. SONUÇ 

Savaşlarda yaşanan kitlesel tecavüz vakaları, erkeklerin kadınların 
bedenlerine fiziki zarar vermesinin ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu saldırılar, 
bir grubun diğer gruba olan üstünlüğünü tanımlama noktasında silah olarak 
kullanılmakta, dahası iktidar ve güç ilişkileriyle doğrudan bağlantılı hale 
gelmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında, toplumun ve grup kimliğinin 
biyolojik yeniden üreticisi olarak kadınlara yönelen sistematik cinsel şiddet 
saldırılarıyla, kadının bedeni üzerinden onun ait olduğu toplumun tamamı hedef 
alınmaktadır.   
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Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Milošević yönetimi ve Bosnalı Sırp 
liderliği, “Büyük Sırbistan” projesi doğrultusunda özellikle Bosna’da yoğun bir iç 
savaşın yaşanmasına neden olmuştur. Yayılmacı milliyetçiliğin tetiklediği bu 
savaş sırasında toplu tecavüzler dahil, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar 
işlenmiş ama bu dramatik olayların ağırlığı ancak savaş bittikten sonra 
anlaşılabilmiştir. Milliyetçilik bir yandan Sırp liderliğine meşruiyet sağlarken öte 
yandan Bosna’daki savaşın toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinden yürütülmesine 
neden olmuş, kadınları bu savaşın önemli bir hedefi ve mağduru haline 
getirmiştir.  

Bosna’da, milliyetçi ideolojilerle cinsiyetçi söylem ve uygulamaların iç içe 
geçtiği etnik çatışmalar sırasında yaşananlar tecavüzün bir savaş taktiği olarak 
kullanılmasının en çarpıcı örneklerinden biri olmuştur. Kadın bedeni, bu savaşın 
hem fiziksel hem de sembolik alanı haline gelmiştir. Yugoslavya çatışmaları 
sırasında uygulanan kitlesel cinsel şiddete ilişkin feminist bir değerlendirme, 
kadının kendi bedeni üzerinde kontrolü olmadığını vurgulayarak, milliyetçi 
söylem çerçevesinde kadının ve ulusun nasıl birbirine eş değer unsurlar olarak 
değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan savaşlarda yaşanan sistematik 
cinsel saldırılar, çatışmaların nihai bir sonucu olmanın ötesinde anlamlar 
taşımaktadır.  

Bosna Savaşı’nda, milliyetçilik, ataerkil sistemin kendini yeniden ve güçlü 
bir şekilde tanımlamasına hizmet eden oldukça yıkıcı bir ideoloji olarak 
karşımıza çıkmıştır. Savaşta yaşanan cinsel saldırılar ve zorla hamile bırakma 
çabaları tecavüzlerin planlı bir strateji doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve 
neticede etnik temizliğin hedeflendiğini açıkça göstermektedir. Söz konusu 
vakalar milliyetçilik ideolojisinin toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız 
değerlendirilemeyeceğini ortaya koymakta ve hem milliyetçiliğin toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerindeki hem de toplumsal cinsiyet rollerinin milliyetçilik 
üzerindeki kurucu etkisini açığa çıkarmaktadır.  

Savaş sonrasında elde edilen veriler, tecavüzlerin belli bir emir-komuta 
içerisinde gerçekleştirildiğini, bu süreçte aynı sosyal/mesleki ortamı 
paylaşanların doğrudan yer almaları gibi vakalarla, milliyetçilik, toplumsal 
cinsiyet ilişkileri, tarihsel kinler, etnik temizlik gibi unsurların iç içe geçtiğini 
göstermektedir. Bosna’da savaş sırasında yaşananlar, yayılmacı milliyetçilik ile 
kadın bedeni üzerinden yürütülen hiyerarşik toplumsal kodların bir arada 
işlemesinin yarattığı sonuçları açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır.   

Feminizmin milliyetçiliğe ilişkin eleştirileri, kitlesel tecavüzler ve etnik 
temizlik arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi ve kadına yönelik saldırıların 
kökeninde yatan unsurların açığa çıkarılabilmesi için önemlidir. Bu bağlamda, 
bu makalede insanların hayatında geriye döndürülemez sonuçlar doğuran 
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savaşların, cinsiyetçi milliyetçilik çerçevesinde nasıl temellendirildiği analiz 
edilmiştir. Özellikle toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin toplumsal ve siyasal 
alanda inşa edilmiş sosyal ilişkiler tahayyül edilmeden, kadını savaşın bir nesnesi 
haline getiren anlayışın ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu noktada, 
milliyetçiliğin toplumsal cinsiyet temelinde yeniden ele alınması girişimi büyük 
önem ve anlam kazanmaktadır. 

Genel olarak savaşlarda ve iç çatışmalarda kadınlara yönelik cinsel şiddetin 
nedenleri, gerek milliyetçilik gerekse kadınların toplumdaki statüsünden 
bağımsız ele alınamaz. Milliyetçilik bir toplumu ulusal bir hedef doğrultusunda 
mobilize etmenin zeminini hazırlarken, kadını erkeğin iktidarına tabi kılan 
hiyerarşik toplumsal kültür de, kadın bedenini hedef haline getirmenin 
koşullarını sağlamaktadır. Yine milliyetçilik, “öteki” kadını nesneleştirmekte, 
ataerkil toplumsal kültür de, öteki ulusu kadın üzerinden yenmeye, iradesini 
kırmaya çalışmaktadır. Feminist perspektifin bu noktada sağlayabileceği en 
önemli katkı, bu türden ataerkil toplumsal rollerin ve cinsiyetçiliğin milliyetçi 
projelerle birleştiğinde nasıl yıkıcı sonuçlara yol açtığını gösterip, buradan daha 
adil ve eşitlikçi bir toplumsal düzeni önermesi olmaktadır.  
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SURİYE İÇ SAVAŞI’NA FEMİNİST BİR YAKLAŞIM 

A FEMINIST APPROACH TO SYRIAN CIVIL WAR 

Murat ÜLGÜL* 

ÖZ 

Altıncı yılını dolduran Suriye İç Savaşı’na şimdiye kadar 
genel anlamda realpolitik açıdan yaklaşılmış, gerek siyasi 
arenada gerekse akademik düzeyde devletlerin ve yerel 
aktörlerin çıkarları temel alınarak çözüm önerileri 
geliştirilmiştir. Devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarlarına, 
amaçlarına ve birbiriyle mücadelesine odaklanan 
yaklaşımların en büyük eksiği, iç savaşlardan en çok yara alan 
sivillerin ve özellikle kadınların savaş sırasında yaşadıkları ve 
daha da önemlisi savaş sonrası yaşayacakları problemlere 
çözüm üretememesidir. Bu bağlamda bu çalışma Suriye İç 
Savaşı’nı feminist yaklaşımların üzerinde durduğu üç konu 
üzerinden analiz etmektedir: kadınların savaş sırasında 
yaşadıkları problemler, kadınların siyasi katılımı ve 
kadınların askeri yapılardaki konumları. Bulgular 
göstermektedir ki, Suriyeli kadınlar savaşın şiddetini yoğun 
bir şekilde yaşamalarına rağmen barış sürecinde seslerini 
duyurmada büyük güçlük yaşamaktadırlar. Öte yandan, 
Suriye İç Savaşı kadınların askeri yapılara katılımını pozitif 
yönde etkilese de, bu katılım genel olarak devletlerin ve erkek 
egemen sistemin çıkarlarına hizmet ediyor görünmektedir. 
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ABSTRACT 

So far the Syrian Civil War, which is in its seventh year, has 
been analyzed through realpolitik perspectives. Both in 
politics and in literature, the solutions offered have been 
based on the interests of states and local actors. The major 
deficiency of the approaches focusing on the interests, 
objectives and the competition of states and local actors is 
their inability to produce solutions to the problems of 
civilians, especially women, during the conflict and 
afterward. In this respect, this study will analyze the Syrian 
civil war through three subjects at the core of feminist 
approaches: the suffering of women during the civil war, 
their political participation and their role in the military 
structures. As the evidence shows, although Syrian women 
feel the violence of war in an intense way, they have 
difficulty in making their voices heard in the peace process. 
On the other hand, while the Syrian civil war has a positive 
effect on the women’s participation in the military structures, 
it seems that this participation serves the interests of states 
and the masculine system. 

Keywords: Syria, Civil War, Feminism, Female Fighters, 
Political Participation. 

 GİRİŞ 

2011 yılının Şubat ayında Arap Baharı adı verilen ve Orta Doğu genelinde 
baskıcı rejimlere karşı demokratik hak ve özgürlüklerin dile getirildiği sürecin bir 
parçası olarak Suriye’de Beşşar Esad yönetimine karşı gösteriler başlamış, Mart 
ve Nisan aylarında ülke geneline yayılan gösterilere Suriye yönetimi yoğun 
şiddet kullanarak karşılık vermiştir (Human Rights Watch, 2011a). Mısır ve 
Tunus örneklerinde olduğu gibi kısa sürede sonuçlanması beklenen gösteriler, 
hükümetin taviz vermeme politikası, muhalefet güçlerinin - üçüncü aktörlerin de 
yardımıyla - silahlanıp şiddete başvurması ve bu kaos ortamından faydalanıp 
bölgede güçlenen Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) radikal terör örgütünün 
şiddet sarmalına katılmasıyla altı yıldır devam eden bir iç savaşa doğru 
ilerlemiştir. Suriye’deki iç savaşın bu kadar uzun sürmesinde en önemli 
faktörlerden biri kuşkusuz buradaki gelişmelerin bölgesel ve küresel güç 
dengelerine yapacağı etkidir. Küresel düzeyde Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Rusya’nın bölgede ufak çapta bir soğuk savaşa girmesi (The 
Telegraph, 2016), bölgesel düzeyde Türkiye, İran, İsrail ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelerin nüfuz mücadelesi (Fuller, 2016: 371-387), son olarak da yerel düzeyde 
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Kürt, Sünni ve Şii gruplar arasındaki güç mücadelesi 1  konuya doğal olarak 
realpolitik açıdan yaklaşılmasını sağlamış; bu bağlamda, gerek siyasi arenada 
gerekse akademik düzeyde devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarları temel alınarak 
çözüm önerileri geliştirilmiştir (Jenkins, 2014; Galbraith, 2016; Collins ve 
Tahhan, 2017). 

Devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarlarına, amaçlarına ve birbiriyle 
mücadelesine odaklanan yaklaşımların en büyük eksiği, iç savaşlardan en çok 
yara alan sivillerin ve özellikle kadınların savaş sırasında yaşadıkları ve daha da 
önemlisi savaş sonrası yaşayacakları problemlere çözüm üretememesidir. Bu 
durum en açık şekilde 1990’ların başında eski Yugoslavya’da yaşanan iç savaşta 
gözlemlenmiş, fakat aradan yaklaşık olarak 25 sene geçmesine rağmen bu 
savaşta yaşananların benzerinin Suriye İç Savaşı’nda tekrarlanmasının ve 
mevcut problemlere çözüm üretilememesinin önüne geçilememiştir. Bu déjà vu 
hissinin yaşanmasının en önemli sebeplerinden birisi iç savaşların 
çözümlenmesine yönelik politika yapımında feminist yaklaşımların halen 
ağırlıklı olarak görmezden gelinmesidir. Bu çalışma güncel bir konu olan Suriye 
krizini feminist bir yaklaşımla ele alarak Suriye İç Savaşı’nın çözümü 
tartışmalarında bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu bağlamda çalışma feminist bir yaklaşımla üç konuyu ele alacaktır. İlk 
olarak Suriye İç Savaşı sırasında kadınların sadece kadın oldukları için 
yaşadıkları sorunlar örnekleriyle açıklanacak, bu sorunları sona erdirmenin barış 
için ne kadar elzem olduğu ortaya konulacaktır. Bu her ne kadar önemli bir konu 
olsa da bazı feministler sadece kadınların yaşadıkları problemlere odaklanmanın 
kadınları pasif aktör konumuna düşürdüklerini, bunun da mevcut erkek egemen 
düzenin istediği bir sonuç olduğunu ileri sürmektedir. Bu sebeple ikinci ve 
üçüncü konular kadınların iç savaştaki aktif rolüne odaklanacaktır. Bir yandan iç 
savaşın çözüm çabalarında kadınların politik aktivizmi incelenecek, erkek 
egemen bir sistemde kadınların nasıl çözüm görüşmelerinde masada yer kapma 
mücadelesi gösterdikleri ortaya konulacaktır. Diğer yandan kadınların liberal 
feminizm doğrultusunda asker-savaşçı kimlik taşıma mücadeleleri de 
incelenecek, fakat bu konuya eleştirel bir bakış açısı getirilerek bu mücadelenin 
çıkar-odaklı mevcut sistemi nasıl beslediği ortaya konulacaktır. 

1. İÇ SAVAŞTA KADIN OLMAK 

Teknoloji değiştikçe savaşlar değişmekte, savaşlar değiştikçe savaşın 
kuralları da değişmektedir. Braveheart ya da Game of Thrones’da romantik şekilde 

                                                           
1 Bu noktada Türkiye ve Suriye’deki Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasındaki mücadelenin 
yerel ve bölgesel bir nitelik gösterdiği gözden kaçmamalıdır. Yine Suriye’deki Sünni ve Şii 
gruplar homojen olarak düşünülmemeli, bunlar arasındaki fikir ayrılıklarının kendi aralarında da 
şiddetli çatışmalara ve güç mücadelesine sebep olduğu dikkate alınmalıdır. 
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sunulan, iki grubun uzun yemyeşil çayırlarda ya da karlı topraklarda birbirlerini 
öldürmeden önce karşılıklı uzun uzun bakıştıkları savaşlar çoktan geride 
kalmışlardır, askeri kıyafetli profesyonel orduların karşılaştıkları I. ve II. Dünya 
Savaşları da. Bugünün savaşlarının ne belirli coğrafyası ne de belirli savaşanı 
vardır. Her yer savaş alanı olduğu gibi herkes savaşan da olabilmektedir; yeter ki 
düşman öyle algılasın. Bu durumun en vahim sonucu savaşlardan zarar gören 
sivillerin oranının hızla artması ve sivilleri koruma amaçlı uluslararası hukuki 
düzenlemelerin bile bu artışı önleyememesidir. Çok sayıda araştırma yirminci 
yüzyılın başındaki savaşlarda toplam ölümler içerisinde yüzde 10-15 civarında 
olan sivil kayıpların yüzyılın sonunda yüzde 90-95’lere vardığını çarpıcı şekilde 
ortaya koymaktadır (Hoffman ve Weiss, 2006: 73). Özellikle kadın ve çocukların 
hedef alındığı yeni savaşlar eski savaşların çözüm yollarını - örneğin, aktörlerin 
ortak paydada anlaşması - geçersiz kılmaktadır çünkü artık savaşların 
toplumlarda yarattığı tahribat daha ciddi boyuttadır. 

Kadınların savaşlarda hedef alınması yeni bir olgu değildir. Savaş sırasında 
yaşadıkları sorunlar da tek boyutlu olmaktan uzaktır. Literatürde kadınların 
savaş sırasında en çok maruz kaldıkları şiddet türü olarak tecavüze geniş yer 
verilmektedir. Antik çağdan itibaren kadınlar farklı toplumlar tarafından çoğu 
kez savaş ganimeti olarak görülmüş, savaş sırasında tecavüz normal bir savaş 
eylemi olarak algılanmıştır (Gaca, 2011: 73-88). Hatta II. Dünya Savaşı sırasında 
Japonya, işgal ettiği topraklarda askerlerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için 
“rahatlatıcı kadınlar” sistemi uygulamak suretiyle tecavüzü kurumsallaştırma 
yoluna da gitmiştir (Hicks, 1995). Fakat konuya dikkat -haberleşme 
teknolojisindeki ilerlemenin de katkısıyla- Yugoslavya İç Savaşı sırasında 
yaşanmış, kadın bedeninin nasıl bir savaş alanı haline geldiği açık bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Bu savaş sırasında Sırpların yönetimindeki Yugoslav Federal 
Ordusu tecavüzü sistematik bir şekilde bir etnik savaş stratejisi olarak kullanmış, 
diğer etnik gruplara mensup kadınlara tecavüz edildiği toplama kampları 
kurulmuş, kadınların kürtaj yoluna gitmemeleri için de hamileliklerinin ileri 
safhalarına kadar zorla bu tecavüz kamplarında tutulmaları sağlanmıştır 
(Mladjenovic ve Hughes, 2000: 248). Yugoslavya İç Savaşı’nda tecavüzün savaş 
sırasında kaosun yarattığı basit bir suç eyleminden öte rasyonel bir savaş 
stratejisi olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

Natalja Zabeida “savaş tecavüzü”nün çeşitli amaçları taşıdığını ileri 
sürmüştür. Birincisi, tecavüz, kadının ve karşı etnik grupların benliğini ve 
saflığını hedef alarak bireysel ve toplumsal kimlikler üzerinde tahribata yol 
açmakta, silahlı çatışmadan daha az riskli olarak karşı tarafın etnik kimliği 
üzerinde daha uzun vadeli yaralayıcı etki yaratmaktadır. İkincisi, tecavüz 
erkekler arasında bir “iletişim” aracı vazifesi görmekte, kadın bedeni üzerinden 
karşı tarafın zayıflığı ve kendine ait olanı koruyamayacağı mesajı verilmek 
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istenmektedir. Eğer savaş belirli bir toprak parçası için yürütülüyorsa kadına 
tecavüz ile toprağın hakimiyeti arasında bir bağ kurulmaktadır. Bununla 
bağlantılı olarak, üçüncüsü, tecavüz diğer etnik grupların toprakları ve çevreleri 
ile bağlarını koparmada bir araç vazifesi görmektedir. Çoğu kez tecavüz 
eyleminin mağdurun evinde, ailesi ve komşularının gözü önünde gerçekleşmesi 
ile kişinin çevresi ile bağları kopartılmakta, kötü anılardan kurtulmak isteyen 
bireylerin topraklarını terk etmeleri sağlanarak kişinin kendisine zorunlu göç 
uygulaması sağlanmaktadır. Bunun sonucunda paylaşılamayan topraklarda 
dolaylı bir etnik temizlik gerçekleşmektedir. Son olarak, tecavüz diğer grupların 
toplumsal dokusuna zarar vermekte, aile kurumunu hedef alarak ve bazı 
toplumlarda tecavüze uğrayan kadınları hedef alan “namus cinayetleri”ne sebep 
olarak karşı toplumların kendi içinde savaştan sonra bile huzur bulmalarını 
engellemektedir (Zabeida, 2010: 17-30). 

 Tecavüz kadınların iç savaşlarda yaşadıkları tek şiddet ya da zorluk 
kaynağı değildir. Belirtildiği gibi bugünün savaşlarında savaş alanı muğlak bir 
terim haline gelmiş, sivil alanlar hedef alındığı gibi siviller de silahların ve 
bombaların hedefi haline gelmiştir. Bu bağlamda iç savaşlar sivillerin kendi 
yaşamlarını idame ettirmeleri için gerekli olan sağlık, gıda, eğitim, ulaşım gibi 
sosyal hizmetleri yeterli düzeyde alamamalarına neden olurken, bu durum en 
çok kadınların ve çocukların hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer 
taraftan, silah bulmanın kolaylığı, savaş sırasında erkeklerin yaşadığı şiddet 
atmosferi, işsizlik ve temel hizmetlere ulaşma zorluğu gibi faktörler kadınlara 
yönelik aile içi şiddetin artmasını sağlamış, bu durum Sırbistan’dan Filistin’e, 
Kamboçya’dan Doğu Timor’a kadar birçok çatışma bölgesinde, çatışma 
sırasında ve sonrasında gözlemlenmiştir (Rehn ve Sirleaf, 2002: 14-15). 

 Kadınların iç savaş sırasında yaşadıkları güçlükler savaş sonucunda 
kendileri ya da aile bireyleri savaşa katıldıklarında daha da zorlaşmaktadır. 
Çatışma hükümet ve karşıt gruplar arasında yaşanıyorsa, kadınların devlete karşı 
bir protesto eylemine katılmaları bile uzun süre hapiste tutulmalarına yetmekte, 
hukukun genel olarak görmezden gelindiği çatışma ortamında kadınlar uzun 
süre hapiste tutulabilmekte, işkenceye maruz kalmakta ve cinsel içerikli 
saldırılara maruz kalabilmektedir. Kadınlar aktif olarak çatışmaya katılıyorlarsa, 
tecavüz konusunda açıklanan rasyonel amaçlara benzer sebeplerle karşıt gruplar 
tarafından spesifik olarak hedef seçilebilmektedir. Kadınların yaşadığı sorunlar 
aile bireyleri savaşa katıldığında da sürmekte bazı durumlarda savaşan ya da 
savaşma potansiyeli olan aile bireylerine gözdağı vermek için kadınlar rehin 
tutulmakta ve cinsel içerikli saldırılara maruz kalmaktadır (Nassar, 2015: 10-11). 
Bazı ataerkil toplumlarda kadınların kısa süreliğine gözaltına alınması bile cinsel 
saldırı olduğu varsayımını doğurmakta ve “saflığı” bozulan kadın kendi ailesi ve 
toplumundan dışlanmakta (ibid., 8) ve “namus cinayeti”ne bile kurban 
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gidebilmektedir. Aile bireyleri savaş sonucunda öldüğünde ise kadınlar 
güvenliklerini sağlamak için istemedikleri biriyle bazen mecburen bazen de zorla 
evlen(diril)mekte ya da daha güvenli ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadır. 
Göç etmek yaşanan sorunları bitirmemekte, zorlu yaşam şartları devam eden 
kadınlar, üstelik bir de yalnızlarsa, göç kamplarında ya da yaşadıkları ülkelerde 
cinsel içerikli saldırılara maruz kalabilmektedir. Çoğu zaman göçmenler yeni 
ülkelerinde zorlu bürokratik engellerle karşılaşmakta ve bu onların temel 
hizmetlere ulaşımını zorlaştırmaktadır. Ve son olarak, göç edilen ülkedeki 
toplum göçmenlere karşı düşmanca tutum aldığında kadınlar toplumsal baskı ve 
saldırılara maruz kalabilmektedir.2 

Görüldüğü üzere kadınlar iç savaşlarda hem doğrudan hem de dolaylı 
olarak şiddete maruz kalmakta ve savaşın yarattığı sorunları uzun süre 
hissetmektedirler. Feminist yaklaşımlar önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi 
etkilerinden dolayı kadınların savaş sırasında ve sonrasında yaşadıkları sorunlara 
son vermeden barış sağlanamayacağını öne sürmekte, fakat mevcut erkek 
egemen sistemlerin ve yaklaşımların bu gerçeği göz ardı ettiğini iddia 
etmektedirler. Aynı zamanda bazı feminist yaklaşımlar kadınlara sadece “acı 
çeken, zayıf, pasif” savaş mağdurları olarak yaklaşmanın mevcut erkek egemen 
sistemleri güçlendirdiğini belirtmekte ve kadınların savaş ve barış konusunda 
yapacağı katkılarda yanlış varsayımlar doğuracağı konusunda uyarılarda 
bulunmaktadırlar. Bu yaklaşımlar kadınların aynı zamanda güçlü aktörler 
olduğunun altını çizerken, hem barış inisiyatiflerinde hem de savaş yapımında 
kadınların aktif katılımcı rolünün unutulmaması gerektiğini belirtmektedirler 
(Jenichen, 2010: 137). Örneğin, liberal feministler kadınların yetenek 
bakımından erkeklerle eşit olduğunu vurgularken, kadınların herhangi bir cinsel 
ayrımcılığa uğramadan tüm sosyal ve siyasi rollerde erkeklerle eşit biçimde 
katılmasını talep etmektedirler. Kadınların doğası gereği barışçıl olduğunu 
reddeden bu yaklaşım, siyasi roller kadar askeri konularda da kadınların ayrıma 
tabi tutulmasına karşı çıkmaktadır (Goldstein, 2001: 39-41). Farklılık feministleri 
ise kadınların sosyal rolleri (örneğin, annelik) gereği insan ilişkilerinde erkeklere 
nazaran daha yapıcı olduğunu ve barış görüşmeleri konusunda daha etkin 
olacağına vurgu yaparken, askeri kurumlara katılmayla erkek egemen sistemin 
değiştirilemeyeceğini iddia ederek kadınların askeri kurumlara katılımına karşı 
çıkmaktadırlar (ibid., 41-48). Askeri kurumlara katılma konusundaki fikir 
ayrılığına rağmen tüm feministler siyasi sorunların ve iç savaşların çözüme 
kavuşmasında kadınların oynadığı/oynayacağı aktif role vurgu yapmaktadırlar.  

                                                           
2 1989 yılında kurulan Women’s Refugee Commission (Kadınların Göç Komisyonu) dünyanın 
birçok bölgesinde kadınların ve çocukların göç öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşadıkları 
sorunlara dair çalışmalar yapmakta ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye 
çalışmaktadır.  
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Mevcut akademik literatüre ve politika yapım süreçlerine baktığımızda bu 
taleplerin karşılandığını söylemek oldukça güçtür. Soğuk Savaş sonrasında, 
özellikle eski Yugoslavya ve Ruanda’daki çatışmalarla birlikte iç savaşların 
uluslararası güvenliği daha fazla tehdit eder hale gelmesi ve bununla bağlantılı 
olarak konuya dair akademik eserlerin sayısındaki artışa rağmen,3 başat iç savaş 
teorileri ne kadınların savaşta yaşadıkları zorluklara ne de kadınların bu 
çatışmalardaki siyasi ve askeri rollerine vurgu yapmışlardır. Mevcut literatürün 
bir kısmı rasyonel seçim teorisi kapsamında devletlerin ve yerel aktörlerin kar-
zarar analizine vurgu yapmış, bu bağlamda güvenlik paradoksu (Posen, 1993), 
bilgi edinme başarısızlığı ve taahhüt problemi (Lake ve Rothchild, 1996), 
ekonomik menfaatler (Collier ve Hoeffler, 1998) ve siyasi amaçlar (De 
Figureiredo ve Weingast, 1999) gibi kavramlarla iç savaşları açıklamışlardır. Bir 
başka grup ise iç savaşları açıklarken grup duyguları (McDoom, 2012), kimlik 
çatışmaları (Horowitz, 1985), sembolik siyaset (Kaufman, 2001) gibi sosyo-
psikolojik faktörlerle teorilerini geliştirmişlerdir. Başat literatür erkek egemen 
sistemin etkilerine, kadınlara yönelik orantısız şiddete ve kadınların siyasi ve 
askeri rollerine ilgi göstermeyerek iç savaşların açıklanmasında ve çözümünde 
feminist yaklaşımların eksikliğini yoğun şekilde hissetmektedir. 

Feministler siyasi alana baktıklarında da benzer bir ilgisizliğe şahit 
olmaktadırlar. Kadınların siyasi alanda katılımlarını artırma çabaları yeni 
başlamış bir durum değildir. Aralık 1979 tarihli Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi’nin 7. maddesi ile Birleşmiş Milletler 
(BM) üye devletlerden, kadınların siyasi katılımına yönelik her türlü ayrımcılığın 
kaldırılmasını istemiştir (UN Women, 1979). 3 Aralık 1982 tarihinde ise BM 
Genel Kurulu, Uluslararası Barış ve İşbirliğini İlerletmeye Kadınların Katılımı 
Hakkında Deklarasyonu kabul ederek ulusal ve uluslararası politika yapımında 
kadınların katılımının önemli rolüne vurgu yapmıştır (United Nations General 
Assembly, 1982). BM’nin kadınların siyasi katılımını, artırmaya yönelik bir diğer 
adımı, 4-15 Eylül 1995 tarihlerinde Pekin’de düzenlenen Dördüncü Kadınlar 
Dünya Konferansı’nda kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Hareket Platformu 
bildirisiyle gerçekleşmiştir. Belgede daha önce kabul edilen, kadınların 
ülkelerinin yasama ve yürütme mercilerinde yüzde otuz oranında yer alması 
hedefinin gerçekleşmediği vurgulanmış, hatta kadınların temsilinde ekonomik, 
siyasi ve ekonomik değişimler neticesinde gerileme olduğu bile ifade edilmiştir. 
Bildiri kadınların temsili konusunda belirtilen hedefe ulaşmak için devletleri 
pozitif ayrımcılık uygulamaya çağırırken, “kadınlar ve silahlı çatışma” başlıklı 
kısmında çatışma bölgelerindeki kadınların korunması, kadın göçmenlere 

                                                           
3  Soğuk savaş sonrasında görülen iç savaşların en önemli özelliği bunların daha çok etnik 
farklılıklar düzleminde görülmesidir. Etnik savaşların sayısı 1980’lerden itibaren devrimci 
savaşların sayısını geçmeye başlamış (Center for Systemic Peace), akademisyenlerin iç savaşla 
ilgili çalışmaları da bu sebeple daha çok etnik çatışmalara yoğunlaşmıştır. 
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yardım edilmesi, kadınların barış kültürünün oluşmasına katkısının teşvik 
edilmesi ve kadınların çatışmaların çözümü sürecinde karar-alma mercilerine 
katılımı stratejik amaçlar olarak sıralanmıştır (UN Women, 1995). 

1990’lı yıllarda iç savaşların sivillere etkisi kadınların çatışma sürecinde 
siyasi katılımını daha önemli hale getirmiş, bu konuda en kritik adım 31 Ekim 
2000 tarihinde kabul edilen 1325 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı olmuştur. 
Söz konusu karar çatışmaların önlenmesi ve çözümünde, barış görüşmelerinde, 
barış yapımı ve sürdürülmesinde, insani eylemlerde ve çatışma sonrası yeniden 
yapılanmada kadınların önemli rolüne vurgu yapmış, bu nedenle barış ve 
güvenliğin sağlanmasında kadınların eşit temsilinin ve mutlak katılımının 
sağlanması çağrısında bulunulmuştur. Karar ayrıca kadınlara yönelik cinsel 
içerikli saldırıların önlenmesi konusunda da çatışan bütün tarafların özel 
önlemler almasını talep etmiş, kararların uygulanması için de BM bünyesinde 
mekanizmalar oluşturmuştur (United Nations Security Council, 2000). Kağıt 
üzerinde kadınların barış süreçlerindeki önemi daha sonra çeşitli Güvenlik 
Konseyi kararlarında tekrarlansa da pratikte önemli bir ilerleme olmamıştır. 
2012 yılında yapılan bir araştırma, Soğuk Savaş’ın bitiminden Suriye İç 
Savaşı’na kadar olan dönemde gerçekleşen 31 önemli barış görüşmesinde 
kadınların imzacılar arasında oranının yüzde 4, baş müzakereciler arasında 
yüzde 2.4, müzakereciler arasında yüzde 9 ve dinlenen şahitler arasında sadece 
yüzde 3.7 olduğunu ortaya koymuştur. Birçok uluslararası belgenin kabulüne 
rağmen kadınlar barış görüşmelerinde katılım konusunda günümüzde marjinal 
bir konumda kalmaya devam etmiş; konumuz açısından daha önemlisi Irak ve 
Yemen gibi Suriye ile coğrafi ve kültürel yakınlık taşıyan ülkelerde kadınların 
barış görüşmelerine katılım oranı yüzde sıfır olmuştur (UN Women, 2012: 3-5). 
Al-Ali ve Pratt’ın ortaya koyduğu üzere, 2003 Irak Savaşı sırasında Amerikan 
yönetimi kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal güçlerini artırmayı operasyonun 
amaçlarından biri olarak sunsa da, ilerleyen zamanlarda siyasi çıkarların dini ve 
etnik kimlikler bağlamında oluşmasına izin vermiş, bu durum da kadın haklarını 
ve kadınların siyasi katılımını olumsuz yönde etkilemiştir (Al-Ali ve Pratt, 2009: 
65). 

Kadınlar iç savaşlarda askeri katılım bakımından da tarih boyunca marjinal 
kalmışlardır. Feministlere göre, erkek egemen sistemlerin kadınlar üzerindeki 
baskıcı tutumlarının etkisiyle kadınlar tarih boyunca fiziksel ve kültürel 
bahaneler eşliğinde askeri yapılardan dışlanmış; oluşturulan maskülen ve 
hiyerarşik sosyal normlar erkeklere agresiflik, cesaret, koruyucu, doğruluk gibi 
özellikler yüklerken, kadınlara zayıf, aciz, korunması gereken kişiler kimliği 
vermiş; bu normatif hiyerarşik yapı kadınların erkeklerle aynı fiziki ve sosyal 
özellikleri göstermediği sürece erkek egemen askeri yapılara girmesine engel 
oluşturmuştur (Via, 2010: 43-44). Cinsiyet ve savaş arasındaki ilişkileri incelediği 
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eserinde Joshua Goldstein askeri yapılarda kadınlara yönelik yapılan ayrımı 
ortaya koymuş, günümüz ordularının yüzde 97’sinin erkeklerden oluştuğunu ve 
yaklaşık 200 kadar ülkenin sadece altısında kadınların tüm askerler arasındaki 
oranının yüzde 5’i geçtiğini belirtmiştir. Goldstein ayrıca Soğuk Savaş 
döneminde kadınların BM Barış Gücü’ndeki oranının yüzde 0.1’den az 
olduğunu gösterirken (Goldstein, 2001: 10-11), aynı kurumu Soğuk Savaş 
sonrası için inceleyen bir başka çalışma Kosova, Bosna-Hersek, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti ve Doğu Timor’da bulunan Barış Gücü birliklerinde 
kadınların artan varlıklarına rağmen aşırı maskülen normlarla mücadele etmek 
zorunda kaldıklarını ortaya koymuştur (Keeney-Mischel, 2010). 

Kadınların askeri birliklere yoğun katılımına geçmişte zaman zaman şahit 
olunsa da bunlar daha çok devletlerin çıkarları ya da erkek egemen sistemin 
özellikleri bağlamında gerçekleşmiş, savaşlar bittiğinde de eski hiyerarşik cinsiyet 
ilişkilerine geri dönülmüştür. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus 
kadınların oluşturdukları Ölüm Taburları’nın ana işlevlerinden birisi hiyerarşik 
maskülen normlar üzerinden erkekleri utandırmak suretiyle savaş meydana 
çekmek olurken (Goldstein, 2001: 73-74), Sovyetler Birliği aynı stratejiyi İkinci 
Dünya Savaşı sırasında da takip etmiş, 1943’lere doğru Sovyet ordusunun 
yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan 800,000 kadın savaş pilotu, tankçı, otomatik 
tüfekçi ve diğer rollerde Doğu cephesinde savaşmıştır. Savaşın getirdiği yıkım bir 
yandan kadınların savaşçı olarak katılımını elzem kılarken, diğer yandan bu 
durum savaş propagandası olarak kullanılmış; erkekler maskülen normlar 
üzerinden savaşmaya teşvik edilirken, Sovyet yöneticiler ülkelerinde kadın-erkek 
eşitliğine vurgu yaparak Batı’ya karşı üstünlüklerini vurgulamıştır. Fakat savaşın 
ardından tekrar eski hiyerarşik sosyal yapıya dönülmüş, kadınlar savaşta azalan 
nüfusun tekrar artışını sağlamak üzere eski rolleri olan annelik ve eş olmaya geri 
döndürülmüştür (Nazemroaya, 2014).  

1970’den 1991 yılına kadar Etiyopya’ya karşı silahlı mücadele veren Eritre 
Halkının Kurtuluş Cephesi örgütü de kadınların savaş sırasında yaşadıkları 
özgürlükleri erkek egemen sistemler yüzünden savaş sonrasında kaybettiklerine 
verilebilecek örneklerden biridir. Eritreli kadınlar örgütün silahlı gücünün üçte 
birini oluşturmasına ve bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynamalarına 
rağmen bağımsızlık sonrasında geleneksel maskülen sosyal statülerin kendilerini 
sınırlamasına engel olamamışlar, askeri rolleri bırakıp toplumun onlara 
verdikleri annelik ve eş olma rollerini kabullenmeye zorlanmışlardır (Hale, 
2000). Benzer bir duruma Afganistan’da da rastlanmış, 2001 yılında ABD 
Taliban’ı devirerek Afgan kadınları özgürlüğe kavuşturduğunu ilan etmiş ve 
kadınların askeri birliklere katıldığı bir dönem başlamıştır. Fakat ABD bölgeden 
çekilip savaş bittiğinde kadınlar tekrar hiyerarşik maskülen normlara mahkûm 
bırakılmış, ilk kadın Afgan savaş pilotu Niloofar Rahmani geleneksel kadın 
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rolüne uymadığı için tehdit edildiği gerekçesiyle ABD’den sığınma istemek 
zorunda kalmıştır (Blau, 2016). Kısaca, Hale’in ifade ettiği üzere “askeri 
sığınaklardaki hayat demokrasi gibi görünmüş” (Hale, 2000: 344) fakat savaş 
hiyerarşik maskülen normların terk edilmeyip sadece askıya alındığı bir süreç 
olmuştur. 

2. SURİYE İÇ SAVAŞI’NDA KADIN OLMAK 

Yukarıda açıklanan üç husus -kadınların savaş sırasında yaşadığı sorunlar, 
kadınların siyasi katılımı ve askeri yapılardaki konumları- bu bölümde Suriye İç 
Savaşı bağlamında analiz edilecektir. Görüleceği üzere geçmişteki savaşlardan 
farklı olmayarak kadınlar Suriye’de de stratejik olarak hedef seçilirken, 
yaşadıkları sorunlar çok boyutlu ve uzun vadeli nitelikler göstermektedir. Buna 
rağmen kadınların barış sürecine katılımı sınırlı düzeyde kalırken, askeri 
yapılardaki katılımları ise erkek egemen toplumsal sisteme dokunmadan, 
devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarları baz alınarak gerçekleşmektedir. 

Şiddetin Her Türü: Ölüm, Tecavüz, Göç ve Dahası 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde süregelen Arap Baharı sürecinden 
etkilenen Suriye halkı 2011 yılının Şubat ve Mart aylarında Beşşar Esad 
rejiminin baskıcı politikalarına karşı sokaklara çıkmış ve protestolar eşliğinde 
yönetimden reform talep etmişlerdir. Suriyeli kadınlar da protestoların 
düzenlenmesi ve halkın örgütlenmesinde ilk günlerden itibaren aktif rol 
oynamışlar; örneğin, 16 Mart 2011 tarihinde Suriye İçişleri Bakanlığı’nın önünde 
oturma eylemi düzenleyerek ilk protestolar sırasında gözaltına alınanların serbest 
bırakılmasını talep etmişlerdir. Bu barışçıl protestonun şiddet yoluyla 
bastırılmasıyla birlikte Suriyeli kadınlar için bugün de sürmekte olan zorlu ve acı 
dolu bir süreç başlamıştır (Human Rights Watch, 2011b). Çatışmaların altıncı 
yılını doldurduğu Mart 2017 itibarıyla Suriye İnsan Hakları Ağı adlı örgüt iç 
savaş sırasında toplam 23.502 kadının ve kız çocuğunun öldürüldüğünü ortaya 
koyarken, ayrıca 20.607 can kaybının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini 
iddia etmiştir. Örgüt ayrıca öldürülenlerin yaklaşık 10,000 kadarının 18 yaşından 
küçük kız çocuklar olduğunu gözler önüne sermiştir. 

Tablo.1: Mart 2017 İtibariyle Suriye’de Öldürülen Kadın ve Kız Çocuk Sayısı 

Mart 2011-Mart 2017 arasında öldürülen 
kadın ve kız çocuk sayısı  

13,274  
Kadın  

10,228  
Kız çocuğu  

Toplam 
23,502 

Suriye rejimi ve İranlı milis güçleri tarafından 11,663  8,964  20,627 
Silahlı muhalif güçler tarafından 543  284  827 
Rus güçleri tarafından 316  452  768 
Radikal İslami gruplar tarafından 328  208  536 
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Diğer aktörler tarafından 277  198  475 
Uluslararası koalisyon güçleri tarafından 109  98  207 
Kürt güçleri tarafından 38  24 62 

Kaynak: Syrian Network for Human Rights 

İç savaşlarda ölüm, özellikle spesifik boyutlarda gerçekleşiyorsa - örneğin, 
soykırım - veya spesifik silahlarla - örneğin, kimyasal silahlar - uygulanıyorsa, 
çoğu kez diğer şiddet türlerini geride bırakmaktadır. Suriye’de de kadına yönelik 
şiddet genel anlamda Esad rejiminin kimyasal silahları, Irak ve Şam İslam 
Devleti (IŞİD) terör örgütünün kan donduran öldürme metotları ve devletlerarası 
mücadelenin gölgesinde kalmış, kadına yönelik şiddeti yasaklayan birçok 
kararına rağmen, BM Güvenlik Konseyi bile konuya ilgisiz kalmıştır (Frostier, 
2017: 1). Fakat son altı yılda kadınlar yoğun biçimde cinsiyet kaynaklı şiddete 
maruz kalmaktadır ve bu şiddet türlerinin en başında tecavüz gelmektedir. 
Savaşın başlamasından itibaren özellikle Suriye rejimi tecavüzü bir savaş 
stratejisi olarak kullanmış; başta isyana katılanları cezalandırma, bilgi toplama 
ve kadınların silahlı muhalefet güçlerine katılan akrabalarını vazgeçirme 
amaçlarıyla cinsiyet kaynaklı şiddeti yoğun olarak uygulamıştır (Bruner, 2014: 
10). Kadınlara - ve bazen de erkeklere - yönelik cinsel şiddet özellikle Askeri 
İstihbarat Müdürlüğü’nün tutukevlerinde ve Şam’daki Genel Güvenlik 
Müdürlüğü’nün hapishanelerinde uygulanmış; Halep, Hama, Humus ve Dera 
şehirlerinde yaşamış kadınlar, cinsel şiddet korkusunu ülkeden göç etmelerinin 
başlıca sebebi olarak göstermişlerdir (United Nations General Assembly, 2015: 
9-10). Esad rejimi böylece ülkedeki etnik yapıyı değiştirmeyi başarırken, tecavüz 
ve diğer cinsel şiddet eylemleri kimi durumlarda aile bireylerinin ve yerel halkın 
önünde gerçekleşmiş (International Federation for Human Rights, 2013: 11), 
böylece bireylerin içinde bulundukları topluluk ve coğrafyayla ilişkisinin zarar 
görmesi amaçlanmıştır. 

Suriye gibi muhafazakar ve ataerkil toplumlarda cinsel saldırıların etkisi 
uzun vadeli ve çok boyutludur. Aile onurunun kimliğin merkezinde olduğu 
toplumda, kadın bireylerin cinsel saldırıya uğraması birçok kez mağdurun içinde 
bulunduğu toplumdan soyutlanmasına, hatta aile şerefi uğruna öldürülmesine 
neden olmaktadır. Tecavüz edilen bir kadınla kimse evlenmek istemezken, kimi 
zaman bir kadının kısa süreliğine tutuklanması bile cinsel saldırının olduğu 
izlenimini doğurmakta ve aile kurumuna zarar vermektedir. Bu sosyal dışlanma 
tehdidi nedeniyle çoğu Suriyeli kadın cinsel saldırı fiilini başkalarıyla 
paylaşmamakta, bu da olayın yarattığı psikolojik hasarın katlanmasına sebep 
olmaktadır (Global Women’s Rights, 2014: 8). Bunun yanı sıra cinsel saldırıya 
uğrayan kadınların savaş ortamında yeterli tıbbi destek alamaması, cinsel yolla 
geçen hastalıklara kapılmaları ve Suriye rejim kuvvetlerinin hamile kadınların 
güvenlik noktalarından geçmesine izin vermeyerek onları steril olmayan 



AP Murat ÜLGÜL 

 

453 
 

şartlarda doğum yapmaya zorlamaları kadınların vücut sağlığına da tehdit 
oluşturmaktadır (United Nations General Assembly, 2015: 10). 

 Suriye’deki iç savaşa 2013 yılından itibaren IŞİD’in de dahil olması 
kadınlara yönelik şiddeti daha da artırmıştır. IŞİD terör örgütü kontrolü altına 
aldığı topraklarda kendi radikal ideolojisi doğrultusunda sert yasalar uygulamış, 
Suriyeli kadınlar ve kızlar eğitim, çalışma ve serbest dolaşım gibi haklarında aşırı 
kısıtlamalar ile karşılaşmışlardır (United Nations General Assembly, 2016: 
15). İç savaştan önce seküler bir yaşam tarzı takip etmiş olan Suriyeli kadın ve 
kızların başlarında kocaları veya erkek akrabaları olmadan sokağa çıkmaları 
yasaklanmış; 10 yaşından büyüklerin halk arasında yüzleri ve saçlarının 
görünmesi halinde kırbaçla cezalandırıldıkları, zinadan suçlu bulunmaları 
durumunda ise taşlanarak idam edildikleri görülmüştür (United Nations General 
Assembly, 2015: 10). Ayrıca IŞİD, 2014 Ağustos’unda ele geçirdiği Irak’ın 
Şengal şehrinden binlerce Yezidi kadın ve kızı Suriye’ye seks kölesi olarak 
getirmiş,  “eşya gibi alınıp satılan” bu kadınlar ve kızlar yoğun fiziksel ve cinsel 
şiddete maruz kalmıştır (United Nations General Assembly 2016, 16). Kadınlara 
yönelik şiddet hareketlerine silahlı muhalif örgütler de katılmış, İslami Cephe, 
Ahrar uş-Şam ve El Nusra gibi gruplar rehin değişiminde kullanmak üzere 
kadınları ve çocukları kaçırmışlardır (United Nations General Assembly, 2014: 
13). 

Kadınların bu şiddet döngüsünden tek çıkış yolu Suriye’den kaçarak komşu 
ülkelere ve mümkünse Avrupa’ya göç etmek olmuş, fakat bu süreç de bazı 
sorunları beraberinde getirmiştir. İlk zorluklar kaçış sürecinde başlamış, 
güvenlikleri için ülkelerini terk etmek isteyen kadınlar daha en baştan 
Suriye’deki silahlı gruplar tarafından kontrol edilen birçok güvenlik noktasında 
tecavüz ve cinsel saldırıya maruz kalmışlardır (Osman, 2016). Sınırdan güvenli 
bir halde geçilse bile komşu ülkelere varan birçok göçmen kadın kocaları savaşta 
öldüğünden ya da sakat kaldığından yabancı oldukları ülkelerde tüm ailenin 
yükünü üstlenmek zorunda kalmışlardır. Sağlık, eğitim ve gıda gibi temel 
ihtiyaçların zorlukla karşılandığı bir ortamda Suriyeli göçmen kadınlar sadece 
kendi yaşamlarını düzene koymanın değil, aynı zamanda çocuklarının da bu 
süreçten az etkilenmelerini sağlamaya çalışmışlardır (Human Rights Watch, 
2014). Temel ihtiyaçları karşılamanın zorluğu yanında, komşu ülkelerde 
özellikle yalnız yaşayan kadınlar cinsel istismarın hedefi olmuş, güvenliklerini 
sağlamak için evlenmeyi tek yol olarak görmüşlerdir. Güvenlik ihtiyaçları ve 
ekonomik gereksinimler aynı zamanda çocuk evliliklerinin sayısını da artırmış, 
UNICEF’in Ürdün’deki Suriyeliler arasında yaptığı bir araştırmada 2014 yılının 
ilk çeyreğinde 18 yaşından küçük kızların evliliklerinin toplam evliliklerin 
neredeyse üçte birini oluşturduğu rapor edilmiştir (UNICEF, 2014).  
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Daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine doğru yola çıkan kadınlar ise 
daha büyük zorluklarla karşılaşmış, Amnesty International’ın Ocak 2016’da 
belirttiği üzere, hemen hemen geçtikleri tüm ülkelerde fiziksel müdahale ve 
ekonomik istismara uğamışlardır. Bu yolculukta cinsel istismar da sıklıkla 
görülmüş, özellikle yalnız kadınlar Avrupa’ya güven içinde ulaşmak ya da 
yemek ve koruma gibi bazı gereksinimleri sağlamak için kaçakçılarla, güvenlik 
güçleriyle, ya da diğer göçmenlerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanmışlardır. 
Göçmen kamplarında erkeklerle aynı tuvalet ve banyo ünitelerini kullanmak 
zorunda kalan kadınlar cinsel istismara uğramamak için yeme ve içmeyi bile 
bırakmış, böylece cinsel saldırıya uğramamak için tuvalet ihtiyaçlarını azaltmayı 
bile denemişlerdir (Amnesty International, 2016). Almanya’ya ulaşmayı 
başarmış bir Suriyeli göçmen kadının “Akşamları tuvalete gitmeye 
korkuyorduk…Yanımızda tek bir erkek olsaydı, farklı olurdu,” ifadesi göçmen 
kadınların yaşadıkları zorlukları yansıtırken, Avrupa ülkelerindeki sonucu 
belirsiz sığınmacı kabulü süreçleri Suriyeli kadınların normal bir yaşama 
başlamasını en modern ülkelerde bile güçleştirmektedir (Hawley, 2016). 

Suriyeli Kadınların Barış Sürecine Siyasi Katılımı 

Daha önce ifade edildiği gibi kadınların siyasi sürece katılımı sadece savaş 
zamanlarının meselesi olmayıp, 1970’lerin sonlarından itibaren BM çatısı altında 
hazırlanan birçok uluslararası belgede teşvik edilen bir konu olmuştur. Öte 
yandan, savaşların - getirdikleri bütün sorunlara rağmen - kadınların siyasi 
sürece katılımı için bir fırsat yarattığı da bir gerçektir. Bunun birinci sebebi, 
Suriye İç Savaşı’nda da şahit olunduğu gibi, kadınların günümüz savaşlarında 
cinsiyet odaklı ve yoğun tehlikelere maruz kalmasıyla kendilerini barış 
yapımının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmeleriyse, ikinci sebebi genel 
anlamda savaşların bir “önemli an” (critical juncture) işlevi görmesidir. Tarihsel 
kurumsalcılık teorisinin temel kavramlarından biri olan “önemli an,” savaş, 
ekonomik kriz, askeri darbe, büyük çevresel felaketler gibi olayların eski 
kurumsal ve normatif mekanizmayı yıktığını; yeni oluşan süreçte ise bir ülkedeki 
çeşitli aktörlerin gelecekteki çıkarlarını artırmak, mevcut konumlarını 
güçlendirmek ve yeni kurumsal ve normatif mekanizmayı belirlemek için çetin 
bir mücadeleye girdiklerini belirtir (Collier ve Collier, 1991: 31). Bu bağlamda 
Suriye İç Savaşı da bir “önemli an” teşkil etmiş ve savaşın başlamasından 
itibaren Suriyeli kadınlar siyasi süreçte kendilerine yer vermeyen eski erkek 
egemen sistemi değiştirmek ve yeni kurumsal ve normatif mekanizmada seslerini 
duyurmak için mücadele etmişlerdir. 

Suriye’de kadınlar savaştan önce her ne kadar seküler yönetim tarzı 
sebebiyle bölgedeki bazı Arap ülkelerine nazaran daha az sosyal baskı 
hissetmişlerse de, siyasi katılım yönünden BM’nin talep ettiği yüzde otuz 
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sınırının çok altında kalmışlardır. Örneğin, 2005 yılında Suriye parlamentosunda 
kadınların oranı yüzde on iki olmuş, yerel yönetim konseylerinde oranları ise 
yüzde beşi geçmemiştir. Ayrıca Esad rejimi kadınların sivil toplum örgütleri 
kurmalarına izin vermemiş, tek yasal kadın organizasyonu hükümet tarafından 
kurulan Suriye Kadınlar Birliği olmuş, diğer kadın grupları yasal olmayan bir 
şekilde çalışmış ve bu grupların dışarıdan yardım almaları yasaklanmıştır 
(Moore ve Talarico, 2015: 227). Bu bağlamda Suriyeli kadınlar da Esad rejimine 
karşı 2011 yılında başlayan gösterilerde ön saflarda yer almış, rejimden kendi 
siyasi ve sosyal konumlarını güçlendirecek reformlar yapmasını talep etmişlerdir.  

Bir önceki bölümde görüldüğü gibi Esad rejimi reform isteklerini reddettiği 
gibi güç kullanma politikası kadınları etnik savaşın hedeflerinden biri haline 
getirmiştir. Suriyeli kadınlar rejimin şiddeti yoğun olarak kendilerine 
yönlendirdiği 2011-2013 yılları arasında toplumsal ağlar kurmak suretiyle 
savaşın mağdurlarına yardım etmeye çalışırken, sokak toplantıları ve gösterileri 
düzenleyerek şiddete başvurmayan bir direniş hareketi sergilemişlerdir. Fakat 
gerek Suriye’de muhalif unsurların da güç kullanma politikasına başvurup 
mücadeleyi daha askeri hale getirmesi, gerekse uzun vadeli bir stratejilerinin 
olmamaları sebebiyle kadınların siyasi anlamda sesi bu ilk yıllarda marjinal 
seviyede kalmıştır (Alwadi, 2013). Bu arada gerek ülkede kadınları hedef alan 
yoğun şiddet gerekse Suriyeli kadınların şiddete başvurmayan siyasi mücadelesi 
BM’nin dikkatini çekmiş, Güvenlik Konseyi 18 Ekim 2013 tarihinde 2122 sayılı 
kararını kabul ederek çatışma bölgelerinde kadınlara yönelik şiddeti kınadığı gibi 
çatışmaların önlenmesinde, çözümünde ve barış yapımından kadınların 
katılımının artması çağrısında bulunmuştur (United Nations Security Council, 
2013). 

Suriyeli kadınlar bu dönemde daha çok resmi olmayan toplantılarla etkili 
olmaya çalışmışlar; örneğin, 2014 yılının başında Suriye’nin değişik yerlerinden 
katılan ve toplumun çoğulcu yapısını yansıtan altmıştan fazla kadın Şam’da 
toplanarak Barış İçin Suriyeli Kadınların Forumu isimli bir konferans 
düzenlemişlerdir. Silahların gölgesinde toplanan bu kadınlar Cenevre 
Konferansı’na sunmak üzere yayınladıkları Suriyeli Kadınların Sözleşmesi adlı 
belgede Suriye’ye silah ve militan akışının durması için önlemler alınmasını, 
çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardımların ulaştırılmasının 
sağlanmasını, devletin bütünlüğünün korunmasını ve siyasi uzlaşmanın etnik ya 
da mezhepsel kimlikler üzerinden yapılmamasını talep etmişler, ayrıca 
Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olması gereken kadınların hem barış sürecine 
hem de barış sağlandıktan sonra silahsızlanma, yeniden yapılanma ve geçiş 
dönemindeki yargı süreçlerine katılımının sağlanması çağrısında bulunmuşlardır 
(Syrian Women’s Forum for Peace, 2014).  
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Aynı dönemde benzer bir girişim de 11-13 Ocak 2014 tarihlerinde BM 
Kadınlar (UN Women) kurumu ve Hollanda hükümetinin girişimiyle Cenevre’de 
toplanan Barış ve Demokrasi için Suriyeli Kadınların İnisiyatifi (SWIPD) adlı 
organizasyondan gelmiş, Suriyeli kadınlardan oluşan sivil toplum üyeleri ve 
temsilciler Sonuç Belgesi adı verilen bir raporu Cenevre Barış Konferansı’nda 
değerlendirilmesi için kamuoyuna sunmuşlardır. Sonuç Belgesi, kadınların barış 
sürecinde ve sonrasında siyasi katılımının sağlanması konusunda çağrıda 
bulunmuş fakat, aynı Suriyeli Kadınların Sözleşmesi gibi, kendisini sadece 
cinsiyet kaynaklı sorunlarla sınırlandırmayarak yaklaşık dörtte üçlük bir 
bölümünü çatışmaların bitirilmesi, barış sürecinin teşvik edilmesi ve bölgede 
insani durumun iyileştirilmesine dair önerilere ayırmıştır (Syrian Women’s 
Initiative for Peace and Democracy, 2014). Böylece Suriyeli kadınlar siyasetin 
tümünde - sadece kadınları ilgilendiren alanlarda değil - söz sahibi olarak mevcut 
siyasi sistemdeki cinsiyet ayrımcılığına meydan okumuşlardır. Fakat bütün bu 
inisiyatiflere, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Suriye hakkında siyasi 
görüşmelerin başlangıcını teşkil eden 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre 
Bildirisi’nin kadınların barış sürecinin her aşamasına katılımı yönündeki 
çağrısına rağmen (Action Group for Syria, 2012), 2014 yılının Ocak ve Şubat 
aylarında gerçekleşen II. Cenevre Barış Konferansı’nda Suriyeli kadınlar resmi 
delegasyonlarda düşük düzeyde temsil edilmiş ve devlet çıkarlarının merkeze 
alındığı resmi düzeydeki görüşmelerde seslerini duyurmayı başaramamışlardır 
(Osman, 2014). 

Resmi görüşmelere katılma ve temsil konularındaki bu başarısızlığa 
rağmen Suriyeli kadınlar siyasi mücadelelerini bırakmamış, Özgür Suriye ve 
Suriye’de Şiddetleri Belgeleme Merkezi gibi kadınların geniş katılımının olduğu 
kurumlar sivil toplum düzeyinde çalışarak toplumsal dayanışma ve barışı 
sağlama ve Suriye’de devam eden şiddeti uluslararası kamuoyuna duyurma 
adına faaliyet göstermişlerdir. Benzer şekilde Bihar Relief ve Sawa for 
Development and Aid gibi kadınların öncülük ettiği kuruluşlar Suriyeli 
göçmenler özellikle de kadınlar ve çocuklar için yardım ve farkındalık yaratmak 
suretiyle barış sürecine aşağıdan yukarı bir etki yapmayı amaçlamıştır (Jouejati, 
2017). Daha resmi düzeyde ise özellikle İtalyan diplomat Staffan de Mistura 
Haziran 2014’te BM’nin Suriye Özel Elçisi olduktan sonra kadınların siyasi 
katılımına yönelik çalışmalar ağırlık kazanmış, de Mistura göreve başlar 
başlamaz Suriyeli kadınların siyasi sürece katılımını öncelikleri arasında yer 
alacağını ifade etmiştir. Bu bağlamda önemli bir adım olarak de Mistura 2016 
yılı başında kendisine barış görüşmelerinde danışmanlık yapması amacıyla on iki 
bağımsız sivil toplum temsilcisi Suriyeli kadından oluşan bir Kadınların 
Danışma Kurulu’nun oluşmasına öncülük etmiş (Gambale, 2016), ayrıca geçiş 
dönemi de dahil Suriye’deki karar alma yapılarının en az yüzde otuzunun 
kadınlardan oluşması için çağrıda bulunmuştur (Sputnik News, 2016). 
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Suriye İç Savaşı’nın yarattığı “önemli an” devam ederken Suriyeli 
kadınların siyasi katılım mücadelesindeki başarısı belirsiz bir görünüm 
sergilemiştir. Kendilerinin savaşın pasif, zayıf ve sadece acı çeken bir tarafı 
olarak görülmesini istemeyen kadınlar BM düzeyindeki faaliyetlerde, resmi 
olmayan görüşmelerde ve sivil toplum hareketlerinde önemli bir başarı elde 
etmişler (Bukai, 2017), barış sürecine katkı sağlamak amacıyla Suriye’nin 
çoğulcu yapısını yansıtır biçimde farklı kadın organizasyonları bir araya gelerek 
birlik ve barış mesajları vermiştir (UN Women, 2016). Öte yandan, resmi 
görüşmelerde arzulanan etki yaratılamamış, örneğin 2017 başında Astana’da 
yapılan barış görüşmelerinde 55 delegenin arasında bir tane kadın temsilci bile 
katılmazken (Jouejati, 2017), Suriye rejimi ile muhalefet arasındaki 
görüşmelerde on beş müzakereci arasında sadece üç kadın yer almıştır (Welch, 
2017). Dahası BM bünyesinde barış sürecine katkıda bulunması amacıyla 
kurulan Kadınların Danışma Kurulu Suriyeli kadınları başarılı bir şekilde temsil 
etmediği için eleştirilmiş, hatta kadınlara karşı insan hakları ihlallerinde bulunan 
Esad rejimiyle iyi ilişkileri olan siyasi gruplardan kadınları içerdiği için de tepki 
çekmiştir (Syria Justice and Accountability Centre, 2016). Son olarak sosyal ve 
kültürel maskülen normlar bu süreçte etkisini göstermiş, politika yapımına dahil 
edilmek istenmedikleri siyasi kültür içinde kadınların resmi görüşmelerde 
konuşmaya ve araya girmeye cesaret edemedikleri de Mistura tarafından ifade 
edilmiştir (Gambale, 2016). Kadınların siyasi katılım bağlamında eşitlik 
mücadelesi Suriye örneğinde mevcut erkek egemen sistemlerin gölgesinde 
kalırken, asker/savaşçı bir kimlikle hem kendilerine yönelen şiddetin hem de 
erkek egemen sistemin getirdiği sosyal ve kültürel normların üstesinden gelme 
çabaları da devlet çıkarlarının hedefi olmuştur. 

Suriyeli Kadınların Çatışmalara Katılımı 

Daha önce belirtildiği gibi, kadınların ülkelerindeki siyasi sürece katılımı 
tüm feminist bakış açılarının hedeflediği bir durum olmasına rağmen, kadınların 
askeri kurumlara katılmaları konusunda literatürde liberal ve farklılık feministleri 
arasında fikirsel bir ayrılık mevcuttur. Literatürdeki farklılığa rağmen, çoğu 
zaman iç savaşlar kendi gerçeklerini kendileri yaratır ve son yıllardaki 
çatışmalarda kadınlara yönelik bilinçli ve yoğun şiddet, bu çatışmalarda 
kadınların da bireysel ya da grup halinde silahlanmasına ve savaşçı bir kimlikle 
ortaya çıkmalarına neden olmuştur. Suriye İç Savaşı bu olgunun yoğun olarak 
yaşandığı bir örnektir ve neredeyse çatışan her önemli aktör kadınlardan oluşan 
birliklere sahiptir. Bu durum ilk bakışta kadın-erkek eşitliğinin ilk olarak askeri 
barakalarda başladığı gibi bir izlenim yaratabilir. Fakat kadın savaşçılar arasında 
yapılan ayrım, aktörlerin kadınlarla ilgili birbiriyle çelişen davranışları ve 
kadınların askeri katılımının arkasında gerçekleşen güç mücadeleleri, Suriye 
örneğinde, askeri katılım-cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkide soru işaretleri 
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yaratmakta ve bu olgunun erkek egemen sistemleri zayıflatmak yerine daha çok 
güçlendirdiği yorumuna neden olmaktadır. 

Suriye’de kadın savaşçıların ilk olarak ön plana çıktığı grup Suriyeli Kürtler 
olmuş, 2012 yılında Halk Koruma Birlikleri’nin (Yekineyen Parastina Gel - YPG) 
kadın kolu olarak Kadın Koruma Birlikleri (Yekineyen Parastine Jin - YPJ) 
kurulmuştur. Suriye İç Savaşı’nın ilk yıllarında ismini pek duyuramayan YPJ’nin 
önem kazanması, savaşın IŞİD’le mücadeleye evrilmesiyle birlikte 
gerçekleşmiştir. Batı ülkelerinin, özellikle de ABD’nin, IŞİD’e karşı savaş 
alanında dayandığı en önemli askeri unsur olan YPG, bu ülkelerin siyasi ve 
askeri desteğiyle zaman içinde güç kazanmış, buna paralel olarak da YPJ de 
askeri kapasitesini artırarak ilk kurulduğu dönemde 700 olan kadın savaşçı 
sayısını 2015 sonlarında 20,000’e kadar çıkarmıştır (Barfi, 2015). YPJ kısa 
zamanda Batı medyasının da dikkatini çekmiş, özelikle 2014 yılında Kobani’de 
gerçekleşen çatışmalarda yüzden fazla IŞİD savaşçısını tek başına öldürdüğü 
iddia edilen Rehana gibi YPJ savaşçıları sosyal medya yoluyla “efsane” haline 
gelerek Suriyeli Kürt kadın savaşçıların isminin duyulmasını sağlamışlardır 
(BBC Türkce, 2014). IŞİD’in kadınlara yönelik terör ve şiddet temelli 
davranışlarına karşı kendini özgürleştirici bir güç olarak sunan YPJ, savaşın 
devam etmesiyle faaliyetlerini de artırmış, sadece Kürt kadınlara değil, Irak ve 
Suriye’deki Arap ve Yezidi kadınlara da askeri eğitim vermeye başlamıştır 
(McKernan, 2017a). Bu bağlamda Suriyeli Kürt yetkililer amaçlarının sadece 
kadınları IŞİD teröründen ve şiddetinden korumak değil, ayrıca kadınların 
çatışma alanındaki önemlerini göstermek suretiyle bölgedeki ataerkil toplum 
yapısının değişimini sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir (Holmes, 2015). 

 Belirtilen bu amaca rağmen, Suriyeli Kürt kadın savaşçıların uluslararası 
medyaya yansıması maskülen normlar ve devlet çıkarları üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Batı medyası YPJ ile ilgili haberler yaparken genel anlamda 
Kürt savaşçıların arasında güzellikleri ile ön plana çıkanların resimlerini 
paylaşmış, kadınları nesnelleştirme suretiyle bazı YPJ militanlarına “Kürt 
Angelina Jolie” olarak lakap takmış (Gol, 2016), hatta YPJ militanlarının 
giysilerinden esinlenilerek elbiseler üretilmek suretiyle kadınların savaşçı olarak 
ciddiye alınmadığı bir resim ortaya konmuştur (Russia Today, 2014). Bu 
bağlamda Suriyeli Kürt grupları, kadınları propaganda ve PR malzemesi 
yapmakla suçlanırken, Batı ülkeleri de kadın savaşçılara “tuhaf, anlayışsız ve 
oryantalist” bir perspektifle yaklaştıkları için eleştirilmiştir (Dirik, 2014). Diğer 
yandan, konu devletlerin çıkarları bakımından da değerlendirilmiş, ABD ve Batı 
ülkelerinin IŞİD’le mücadeleye öncelik vererek YPG’nin - dolayısıyla da YPJ’nin 
- PKK ile olan organik bağını görmezden gelmesi ve YPJ’yi bir propaganda 
malzemesi olarak kullanması Türk basınında “sorumsuzluk ve iki yüzlülük” 
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olarak görülmüştür (Star, 2016). Bu bağlamda maskülen normlar ve devletlerin 
çıkarları, çatışanlar arasında kadın-erkek eşitliği olgusunu gölgede bırakmıştır. 

YPJ’nin Batı medyasında ilgi uyandırması Esad yönetiminin de dikkatini 
çekmiş ve rejim kendisini ilerici bir aktör olarak dış dünyaya göstermek için Kürt 
örneğini takip etmiştir. Bu bağlamda Esad rejiminin sadece kadınlardan kurulu 
askeri birlikler yaratma projeleri zaman zaman medyaya yansımıştır. İlk olarak 
2013 yılının ilk aylarında “Ulusal Savunma için Dişi Aslanlar” adıyla 
kadınlardan oluşan bir birlik kurulmuş ve askeri elbiseli ve silahlı kadın askerler 
rejimin hakim oldukları yerlerde güvenliği sağlamak görevini üstlenmişlerdir. 
Böylece rejim bir yandan düzenli güvenlik güçlerini isyancılarla mücadeleye 
mobilize ederken diğer yandan muhalif kadınlara uyguladığı şiddetin Suriye 
halkı üzerindeki olumsuz psikolojik etkisini hafifletmeyi amaçlamıştır (Morris, 
2013).  

Ardından 2014 yılında Esad rejimi, “Suriyeli kadınların profilini 
yükseltmek ve bütün alanlarda başarılı olabileceklerini göstermek” amacıyla 800 
kadından oluşan bir komando tugayı oluşturmuştur. Fakat kadın komandoların 
fotoğraflarının basında işlenmesi, Esad’ın ABD ile diyalog amacıyla Amerikan 
televizyonlarına konuşmasıyla aynı dönemde gerçekleşince söz konusu 
komandonun propaganda amaçlı oluşturulduğuna dair görüşler ifade edilmiştir 
(Leduc, 2015). 2015 yılı sonlarında bu sefer Al-Mahavir adıyla Suriye ordusunda 
IŞİD’e karşı savaşan kadın tugayı Esad rejimini destekleyen Rus basınında konu 
olarak işlenmiş, Suriyeli kadınların askeri kamplardaki eğitim görüntülerine yer 
verilmiştir (Sputnik News, 2015). Son olarak 2017 yılı başında Suriye ordusunun 
Khansawat Souria adıyla 150 kadından oluşan bir birlik kurduğu ve görünüm 
itibariyle YPJ’yi andıran bu birliğin IŞİD’e karşı savaşacağı yerel medyada 
duyurulmuştur (McKernan, 2017c). Bütün bu gelişmelere rağmen, gerek 
kadınların askeri katılımının bir plan ve stratejiden beslenmeyerek düzensiz bir 
şekilde gerçekleşmesi gerekse Esad rejiminin kadınlara şiddet konusunda sabıka 
dosyasının kabarık olması, söz konusu projelerin kadın-erkek eşitliğinden ziyade 
devlet çıkarını merkeze alan propaganda amaçlı faaliyetler olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır. 

Son olarak, IŞİD’in de kadınlardan oluşan Al-Khansaa Tugayı adlı bir 
birliğinin olduğu da ifade edilmelidir. IŞİD’in Batı ülkelerinden genç kızları nasıl 
cihada katılmak yönünde teşvik ettikleri, özellikle 2014 yılında Suriye’ye kaçan 
Avusturyalı iki genç kız olan Sabina Selimovic ve Samra Kesinovic örnekleriyle 
uluslararası medyanın dikkatini çekmiştir (Perez, 2014). Aynı yıl IŞİD Al-
Khansaa Tugayı’nı oluşturmuş fakat bölgedeki diğer örneklerden farklı olarak bu 
kadınlardan oluşan birliğin amacı IŞİD’in ideolojisi paralelinde ne kadınların 
toplumsal rolünü yükseltmek ne de Batı ile ilişkileri geliştirmek amacıyla 
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propaganda yapmak olmuştur. Aksine IŞİD kendi ideolojisi paralelinde 
kadınlarla erkeklerin yan yana savaşmasını istememiş, Al-Khansaa Tugayı 2015 
yılında kendi yayınladığı manifestoda, kadınların cihada katılımının sadece 
yeteri kadar savaşacak erkek kalmadığında ve “atama” usulüyle gerçekleşeceğini 
belirtmiştir. Manifesto ayrıca, Müslüman kadınların, Batı’daki hemcinsleri gibi 
üniversite diploması peşinde koşarak kendilerinin erkeklerden daha zeki 
olduklarını kanıtlama uğraşlarının gereksiz olduğunu, onların dini eğitim ve ev 
işlerini öğrenerek kendilerini evdeki rollerine hazırlamaları gerektiğini ifade 
etmiştir. Kadınlara peçelerinin arkasında ve kamudan ayrı yaşamalarını 
öğütleyen Al-Khansaa Tugayı (Saul, 2015), ayrıca IŞİD’in koyduğu toplumsal 
kurallara uymayan kadınları cezalandırma rolü de oynamış, böylece kadınların 
ve erkeklerin toplumsal ayrılığını daha da pekiştirmiştir. Bu bağlamda Al-
Khansaa Tugayı’nın kuruluş amacı kadın-erkek eşitliğini sağlamak ya da 
kadınların toplumsal statüsünü yükseltmek değil, tam aksine radikal dini ideoloji 
doğrultusunda kadınların kadınlar tarafından baskı altına alınması olmuştur. 

Suriye İç Savaşı’nda kadınların askeri katılımının gelecekte maskülen 
normları nasıl bir değişime uğratacağı konusunda kesin bir yargıya ulaşmak zor 
görünmektedir. IŞİD’in zaten kadın-erkek eşitliğini sağlamak gibi bir amacı 
yoktur. Suriye rejimi ise kadınların askeri katılımı konusunda birçok inisiyatif 
almasına rağmen hem sabıka dosyası doludur hem de bu inisiyatifleri 
propaganda doğrultusunda yaptığı açıktır. Kürt cephesinde ise bu konuda daha 
ciddi adımlar atılmasına ve Kürtlerin “feminist bir demokrasi” kurmak niyetinde 
olduklarını belirtmelerine rağmen (McKernan, 2017b), gerek konunun devlet- ve 
yerel aktör-çıkarları tarafından değerlendirilmesi gerekse propaganda niteliğinin 
görülmesi itibariyle nasıl sonuçlanacağını öngörmek imkânsızdır. Suriye’de 
silahlar sustuğunda Kürt kadınlarının siyasette daha aktif rol oynaması mümkün 
olduğu gibi Eritre örneğine benzer şekilde ataerkil toplum özelliklerinin Kürtler 
arasında tekrar boy göstermesi ya da bölgesel gerilimlerin devam etmesiyle 
demokratik bir feminizm yerine militarist bir feminizmin öne çıkması da olasılık 
dahilindedir. Sonuç olarak, Hale’in ifadesini hatırlatmakta tekrar fayda var: 
Savaş zamanı askeri sığınaklarda “hayat demokrasi gibi görünür” (Hale, 2000: 
344) ve önemli olan silahlar sustuğunda kadınların hayatın her fonksiyonuna ne 
ölçüde katıldığıdır. 

3. SONUÇ 

 Bu çalışmada, Suriye İç Savaşı, feminist literatürün üzerinde yoğunlaştığı 
üç konu üzerinden analiz edilmiştir. Bu konular kadınların iç savaşlarda spesifik 
ve yoğun olarak hedef haline getirilmesi, iç savaşların çözüm sürecinde ve 
sonrasında kadınların siyasi görüşmelere katılımı ve kadınların asker/savaşçı 
rolüyle askeri çatışmalara katılımıdır. Tarih boyunca birçok savaş ve çatışmada 
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şahit olunduğu gibi, Suriye İç Savaşı sürecinde kadınlar ölüm, tecavüz ve işkence 
gibi çok katmanlı şiddete maruz kalmışlar, çoğu zaman sadece kadın oldukları 
için militer grupların hedefi haline gelmişler ve yaşadıkları sorunlar Suriye’yi terk 
ettiklerinde bile peşlerini bırakmamıştır. Bu sorunlar ulusaşan bir nitelikte 
olduğundan çözümleri de sadece Suriye coğrafyasıyla sınırlı olamayacağı gibi, 
yaşanan baskı ve işkencenin yarattığı travmatik etki silahların susmasıyla sona 
erecek değildir. Bu sebeple mevcut çözüm arayışları devletlerin ve yerel 
aktörlerin çıkarlarına, amaçlarına ve birbiriyle mücadelesine odaklanan 
yaklaşımların sınırlarını aşmalı ve feminist yaklaşımlarla beslenmelidir. 

Savaşın bütün olumsuz etkisine rağmen, aynı zamanda kadınların erkek 
egemen toplumun zincirlerini kırması için bir “önemli an” oluşturduğu da 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda altı yıllık savaş süresince Suriyeli 
kadınlar hem kendi ülkelerinde hem de göç ettikleri yerlerde yerel, ulusal ve 
uluslararası önemde birçok siyasi ve sosyal oluşumun içerisinde yer almak 
suretiyle çatışmanın çözümü sürecinde aktif rol oynayarak seslerini duyurmaya 
çalışmışlardır. Maskülen yaklaşımların kendileri için uygun gördüğü “pasif, zayıf 
ve sadece acı çeken” aktör konumunu reddeden kadınlar özellikle BM 
düzeyindeki faaliyetlerde, resmi olmayan görüşmelerde ve sivil toplum 
hareketlerinde önemli bir başarı elde etmişler, fakat resmi görüşmelerde arzu 
ettikleri katılımı sağlayamamışlardır. Bu durum feminist yaklaşımların önünde 
hala aşılması gereken duvarların bulunduğunun açık bir göstergesidir. 

Suriyeli kadınların bir diğer mücadele gösterdikleri alan askeri katılım 
konusudur. Kadınların savaşçı kimliklerle erkek egemen sistemin sınırlarını 
aşma çabası konusunda feminizm literatüründe bir bütünlük olmadığı bir 
gerçektir. Yine savaş ortamının kendi doğası içinde kadınları ne kadar 
özgürleştirdiği ya da erkek egemen sistemin sınırlarını kalıcı olarak ne kadar 
değiştirebildiği de geçmişteki örneklerle incelendiğinde sürekli tartışma konusu 
olmaktan kurtulamamıştır. Suriye İç Savaşı’nda kadınların askeri katılım 
konusuna ilgi göstermesinin ve neredeyse bütün savaşan aktörlerin kadınlardan 
oluşan birlikler oluşturmasının incelenmesi gereken bir durum yarattığı aşikardır. 
Bununla birlikte savaşın halen sürdüğü bir ortamda bu konuya dikkatle 
yaklaşılması da elzemdir. Kadınlara yönelik en ağır hak ihlallerinde bulunan 
aktörlerin bile kadın birlikler aracılığıyla propaganda faaliyetlerine girişmesi 
askeri katılımın kadınları erkek egemen sistemden gerçekten ne kadar 
özgürleştirdiği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Bu sebeple söz konusu 
soru bağlamında herhangi bir sonuca varmak için henüz erkendir. 
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FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK 
VE BARIŞ: SURİYE İÇSAVAŞI VE KADINLAR 

SECURITY AND PEACE IN FEMINIST INTERNATIONAL 
RELATIONS: THE SYRIAN CIVIL WAR AND WOMEN 

Bulut GÜRPINAR* 

ÖZ 

1980’lerde uluslararası ilişkiler alanında eleştirel söylemler 
artmaya başlamış, feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımları 
disipline katkıları ile bu alanda yer edinmeye başlamıştır. 
Toplumsal cinsiyetçi bakışın uluslararası ilişkilere katılması 
ile yüksek/alçak politika (high/low politics) ayrımı, devlet, 
savaş, güvenlik gibi cinsiyetçi yaklaşım içeren temel 
konularda tartışmaların artması sağlanmıştır. Özellikle 
güvenlik alanında kadının görünür kılınma çabası ve kadın 
deneyiminin katkısı uluslararası ilişkilerde güvenliğe bakışı 
derinleştirmiş, disiplindeki maskülen değerlerin 
sorgulanmasını sağlamıştır. Bu çalışma, feminizmin şiddet, 
güvenlik ve barış kavramlarına yaklaşımını ve uluslararası 
ilişkiler alanına getirdiği eleştirileri sergilemeye çalışacaktır. 
Teorinin ardından uygulama kısmında ise Suriye’deki içsavaş 
nedeniyle kadınların durumu, kadınların ifadeleriyle birlikte 
incelenecektir. Böylece çalışmada, güvenlik, şiddet ve barışın 
anlamı feminist uluslararası ilişkiler kavramsallaştırması 
açısından teori ile uygulama birlikte değerlendirilerek 
tartışılacaktır.  
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ABSTRACT 

The 1980s saw a rise in critical discourse in the field of 
international relations, while feminist theory gained a 
foothold thanks to its contributions to the discipline. The 
emergence of a social gender perspective in international 
relations has increased the debate on many fundamental 
gendered issues, including the distinction between high/low 
politics, the state, war and security. On the issue of security, 
in particular, efforts to give women visibility and the 
contribution of the female experience have deepened security 
perspectives in international relations, ensuring that the 
discipline’s masculine values are questioned. This study will 
attempt to analyze the feminist approach to concepts of 
violence, security and peace and to explore feminist critiques 
of international relations. The literature review will be 
followed by the methodology in which the conditions of 
Syrian women as a result of the Syrian Civil War will be 
examined together with statements from the women 
themselves. Thus, the study will use both theory and practice 
to evaluate feminist conceptualizations of security, violence 
and peace in the discipline of international relations. 

Keywords: International Relations, Feminist Theory, 
Positive Peace, Security, Syria. 

 

GİRİŞ 

1980’lere kadar uluslararası ilişkiler disiplini, realist teori çerçevesinde 
bireyden çok devlet düzeyinde analizlerle savaş ve çatışmaların sebepleri ile 
bunların çözümlerine odaklanmıştır. Dış politika yapımını demokratikleştirerek 
toplumu elitlerin kontrolünden çıkarıp vatandaş-özne konumuna yükseltme 
vaadiyle ortaya çıkan uluslararası ilişkiler disiplini için, bireyden ziyade devleti 
yüceltmek oldukça ironiktir (Hill, 1999: 107). 1980’lerde uluslararası ilişkiler 
kuramlarında “üçüncü tartışma” olarak adlandırılan kırılmalar (Lapid, 1989: 
235), eleştirel kuramcılar ve post modernistler gibi feminist teorinin de disiplinin 
içerisine girmeye başlamasına neden olmuştur (Sylvester, 2002: 8). Feminist 
teori, kadın ve toplumsal cinsiyeti ihmal eden analizleri eleştirerek disiplinin 
temel kavramlarını yeniden sorgulamaya açmıştır. Bireyselliği ve toplumsallığı 
öne çıkaran yaklaşımların desteklenmesi, konu çeşitliliğinin artması, aktör 
tipolojisinin genişlemesine paralel, feminist teori de disiplin içerisinde giderek 
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daha fazla dikkat çekmeye ve etki alanına sahip olmaya başlamıştır (Whitworth, 
1994: 15). Zamanla feminist teori çatısı altında, uluslararası ilişkiler alanında 
kadının özgürleşmesinin yollarına ilişkin farklı görüşler üreten liberal feminizm, 
Marksist feminizm, post-modern feminizm, inşacı feminizm, postyapısalcı ve 
postkolonyal feminizm gibi yeni eleştirel akımlar gelişmiştir. Ancak bu çalışma 
pratikle birlikte teoriyi incelemeyi amaçladığı için yalnızca genel olarak feminist 
teorinin güvenlik, şiddet ve barış konularındaki çıkarımlarına değinecektir.  

Uluslararası İlişkiler, devlet başkanlarının, diplomatların, askerlerin, bir 
anlamıyla aktörlerin çoğunlukla erkek olduğu ve “savaşçı”, “korkusuz”, “cesur” 
benzeri maskülen değerlerin ön planda tutulduğu bir disiplin olarak 
değerlendirilebilir (Blanchard, 2003: 1289). Realist düşüncede analizler 
“kadınsı” doğayı boyunduruk altına almak için “erkeksi” iktidarı 
kurmak/korumak bakış açısıyla devleti genellikle “kontrol” teması çerçevesinde 
incelenmiştir (Tickner, 1988: 432). Uluslararası ilişkiler alanında ve özellikle 
politik söylemde erkekler koruyucu konumda rol alırken kadın kimliği genellikle 
güçsüz ve savunmasız tasvir edilmiştir. Bu bakış açısının bir uzantısı olarak 
ilerleyen yıllarda konu bakımından da cinsiyetçi ayrımlar yapılmaya 
başlanmıştır. Uluslararası ilişkilerdeki “yüksek politika” olarak adlandırılan 
güvenlik ve askeri politikalar ile çevre, insan hakları, azınlık hakları, 
küreselleşme, nüfus artışı gibi bireyler arası ilişkileri inceleyen “alçak politika” 
ayrımı, özünde cinsiyetçi bir yaklaşım taşımaktadır. Bu cinsiyetçi ayrımın 
uzantısı olarak yüksek politika alanı, erkek değerlerle bezenerek erkeklerin 
kontrolüne bırakılırken, kadınlar daha çok alçak politika alanında kabul 
görmüştür. 

Kadın bakış açısı ile uluslararası ilişkilerin ve disipline ait bütün 
kavramların tekrar gözden geçirilerek sorgulanması gerekliliğine vurgu yapan 
feminist uluslararası ilişkiler, maskülen düşünüş ve uygulayışların 
değerlendirmesini yaparak eleştirel bir karşı duruş sergilemektedir (Peterson ve 
Runyan, 1999: 40). Feminist teori, uluslararası ilişkiler disiplinine “prens”lerin 
ön planda tutulduğu patriarkal kimlik eleştirisi ile katkıda bulunmaktadır 
(Steans, 1998: 47). Özellikle dış politika yapım sürecinde var olan kadın ve erkek 
eşitsizliği, bu politikaların çözümlenmesi kısmında da eşitsizliği beraberinde 
getirmiştir. Eril söylemlere toplumda “güç” ile bütünleşik algılanarak rağbet 
edilmesi, iktidar blokunu güce ve maskülenliğin kutsanışına yöneltmiştir. 
Uluslararası ilişkileri güvenliğe; güvenliği, yalnızca devletin güvenliğine, yurttaş 
kimliğini ise “iyi bir asker”e indirgemiş bakış açısına feminist teori nasıl bir 
dönüşüm getirebilir? Feminist teori uluslararası ilişkilerde alanın temel 
kavramlarına eleştirel yaklaşımı ile sistematik bir değişimin tetikleyicisi olmuş, 
bunun da ötesinde kadının görünür kılınmasını sağlamıştır. 
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Uluslararası ilişkilerde, kadının görmezden gelinemeyeceğine ilişkin artık 
temel bir kabulün varlığı sevindiricidir. Bu bakışaçısı uluslararası kurumlarla ve 
hukuksal altyapıyla güçlenerek desteklenmektedir. 1915 yılında düzenlenen 
Büyük Barış Konferansı ile “Barış ve Özgürlük için Kadın Birliği” (Wilpf)’nin 
kurulması ilk uluslararası kadın girişimi olarak değerlendirilmektedir (Pettman, 
2004: 85). Ardından, Birleşmiş Milletler (BM) içinde 1947’de “Kadının Statüsü 
Komisyonu” (The Commission on the Status of Women), 1979’da ayrı bir örgüt 
haline gelen Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (Committee of the 
Elimination of Discrimination Against Women: CEDAW) kurulmuştur. “BM Kadın 
İçin Gelişme Fonu” (UN Devolopment For Women: UNIFEM), “Kadının Gelişimi 
İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü” (International Research and 
Training Institute for Advancement of Women: INSTRAW) ve 1975 ile 1995 arasında 
Dünya Kadın Konferansları serisi kadın haklarının uluslararası alanda kabülü 
açısından sağlanan başarılardan yalnızca bir kaçıdır (Reanda, 1999: 51-52 ve 
Zwingel, 2012: 116).  

Savaş ve çatışmalarda kadının durumu ile ilgili önemli bir gelişme ise BM 
Güvenlik Konseyi’nin 2000 yılı 1325 sayılı kararıdır. Bu karar birçok tespiti bir 
araya getirerek öncelikle silahlı çatışmalardan olumsuz etkilenenlerin büyük 
çoğunluğunu sivillerin, özellikle kadın ve çocukların oluşturduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca bu kararda kadınların evlerini terketmeye ya da ilticaya zorlanmaları, 
savaşanlar ve silahlı unsurlar tarafından giderek daha fazla hedef haline 
gelmeleri konusundaki endişeler belirtilmiştir. Kadınların çatışmaların 
önlenmesi, çözümlenmesi ve barışın tesisindeki önemli rolleri vurgulanmıştır. 
Son olarak, barış ve güvenliğin korunması ve ilerletilmesine yönelik çabalara 
kadınların dahil edilmelerinin ve eşit katılımlarının önemi, çatışmaların 
önlenmesi ve çözümlenmesiyle ilgili kararların alınmasında rollerinin 
arttırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Karar, BM’ye üye devletleri, 
çatışmaların önlenmesi, yürütülmesi, çözümlenmesiyle ilgili ulusal, bölgesel, 
uluslararası kurum ve mekanizmalarda kadınların bütün karar verme 
süreçlerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamaya teşvik etmiştir (BM, 2011). 
Böylece, barışın tesisine yönelik karar verici mekanizmalarda kadının varlığının 
güçlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması desteklenmektedir. Gerçekten de savaşta 
sivil kayıplara bakıldığında kadın ve çocukların oranının %90’lara ulaştığı 
görülmektedir (Pankhurst, 2010: 48). Ancak burada karşılaşılan bir diğer önemli 
sorun, sıklıkla kadınların çocuklarla birlikte kümelenmesidir. Kadını çocuktan 
ayıramama durumu, kadını korunmaya muhtaç, kendi başına çözüm üretmede 
aciz bir kimlikle pekiştirmekten öteye gitmemekte, kadınların yalnızca kadın 
kimliğinden ötürü yaşadığı özel sorunlara eğilmeyi zorlaştırmaktadır.  
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Türkiye’de feminist uluslararası ilişkilerle ilgili çalışmalar son yıllarda 
artmaya başlamıştır.1 Bu birikime, teori ile pratiği birlikte değerlendirerek katkı 
yapmayı amaçlayan bu çalışma, Suriye İçsavaşı’nı feminist teorinin 
perspektifiyle ele alırken kadın deneyimlerinden kendi aktardıklarının derlenmesi 
ile kadının sesine yer vermeye çalışmıştır. Çalışma, Suriye’de kalıcı barışın 
sağlanması için vazgeçilmez bir öğe olan kadınlara yönelik son dönemde 
gerçekleştirilen düzenlemelere değinerek gelecek için umuda katkı yapmayı 
amaçlamıştır. Çalışmanın planında öncelikle feminist teorinin uluslararası 
ilişkiler disiplininde, özellikle güvenlik, şiddet ve barışa yönelik kavramsal 
açılımı, disipline katkıları ve uluslararası ilişkiler içerisinde konumlanışı 
değerlendirilecektir. Ardından günümüzde yaşanan önemli güvenlik 
sorunlarından Suriye İçsavaşı ile kadınların durumu, barışın sağlanabilmesi 
açısından teorinin rehberliğinde incelenecektir. 

1. GÜVENLİK TARTIŞMALARI 

1990’larla birlikte uluslararası ilişkilerde 20. yüzyılın baskın paradigması 
olan geleneksel realist teoriye yönelik eleştiriler, başta güvenlik konusu 
çerçevesinde yükselmeye başlamıştır. Feminizm 1990 sonrası “ötekileşme 
sürecine direnmenin bir aracı” olarak (Keyman, 2000: 241) ön plana çıkmaya 
başlamış, uluslararası ilişkilerde bütün alanların bir revizyon sürecinden 
geçirilmesi, toplumsal cinsiyetçi bir bakışla ele alınarak bunların temelinde yatan 
patriarkal eğilimi değiştirmeye yönelik adımlar atılması üzerinde durulmuştur 
(Koyuncu, 2012: 117). İlk olarak, akademisyenler, uluslararası ilişkilerde 
“yüksek-alçak” (high/low) politika ikiliğinin, devletin dış politika gündemlerini 
nasıl geliştirdiklerini açıklayamadıklarını belirtmiştir (Ripsman, 2004). 
Akademisyenler, alçak politika altında değerlendirilen konulara ilişkin 
                                                           
1 Türkiye’de feminist uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalardan bazıları şöyledir: Sevgi Yöney 
(1996), “Uluslararası İlişkiler, Feminizm ve Türkiye”, Faruk Sönmezoğlu (der.), Değişen Dünya 
ve Türkiye, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, s. 103-121; Nüket Kardam (2003), “Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifiyle Uluslararası İlişkiler”, Ayhan Kaya ve Günay Göksu Özdoğan (der.), Uluslararası 
İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, Göç, Yurttaşlık, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet, Küresel Adalet 
ve Güvenlik, İstanbul: Bağlam Yayınları, s. 299- 332; Erdem Özlük (2007), “Feminist Yaklaşım”, 
Haydar Çakmak (der.), Uluslararası İlişkiler “Giriş, Kavram ve Teoriler”, Ankara: Platin Yayınları, 
s. 198- 204; Muhittin Ataman (2009), “Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine 
Alternatif Yaklaşımlar Demeti”, Alternatif Politika, 1 (1), s. 1-41; Özlem Tür ve Çiğdem Aydın 
Koyuncu (2010), “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve 
Sorunları”, Uluslararası İlişkiler, 7 (26), s. 3-24; Özlem Tür ve Çiğdem Aydın Koyuncu (2014), 
“Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet”, Evren Balta (der.), Küresel Siyasete Giriş, İstanbul: 
İletişim Yayınları, s. 221-238; Mine Egbatan ve Gonca Şahin (2014), “Uluslararası İlişkilerde 
Feminist Yaklaşımlar”, Metin Şahin ve Osman Şen (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri Temel 
Kavramlar, Ankara: Kripto Kitaplar, s. 251-280; Mehmet Evren Eken (2014), “Feminizm, 
Maskülanite ve Uluslararası İlişkiler Teorisi: Uluslararası Siyasetin Toplumsal Cinsiyeti”, 
Ramazan Gözen (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, s. 443-492; Fazlı Doğan ve Duygu Özlük 
(2016), “Feminist Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Eleştirisi: Cinsiyet, Devlet ve 
Güvenlik”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 
16/32, s. 43-60.  
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politikaların modern devlet için giderek daha önemli bir politika hedefi olduğuna 
işaret etmiştir. İkincisi, uluslararası topluluğu birçok devlet, alt-devlet ve devlet 
dışı düzeyde birbirine bağlı olarak tanımlayan teoriler, akademik söylemde 
giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır. Ayrıca, akademisyenler devletin 
uluslararası siyasetteki tek aktör olduğu varsayımına meydan okumuş, 
hükümetler arası örgütlerin, ulusötesi aktörlerin ve bazı durumlarda bireylerin 
uluslararası ilişkilerde rollerinin yaygınlaşması nedeniyle alt - devlet ve devlet 
dışı aktörlerin uluslararası alanda konumunun öneminin arttığını vurgulamıştır. 
Diğer yandan küreselleşme ile birlikte kültürel tanımlamalar ve uluslararası suç 
organizasyonlarının artışına paralel, uluslararası ilişkiler ve güvenliğin “küresel” 
boyuta taşınması ihtiyacı tartışılmış, böylece “güvenlik” kavramının boyutunun 
genişlemesi söz konusu olmuştur. Çevre, küreselleşme, uluslararası terör, göç 
gibi yeni alanların uluslararası ilişkilerde incelenmeye başlaması, güvenliğin de 
kapsamını genişletmiştir.  

Feminist teorinin güvenlik kavramına eleştirileri uluslararası ilişkiler 
disiplinin temeline yönelik yaklaşımlardan bağımsız olarak değerlendirilemez. 
Feminizmin, tıpkı güvenlik gibi oydaşılmış genel bir içerikten yoksun oluşunun 
(Stancich, 1998: 125) yanı sıra toplumsal cinsiyet olgusunun da tek bir içeriğinin 
bulunmaması (Hutchings, 2000: 111) bu kesişim alanını (feminist teoride 
güvenlik) tanımlamayı zorlayan başlıca unsurlardandır. Tarihte tıpkı dünya 
savaşlarında olduğu gibi, ihtiyaç duyulan zamanlarda, Wolfers’ın ifadesiyle 
(1952: 485), “kazanılmış değerlere yönelik tehditler” gerçekleştiğinde güvenlik 
kavramının öneminin ve kavrama atıfların arttığı görülebilir. Uluslararası 
ilişkilerin temel kavramı olan güvenliği, farklı yaklaşımların değerlendirmesi ile 
ele aldığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır:  

Tablo 1: Genişletilmiş Güvenlik Kavramı 

Güvenlik 
Kavramları 

Gösterilen 
(Kimin 
güvenliği?) 

Risk Altındaki Değer 
(Neyin güvenliği?) 

Tehdit 
Kaynağı/Kaynakları 
(Kimden/Neden 
Koruma) 

Ulusal Güvenlik 
(siyasi, askeri boyut) 

Devlet Egemenlik,  
Toprak bütünlüğü 

Diğer devletler, terörizm 
(devlet dışı aktörler) 

Toplumsal Güvenlik Milletler 
Toplumsal gruplar 

Ulusal birlik, Kimlik (Devletler) Milletler, 
göçmenler, yabancı 
kültürler 

İnsan Güvenliği Bireyler, İnsanlık Beka,  
Hayat Kalitesi 

Devlet, küreselleşme, 
küresel çevre sorunları, 
doğal afetler, terörizm 

Çevresel Güvenlik Ekosistem Sürdürülebilirlik İnsanlık 



Bulut GÜRPINAR Alternatif Politika, 2017, 9 (3): 471-494 

477 
 

Cinsiyet Güvenliği Cinsiyet ilişkileri, 
yerli halk, 
azınlıklar 

Eşitlik, kimlik, 
dayanışma 

Ataerkillik, 
totaliter/erktekelci 
kurumlar (hükümetler, 
dinler, elitler, kültür),  

Kaynak: Spring, 2002: 877. 

Feminist teorinin güvenlik alanına en önemli katkısı “cinsiyet güvenliği” 
kavramının değerlendirmeye alınmasıdır. Feminist teori, devlet içerisinde gücün 
dağılımında güvenlik yapısından daha fazla cinsiyetleştirilen başka bir yer 
olmadığını belirterek kadınların, uluslararası ilişkilerin hem pratiğinde hem de 
teorisinde dışlanmışlığını eleştirmiştir (Terriff, 1999: 91). Dişilik ve erkeklik 
ayrımında, sosyal öğrenilmiş davranışların belirleyiciliği olduğu vurgusuyla 
“toplumsal cinsiyet” (gender) kavramını (Peterson ve Runyan, 1999: 5) kullanan 
feministler, cinsel kimliklerin toplum tarafından inşa edildiğine dikkat çekmiştir. 
Devleti merkeze alan, güvenlik anlayışını da askeri temele indirgeyen 
tanımlamalar yerine, bireysel ve toplumsal güvenliği de içeren ortak güvenlik 
anlayışına geçiş feminist teorinin önerilerinden biridir (Peterson, 1992: 31). 
Cynthia Enloe, önemli bir tespitle, güvenliğin gerçekte neyi koruduğunu 
sorgulamıştır. Enloe, güvenliğin aslında devletten çok, hâkim erkek egemen 
düzeni koruduğunu belirterek bu kavrama karşı çıkmıştır (Enloe, 1989: 31).  

Temel aktör olarak devletin ele alınmasının yanı sıra güvenlik literatüründe 
erkeğe özgü bakış açısının hegemonyasına karşı çıkış, feminist teorinin bir diğer 
temel noktasını oluşturmuştur (Gürpınar, 2016a). Ann J. Tickner (1992: 28), 
hem güvenlik hem de ekonomik ve çevresel güvenlik alanında cinsiyet 
vurgusunu ele alırken, kadınların güvenlik literatüründe nadiren fark edildiğini 
belirtir. Hatta öyle ki, güvenlikte kadının rolü bile belirsizdir: “devlet ve erkekleri 
güvenliği korur ve tanımlarken, güvenliğin korunmasının koşullarında kadınların 
kontrolü çok azdır” (Tickner, 1992: 30). Feminist uluslararası ilişkilerin 
toplumsal cinsiyet perspektifiyle güvenliğe katkıları, diğer kavramsal 
tartışmalarla birlikte, uygulamada da kadının rolünü erkekle eş değer kılmaya 
dönük adımları ile birlikte düşünülmelidir.  

2. ŞİDDET VE BARIŞ KAVRAMLARI 

Güvenliğin önemli bir yönü olan “şiddet”in tanımlanmaya çalışılması, 
güvenliğin anlamına önemli bir katkı yapmaktadır. Johan Galtung, yapısal 
emperyalizmi inceleyen bir makalesinde şiddet unsurunun üzerinde durarak 
“doğrudan” ve “dolaylı/yapısal” şiddet ayrımı yapmaktadır (Galtung, 1969: 
171). Doğrudan şiddet, zarar, üzüntü, ızdırap yaratmak niyetiyle uygulanan 
saldırı, bazı durumlarda silahlı saldırı, savaş olarak görülebilir. Yapısal şiddet 
ise, doğrudan fiziksel saldırıyı gerektirmeyen ölüm ve ızdırap ile 
sonuçlanabilecek politikalar, açlık, hastalık, eşitsiz yapı ve ezici güç ilişkileri ile 
beslenen şiddet olarak tanımlanabilir (Galtung, 1969: 171). Feminist uluslararası 
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ilişkiler Galtung’un tanımlamasından hareketle, kadınların güvenlik alanında 
sadece doğrudan şiddette değil, ona ek olarak ve daha çok yapısal şiddete maruz 
kaldıklarını vurgulamıştır. Cynthia Weber, daha baştan tanımlamalardaki 
sorunlu alanlara dikkat çekerek, şiddetin bütün biçimlerini meşrulaştıran 
düzeylerde ayrımcılığa ve denetimlerin erkek egemen yapısına vurgu yapmıştır. 
Ona göre (Weber, 2001: 86), realist devlette geçerli olan realist güç ve güvenlik 
kavramları, kadınları dışlayan, erkeğe üstünlük sağlayan eril yapılardır. Kaldı ki, 
doğrudan şiddetin fiziksel etkilerinin kolayca tespit edilebilmesine karşılık 
dolaylı şiddetin tespiti ve bunu engellemeye dönük somut tedbirlerin 
alınabilmesi, görece bir zorluk taşımaktadır. Özellikle bu çalışmada da 
görülebileceği gibi savaş durumlarında, bu şiddet biçimleri birbirinin içerisine 
girmekte ve birbirinden beslenmektedir.  

Uluslararası ilişkilerin birçok kuramsal alanı gibi güvenlik alanının 
erilliğine karşın, barış ve çatışma çözümü, genellikle feminen kalıplarla 
ilişkilendirilir. Aslında toplumsal cinsiyet konularında tarafsız bir duruş 
sergileyerek barış nasıl sağlanır, güvenliğin korunması için neler yapılmalıdır 
sorularının altında, kadınlar savaştan nasıl etkilenir, yapısal şiddet nasıl 
engellenir ve benzeri sorulara da yanıt aranmalıdır. Kuramsal açıdan kadınların 
yaşamları, deneyimleri ve toplumsal cinsiyetçi ayrımların barışa yönelik 
sonuçları oyalayıcı ve zaman kaybı olarak değerlendirilir (Tickner, 1994: 43). 
Oysa, Tickner’in de belirttiği gibi (1994: 51), feminist teoride güvenliğin küresel 
boyutta ve daha az statik bir bakışla ele alınması gerekir. 

Barış çalışmaları ile anılan Johan Galtung, barışı “pozitif barış” ve “negatif 
barış” olarak iki kategori altında kavramsallaştırmıştır (Galtung, 1996). Negatif 
barış, örneğin ateşkes ilanının hemen ertesinde gerçekleşen, şiddetin yokluğuna 
işaret eder. Pozitif barış ise, ilişkilerin restorasyonunu, bütün nüfusun 
ihtiyaçlarına hizmet eden sosyal sistemlerin oluşturulmasını ve çatışmanın yapıcı 
çözümünü içerir. Barış, yalnızca herhangi bir çatışmanın olmaması anlamına 
gelmez, ayrıca her biçimiyle şiddetin olmamasını kapsar. Bu nedenle, barış, 
insanların şiddet içermeyen şekilde etkileşime girdiği ve çatışmalarını olumlu bir 
şekilde yönettiği zeminlerde sağlanabilir. Güvenlik tanımında negatif barış 
anlayışını yansıtan “çatışmanın yokluğu”ndan farklı olarak feministler, sonuç 
değil bir süreç olarak değerlendirdikleri pozitif barış kavramıyla, yapısal şiddetin 
olmadığı bir sistem tasavvuru sunarlar. Tickner’e göre (1992: 128), “gerçek 
güvenlik, hem savaşın olmaması hem de adaletsiz sosyal ilişkilerin, özellikle de 
adaletsiz toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, ortadan kaldırılması demektir.” Diğer 
bir deyişle barış, ulusal ve uluslararası alanda savaşın, şiddetin ve düşmanlıkların 
olmamasının yanında bir toplumda sosyal ve ekonomik adaletin, eşitliğin, insan 
hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alınmış olması halidir (Shepherd, 
2009: 208). Gerçek anlamda barıştan, ancak kadınların her alanda erkeklerle eşit 
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biçimde hak ve özgürlüklere sahip olduğu, sosyal adaletin, ekonomik eşitliğin, 
fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplumda sözedilebilir.  

Özellikle feminist teoride karar alma mekanizmalarında kadınların barış ve 
işbirliğini destekleyen bilgi ve düşüncelerinin öne çıkarılması, bunları ifade 
edebilmelerinin desteklenmesi önemlidir (Reardon, 1993: 19-20). Ancak bu 
katılım gerekli olsa da yeterli olmayabilir. Feminist teoride barış çalışmaları ile 
öne çıkan Mary Burguiers, erkeklerin saldırganlığı nedeniyle savaşa, kadınların 
ise barışçıl ve anaç doğaları nedeniyle barışa yöneldiği basmakalıp inanışa 
(stereotip) yönelik, feministlerin üç yaklaşım geliştirdiğini vurgulamıştır (1990: 3-
9): Bu iki kalıbı kabul etmek, toplumsal cinsiyetçi ayrımları reddetmek, ya da iki 
kalıbı da reddederek militarizme yönelik eleştiriler temelinde bir bakış açısı 
geliştirmek. Feminist çalışmalar, kadınların doğal biçimde barış ile bağlantılı 
olduğu söylemine itiraz etmekte, kadınların savaşa verdikleri katılım, destek ve 
ilhamın kadın kimliğinin barış ile özdeşleşmesi ile dengelendiğini savunan 
söylemlere de karşı çıkmaktadır (Blanchard, 2003: 1290). Kaldı ki maskülen 
nitelikte söylem ve davranışlar bazen kadınlar tarafından da benimsenerek 
kullanılmakta, kadınlar her zaman barışçıl olmaya istekli görünmemektedir. 
Burada önemli olan cinsiyet kalıplarından farklı olarak militarizme karşı kalıcı 
barışın sağlanabilmesi için gereken kanal ve yapıları kurumsallaştırma çabasıdır.  

Feminist teorinin açılımıyla, güvenliği tehdit edebilecek unsurlara sahip 
olan yapısal şiddetin (iş alanında cinsiyet ayrımı, kadınların politik ve kültürel 
alanlardan dışlanması, pornografi, kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine 
ulaşmada yaşadıkları sorunlar gibi) kadın deneyimleri ile tespiti görece 
kolaylaşabilir, kalıcı barışın tesisi için önceden alınabilecek önlemlerle güvenlik 
pekiştirilebilir. Bu da ancak, öncelikle güvenliğin inşasında ve yazınında 
kadınların eş değer birer katılımcı olarak değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Bu 
çerçeveden hareketle Suriye’deki çatışmalar ve Suriye’de kalıcı barışın tesisi için 
feminist uluslararası ilişkilerin güvenlik, şiddet ve barış tartışmalamaları yol 
gösterici olabilir.  

3. SURİYE İÇSAVAŞI VE KADIN 

17 Aralık 2010’da Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendisini yakmasının 
ardından özgürlük ve hak talebi temelli ayaklanmalar Arap dünyasına yayılmış, 
“Arap Baharı” olarak adlandırılan süreç başlamıştır. Suriye’de Beşşar Esad 
karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin şiddetle karşılık vermesi ile bu süreç 
Suriye’de kısa sürede içsavaşa dönüşmüştür. Halkın kendi içinde sivil ordular 
kurması, İŞİD’in bölgede mevzilenmesi, farklı devletlerin savaşa taraf olmaları, 
rejimin kimyasal silah kullanımı ile şiddet artarak günümüze kadar sürmüştür. 
Suriye’de 15 Mart 2011’den bugüne yaklaşık 11 milyon insan güvenlik arayışı 
içerisindeyken, 3,3 milyon insan ülke içinde yer değiştirmiş (IDP/internally 
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displaced persons), 5 milyon kişi ise komşu ülkelere ve ötesine sığınmak zorunda 
kalmıştır (Maurer, 2017). Günümüzde, kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 5 milyonu 
aşmış durumdadır ve bunların %48,5’i (bunun içerisindeki yaklaşık %23’ü 18-59 
yaş aralığında olan) kadınlardan oluşmaktadır (UNHCR, 2017).  

Arap ayaklanmaları ilk başladığında Suriye, Mısır, Libya, Yemen, Irak ve 
Tunus’ta kadınlar, devrime aktif olarak katılmış, alanlarda politik talepleri için 
mücadele etmiştir (Gürpınar, 2016b: 72). Bu ayaklanmalar, devlet ve halk 
arasında güç söyleminin doğasını değiştirirken diktatörlerin zeminini sarsmış 
ancak herkesi “belirsizlik” ile yüzleştirmiştir (Brynen, 2012:2).  

Bu dönemde Suriye’deki kadınlar çatışmanın ön saflarında yer alsa da 
sesleri, yaşanan bütün dehşetin içerisinde eriyerek öne çıkamamış, kadınlar 
kendilerini ve topluluklarını korumak için varolan kaynaklarını tüketmişlerdir. 
Geçmişten miras alınan kadınlara dönük yapısal şiddete ek olarak topyekûn 
yıkımın içerisinde kadınların durumu kanıksanmışlık halinin ataletiyle yeterince 
tepki toplayamamıştır. Kadınların hak talep etme araçlarından yoksun olmaları, 
seslerini duyuramamalarının arkasında yer alan, eşitsizliği besleyen önemli bir 
sistem sorununun varlığına işaret etmektedir. Suriye’de içsavaş sürecinde, kadına 
yönelik şiddet, zaman zaman doğrudan gerçekleşirken, bütün sürece yayılan ve 
geçmişten gelen dolaylı bir yapısal şiddetin varlığının altı çizilmelidir. Eşitsiz 
yapı ve ezici güç ilişkileri ile kadınlar, bu coğrafyada ayaklanmalardan çok daha 
önce sistematik bir yapısal şiddetin içerisinde var olma mücadelesindedir. İş 
alanında cinsiyet ayrımı, politik alana katılımın sınırlılığı, pornografi, devletin 
eğitim, sağlık, güvenlik gibi en temel hizmetlerinden yararlanmada eşitsizlik, 
politik, ekonomik, hukuki ve kültürel ayrımcılığa tabi tutulmaları, yapısal 
şiddetin içerisindeki mücadelelerine örnektir. Ayaklanmalarla birlikte toplumsal 
dokuya nüfuz etmiş yapısal şiddet, bu kez doğrudan şiddete eklemlenerek, 
fiziksel bir müdahalenin aracı haline getirilmiştir. Suriye’deki çatışmalar 
sonucunda kadınlar, tutuklanmadan yakınlarını kaybetmeye, fiziksel ve 
ekonomik sıkıntılardan cinsiyete dayalı şiddete kadar pek çok zorlukla 
karşılaşmış ve karşılaşmaya devam etmektedir. Şiddetli çatışmalar başlamadan 
çok önce Suriye’deki kadınlar orantısız bir şekilde şiddete maruz kalmışlar ve 
hem kamusal hem de özel alanda susturulmuşlardır (IRC, 2014). Bunun nedeni 
kadınların erkeklerden daha aşağı olduğunu düşünen toplumsal ilişkilerin 
ataerkil cinsiyete dayalı oluşumundan kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, bu durum 
devlet tarafından yönetilen cinsiyete dayalı ayrımcı mevzuatla yıllarca 
desteklenmiştir. Suriye’de insan hakları alanında çalışan bir avukat olan Leyla 
Alodaat’ın ifadesiyle, “Yıllardır kadınlara, hukuka ve uygulamaya yönelik 
sistematik ayrımcılık, Suriyeli kadınları zayıf ve olumsuz bir konumda 
bırakmıştır. [Kadınlar] genellikle fiziksel ve psikososyal refahlarını ihmal eden 
bir kültürde yaşıyorlar” (Alodaat, 2014: 15). Bu baskıcı kültür, Suriye’de 
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kadınları geleneksel kalıplara hapsettiği için karşılaştıkları zorluklarla mücadele 
edebilecek araçlardan yoksundurlar. Arap Kadın Örgütü (Arab Women 
Organization) program koordinatörü Tahani Sa’di’nin sözleriyle “Kültürel 
açıdan Suriyeli kadınlar evin bakımını üstlenmek, akşam yemeği hazırlamak, ev 
temizliği yapmak, çocuk büyütmek için yetiştiriliyor… Birçok kadın ev dışında 
çalışmanın konumlarını [itibarlarını] zedeleyebileceğini düşünüyor” (Simmons, 
2017).  

Topluma işlemiş bu doku, şimdi çalışmak zorunda kalan kadınlar üzerinde 
yoğun bir baskı oluşturmaktadır. Eşlerinin çalışmasından utanan bazı mülteci 
erkeklerin kendilerini yetersiz hissettikleri ve yaşanan tahammülsüzlük nedeniyle 
aile içi şiddetin arttığı kaydedilmektedir (Simmons, 2017). AFAD’ın 2014 
yılında Türkiye’de barınma merkezlerinde bulunan kadınlar üzerine yaptığı bir 
araştırmada kadınların “çalışmama” tercihi açıkça ortaya çıkmaktadır, yoksulluk 
düzeyine karşın “kadınların hemen hemen yarısına yakını imkân sağlansa da 
üretime katılmak istemediklerini belirtmişlerdir” (AFAD, 2014: 9). Toplumsal 
dokunun kadınlar üzerinde baskısı, günümüzde açlık ile sonuçlanmaktadır. Aynı 
araştırmada (AFAD, 2014: 24-25), kadınların %64’ünün eğitim durumlarının en 
fazla ilkokul olması, yaklaşık %20’sinin okuma yazma bilmemesi, %90’ının ise 
herhangi bir mesleğe sahip olmaması bile başlı başına Suriye’deki kadınların 
sistem tarafından nasıl ihmal edildiğini gözler önüne sermektedir. 

İnsanlar, savaşın ortasında ülkelerinde kalmak ile belki ölüme varacak 
bilinmez bir yolculuğa gitmek arasında seçim yapmaya zorlanmıştır. Kalanlar, 
güvenlik, sağlık ve yiyecek endişeleri ile boğuşmaya çalışırken umudun olmadığı 
bir yaşam mücadelesi vermektedir. Kadınlar şiddetin yanı sıra, erken yaşta 
evlilik ve gebelik gibi çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Ülkede kalanlar açısından 
değerlendirildiğinde yaşamsal hizmetler yerine getirilememektedir, içsavaş 
sırasında su ve elektrik altyapıları ciddi hasar görmüştür ve sağlık hizmeti 
neredeyse verilememektedir, çatışmanın ezici etkileri altında ekonomi ciddi 
sıkıntı altındadır ve toplamda çok az iş ve işletme çalışır durumdadır (ICRC, 
2015).  

Kalanların yaşam mücadelesinin yanında durum, gidenler açısından da 
pek parlak değildir. Yaşamla ölüm arasında yapılan zorlu yolculuklardan sonra 
sığınmacı/mülteci/misafir olarak başka ülkelere giden Suriyeliler’in ülkede 
kalanlarla benzer sıkıntıları yaşadıkları söylenebilir. Bu sığınmacıların büyük 
çoğunluğu Suriye’den yanlarına herhangi bir mal veya nakit almaksızın kaçtığı 
için oldukça zor koşullar altında yaşamaktadır. UNHCR Genel Sekreteri 
António Guterres’in sözleriyle, “Yüz binlerce kadın için yıkılmış vatanlarından 
kurtulmak zorlukların bilendiği bir yolculuğun ilk adımıydı… Paraları tükendi, 
günlük güvenlik tehditleri karşısında ve erkeklerini kısır bir savaşa zorlamaktan 
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başka suça maruz kalmamak için mücadele ediyorlar” (UNHCR, 2014a). Benzer 
bir örnek Türkiye’deki kamplara sığınan kadınların durumudur: “Önümüzdeki 7 
gün için yeterli yiyeceğe ya da yiyecek temin edebilecek paraya sahip misiniz?” 
sorusuna kadınlardan %78’i hayır cevabını vermiştir (AFAD, 2014: 9). Kocası 
Suriye’de kalırken, Suriye’den bombardıman nedeniyle çocukları için kaçarak 
Ürdün’e sığınan Um Nawwaf2, Mafrak valiliğinde küçük bir apartmanda beş 
çocuğu ile yalnız yaşıyor. Um Nawwaf, bir mülteci olmanın ne kadar zor 
olduğunu şöyle anlatmıştır: “Başımın üstünde bir çatı koymak için para 
harcamak zorundayım, oğlum Nawwaf okulu bırakmak zorunda kaldı ve 
masraflarla bana yardımcı olacak bir iş bulmalıydı, henüz 13 yaşında ve 
çalışıyor… Para, yiyecek ve diğer önemli öğeleri satın almakla birlikte kira, yakıt 
ve elektrik faturalarını ödememize yardımcı oluyor. Yaşamı katlanılabilir 
kılıyor” (ICRC, 2015). Bu örnek, ülkelerinden kaçanların güvenliğinin hala ne 
derece tehdit altında olduğunu, yaşam mücadelesinin ağırlığını göstermektedir. 
2015 yılında yayınlanan “Yalnız Kadın- Suriyeli Mülteci Kadınların Hayatta 
Kalma Mücadelesi” (Woman Alone-the Fight for Survival by Syrian Refugee Women) 
isimli BM raporuna göre, Suriyeli mülteci kadınlar alışılmadık ve bazen 
düşmanca olan ortamlara son vermek için mücadele etmektedir. Çoğu, çifte 
travma ile karşı karşıyadır: kayıpların acısı veya ailelerinden ayrılmaya eşlik 
eden sürgünde yapayalnız yaşamak” (UNHCR, 2014b: 68). Gidenlerin kalanlara 
nazaran daha umutlu olduğu söylenebilse de her ikisinde de yaşanan ortak bir 
insanlık ve onur mücadelesidir. Mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
yoksulluk, krizi sırtlanan kadınları daha fazla şiddet, sömürme, ticaret, erken ve 
zorla evlilik riskine sokmaya devam etmektedir. Suriyeli kadınlar, ülkeler ve 
uluslararası sınırları aşarak geldikleri mülteci kamplarında da orantısız şiddetle 
karşılaşmaktadır (UN Women, 2013; WILPF, 2016). 

Kadınların durumu değerlendirildiğinde, altı yıllık çatışmanın aile içindeki 
yapıları değiştirdiği, kadın merkezli hanelerin yükselişe geçtiği kolaylıkla 
görülebilir. Ailelerin dağılması ile kadınların eş ve anne kimliklerinde yaşanan 
derin kırılmalar, dolaylı ve dolaysız şiddetin artışı, tecavüzler, kadın ve kimlik 
bulanımlarının artışı artarak devam etmektedir. Feministlerin de belirttiği gibi 
savaşlar özellikle evlerde, topluluklar içinde ve hatta kadınların vücutları 
üzerinde yaşanmaktadır (Rehn ve Sirleaf, 2002). Toplumsal cinsiyete dayalı 
dışlanma, ayrımcılık ve kadınlara yönelik şiddetin çeşitli biçimleri, devam eden 
çatışmalarla artmaktadır. Çatışma sırasında Suriye’de kadınlara yönelik şiddet 
biçimleri, zorla yerlerinden edilme ve kaybolma, cinsel taciz, tecavüz, erken 
zorla evlilik, namus cinayetleri, aile içi şiddet (IPV/ intimate partner violence) ve 

                                                           
2 Um Nawwaf; NAwwaf’ın annesi anlamındadır. Suriyeli kadınlar, sistemden korktukları, eşleri, 
aileleri Suriye’de kaldığı için kendi isimlerini gizleyerek, yerine çocuklarının isimleri ile açıklama 
yapmayı seçmekte, kendi kimliklerini annelik üzerinden tanımlamaktadır.  

http://www2.unwomen.org/%7E/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/7/report-web%20pdf.pdf?v=1&d=20141013T121458
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WILPF_VAW_HC-2016_WEB-ONEPAGE.pdf
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kaçırma olayları olarak sayılabilir. GAPS3 üyesi Uluslararası Kurtarma Komitesi 
(2013), aile içi şiddetin, zorla evlilik, cinsel saldırı ve istismarın yaygınlaşmasına 
dair endişelerin arttığını bildirmiştir (FIDH, 2013). Bu şiddet biçimlerinin 
kadınlar üzerinde açık ve belirgin etkileri olduğu bilinmektedir. Aile içi şiddet, 
erken yaşta evlilik ve çok eşli evlilikler, özellikle kırsal kesimdeki Suriyeliler 
arasında zaten önceden de sıklıkla görülmekteyken içsavaşla birlikte artmıştır. 
Resmi rakamlara göre, 2010 yılında Şam’da kayıtlı evliliklerin %5’i çok eşli iken 
bu oran, 2015 yılında %30’a çıkmıştır (Haddad, 2016). Burada Suriyeli 
Maha’nın sözleri yaşananlara çarpıcı bir örnek olabilir. 31 yaşındaki Maha, eşi 
içsavaşta öldükten 6 ay sonra iki çocuğu için bir karar alarak, kuzeninin ikinci 
karısı olur: “Kocam öldükten sonra çocuklarımla yalnız kaldım ve çok 
zorlandım, kuzenim evlenmemizi önerdi, şimdi karısı ve çocukları ile 
yaşıyorum. Benim için çok zor bir karardı çünkü karısı benim yakın arkadaşım” 
(Haddad, 2016). İçsavaşta erkek nüfusun azalması ile artan “bekar kadın” 
sayısına yönelik, Maha’nın kuzeni/yeni eşinin ifadesiyle kadınların “itibarlarını 
korumak için” bulunan çözüm çok eşliliktir (Haddad, 2016). 

Kadınların yaşadığı en büyük travmalardan biri ölümlerin ötesinde 
kayıplardır (Gasser, 2016). Sevdiklerinin akıbetleri hakkında bilgiye ulaşamamak 
güvensizliğin devam ettiği bir ortamda tam anlamıyla travmatik sonuçlar 
doğurmaktadır. Savaşın getirdiği yıkımın yanı sıra, sadece kadın kimlikleri 
nedeniyle karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeye çalışırken, kadınlar çözüm 
araçlarından yoksun, yalnızlaşmışlardır. Kamplarda dikkat çeken bir başka veri 
savaş travmasının psikosomatik hastalıklarla ortaya çıkması, psikolojik sorunlar 
yaşayan kadınların psikiyatrik ilaçları aşırı kullanma yoluna gitmesidir (AFAD, 
2014: 41). Savaşın insan onuru üzerinde yarattığı yıkım, görüldüğü gibi Suriye 
İçsavaşı’nda daha çok kadınların omzundadır.  

Suriye İçsavaşı ile yaşanan, feminist teorinin tehdit kaynakları olarak 
sıraladığı, ataerkillik, totaliter/erktekelci kurumlar (hükümetler, dinler, elitler, 
kültür) ve hoşgörüsüzlüğün tamamını kapsamaktadır. Çatışmalardan önce var 
olan yapısal şiddet, ataerkil kültür, yıkım ile artarak toplumsal baskı ve ayrım 
cinsiyet üzerinden pekiştirilmiş, kadınlar çatışmalardan önceki konumları ile şu 
anki şartlar arasında sıkışmış, dolaylı ve dolaysız şiddet ile her gün başbaşa 
kalmışlardır.  

 
 

                                                           
3 GAPS (Gender Action for Peace and Security), kalkınma, insan hakları, insani yardım ve barış 
inşası ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir platformdur. GAPS’in amacı 
çatışma bölgesindeki kadınlara karşı yapılması gerekenleri başta Birleşik Krallık olmak üzere 
dünya çapında duyurmaktır (GAPS). 
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4. SURİYELİ KADINLAR VE BARIŞ GİRİŞİMLERİ 

Savaşın ve yıkımın olumsuzluğuna karşın, Suriyeli kadınlar 
topluluklarındaki liderler olarak, insani yardım, barış inşaası ve çatışma çözümü 
konularında önemli roller oynamaya yönelik ilham verici esneklik ve kararlılık 
örnekleri sunmaktadır. Bilgi üretim süreçlerinin kadın deneyimlerini dışladığı 
vurgusuna feminist teorinin çözümü ilk olarak kadını görünür kılmaktan geçer 
(Beasley, 1999: 4), nesnel olarak sunulan değer yargılarının erkek deneyimlerini 
yansıtarak kadın deneyimlerini dışladığı vurgulanır (Gilligan, 1984: 15). Hem 
kadın deneyimlerini yansıtan hem de savaşın sona ermesi, bu aşamada da 
sürecin kadınlar açısından olabildiğince doğru yönetilebilmesi için 
gerçekleştirilen uluslararası yardımlar umut vericidir. Örneğin, Suriyeli 
kadınların çeşitli katmanlarda katılımını sağlayan “bir kadın yeter” (it takes a 
woman) kampanyası, UN Women (BM KADIN)’ın da katıldığı bir konferansa 
dönüşmüş, Suriye’deki durumu ve bölgedeki krizin etkilerini ele almak için 70 
delegasyon, BM ajansları, sivil toplum, kalkınma örgütleri, hükümet ve 
bakanlardan oluşan temsilciler bir araya gelmiştir (UNWomen, 2017). Sosyal 
medya vasıtasıyla başlatılan ve yaygınlaştırılan kampanya, resmi ve gayri resmi 
barış süreçlerinde yer alan Suriyeli kadın eylemcilerin kamusal profilini 
yükseltmeyi ve devam eden barış görüşmelerinde Suriyeli kadınların katılma 
hakkı ve katma değeri üzerindeki toplu tartışmayı etkilemeyi hedeflemiştir. 
Amaç, uluslararası paydaşları, kadınların barış inşa etme rolünü tanımaya ve 
Suriyeli kadınları barış inşasına davet etmeye teşvik etmektir. UN Women Arap 
Devletleri Bölgesel Yöneticisi Muhammed Naciri’nin sözleriyle: “Mülteci ve ev 
sahibi topluluklar içinde çalışıyoruz ve BM Sistemi’nin insani krize tepkisini 
destekliyoruz. UN Women da barış sürecine kadınların katılımını desteklemek 
ve seslerini duyurmak için çalışıyor. Bugün, Suriyeli kadınlar Suriye için barışın 
mümkün olduğu mesajını göndermeyi seçiyor” (UNWomen, 2017). Naciri’nin 
sözleri, feminist uluslararası ilişkilerin ışığında barış için kadınların önemini ve 
kadınların sesinin duyurulması vurgusunu desteklemektedir.  

 Suriye’ye yönelik bir diğer girişim yine BM çatısı altında, BM Kalkınma 
Programı (UNDP) çerçevesinde Suriye’de kalan kadınlara yönelik 
gerçekleştirilmektedir. Tartus bölgesi, Suriye’deki içsavaş sırasında göreceli 
olarak barışçıldır, büyük silahlı çatışmalardan doğrudan etkilenmemiştir. 
Bununla birlikte, ülkenin diğer kesimlerinden kaçanların bölgeye girişi ile şartlar 
değişmeye başlamıştır. Genellikle güvenlik yoksunluğundan ve hayat 
koşullarının kötüleşmesinden kaçanların büyük bir yüzdesini kadınlar ve 
çocuklar oluşturmuştur. Valilik yardımları, sürekli devam eden insan akını 
sonucunda yetersiz kalınca sosyal hizmetler zayıflamış, sığınma ve barınak 
evlerinde sağlık bakımı ve onarım kapasitesi kısıtlanmıştır. Sonuç olarak, su 
boruları bozulmuş, barınaklarda büyük miktarda atık ve su bataklığı oluşmuş, bu 
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durum hastalıkların, böceklerin ve kemirgenlerin yayılmasına neden olmuştur. 
UNDP’nin katkısıyla, Tartus’taki kadınlara sıhhi tesisat alanında iş imkânı 
sağlamak için bir girişim başlatılarak hasarlı boruların veya diğer tesisatların 
onarımı için araç kitleri ve işbaşı eğitimi verilmiş, kadınlara iş ve gelir güvencesi 
sağlanmıştır. (UNDP, 2016). Küçük bir bölgede, az sayıda kadını etkilese de bu 
projede çalışarak elde ettiği parayla, kendisi ve eşi için barınaklarında ikinci bir 
oda inşa eden Aisha’nın sözleri dikkat çekici: “Suriyeli kadınlar güçlüdür ve her 
alanda çalışabilirler, erkeklere özel iş yoktur” (UNDP, 2016). Bu projenin 
ilhamıyla, daha büyük bir program sayesinde Suriye’de 6 ilin 1324 işletme ve 
tarımsal girdisinin onarılması desteklenmiş, işletmeler yeniden canlandırılmıştır 
(UNDP, 2016). Kadınların çalışmasına karşı var olan toplumsal baskının, 
giderek nasıl aşıldığını gösteren bu örnek, kadınların kendi potansiyellerini 
ortaya koyarak güçlerini hissetmeleri açısından çarpıcıdır. 

Savaşın bir kadın üzerindeki yıkımını gösteren, yetersiz bile kalsa 
yardımların etkisini anlatan, Kızılhaç Suriye Delagasyon Başkanı Marianne 
Gasser’in tanıklığındaki bir alıntıya bu noktada değinilmelidir. Gasser’in 
sözleyle; “Yardım ettiğimiz genç Suriyeli bir kadın doğurma eşiğinde, ancak son 
dört gündür bilincini kaybetmiş, gülümsüyordu. Ona yardım getirdiğimiz için 
mutlu olduğunu sandım, yanılmışım. Bana yaklaştı ve fısıldadı: “Ne yaptığınızı 
biliyor musunuz, buraya dışarıdan gelen insanlar? Bizimle konuşarak, bizi 
hatırlayarak, bize birşeyi yeniden verdiniz: onurumuzu. Teşekkür ederim.” 
(Gasser, 2016).  

Bu yardım projelerinden görülebileceği gibi, kadınların desteklenmesi ile 
barış ve kararlılığı taahhüt eden örgütler, kadınlara yönelik sistematik şiddetin 
önlenmesinin anahtarıdır. Bu örgütler, kadınlara destek verip onlara iş sahaları 
açarak hem yerel işletmelerin canlanmasını sağlamış hem de kadınların kendi 
güçlerini farkına varmalarını sağlayarak bölge ve barış için umut olmuştur. Bu 
çalışmalardan bir diğeri ise, Türkiye’deki mülteciler için gerçekleştirilen AFAD 
projesidir. Suriye’deki çatışmaların başlaması ile yoğun bir Suriyeli akını ile 
karşılaşan Türkiye Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaraş, 
Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya’da bölme, çadır ya da konteynerlar 
kurarak barınma merkezleri açmıştır (AFAD, 2017). Kadınlar için erken yaşta 
evlilik ile ilgili farkındalık kampanyaları yürütülmeye devam etmektedir. Ayrıca 
AFAD, 2014 yılında barınma merkezlerinde kalan Suriyeli kadınlara yönelik 
olarak onların durumları hakkında bilgi edinmek, karşılaştıkları problemleri 
tespit etmek ve özellikle yaşadıkları trajediye dikkat çekmek üzere bir saha 
araştırması gerçekleştirmiştir. Yüzyüze görüşmeler yoluyla sorunları hakkında 
bilgi edinilmiş “hem şartların iyileştirilmesi hem de AFAD olarak verilen 
değerin bir göstergesi olarak kabul edilmesi” umuduyla bir rapor hazırlanmıştır 
(AFAD, 2014). Rapor kadınların seslerini duyurabilmeleri için önemli bir işleve 
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sahipse de bu rapordan hareketle kadınların sorunlarına dönük, onlara özgü 
herhangi bir proje henüz uygulanmamıştır.  

Pozitif barışın sağlanabilmesi için öncelikle negatif barışa geçilmesi 
önemlidir, savaşın ve şiddetin sona ermesi sağlanmalıdır. Suriye İçsavaşı’nı 
sonlandırmak için siyasi çözüm yönünde hareket edilmesi ve bu sürece 
kadınların da dahil edilebilmesi amacıyla, Şubat 2016’da BM Suriye Kadın 
Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, barış görüşmelerinde BM barış elçisine 
danışmanlık yapacak farklı politik, dini ve mesleki geçmişlerden oluşan 12 
Suriyeli kadından oluşmaktadır. UNWomen, bu girişimi tarihi bir an olarak 
değerlendirmiştir (Alfred ve Mohamed, 2016). Ancak, Kurul memnuniyetle 
karşılansa da resmi bir danışma rolü bulunmamakta, daha ziyade, tavsiyeleri 
istendiğinde toplanmaktadır. Feminist uluslararası ilişkilerin vurguladığı kadını 
“barışın inşası” misyonu ile sınırlandırmanın da ötesinde aslında, bu oluşumda 
kadın varlığı sergilense de işlevselleşmesi sağlanmamaktadır. Örneğin, 
durağanlaşmış barış görüşmelerinde bu kurula ne kadar istişare edileceği henüz 
bilinmemekte ve bu bir kurala bağlanmamaktadır. Kaldı ki, siyasi etki anlamında 
kadınların konumları, sorunu daha da karmaşık hale getirmektedir. 2015’te 
Paris’te Suriye mülteci krizini görüşmek için ABD, Avrupa ve Ortadoğu dışişleri 
bakanlarının katıldığı toplantının fotoğrafı durumu özetlemektedir (Staff, 2015). 
Odada birçok siyasi lider vardır, masada otururlar ancak masada oturan kadın 
yoktur çünkü bu ülkelerden herhangi birinde bir kadın dışişleri bakanı yoktur. 
Oysa feminist uluslararası ilişkilerin işaret ettiği gibi, Suriye’de uzun vadeli barışı 
sağlamak ve sürdürmek için gerçekleşen toplantılarda kadınların rollerinin 
geliştirilmesi ve barış görüşmelerine dahil edilerek kadınların geleceklerini ve 
ülkelerinin geleceğini şekillendirmede söz sahibi olabilmelerinin sağlanması 
esastır. Suriye Kadın Danışma Kurulu’nun BM delegasyonuna gayri resmi dahil 
edilmesi yeterli değildir, kadınların masaya oturmaları ve eşit derecede 
konuşmaları gerekir, Suriye’nin geleceğinde kadınların eşit vatandaş olarak 
rolleri tanınmalı ve artırılmalıdır. 

Suriye’de çatışmaların durması, barış ile yeni bir toplum inşasının birlikte 
sağlanması, kısa zamanda ise ülkede kalanların ya da başka yerlere gidenlerin 
güvenliklerinin sağlanabilmesi için kadınların da süreçte etkin olmalarının 
gerekliliği ortadadır. Uluslararası girişimlere bakıldığında, kadınların seslerini 
duyurmaları, var olan sorunlarını gidermeleri için önemli adımların atıldığı 
söylenebilir. Ancak şimdiye kadar siyasi çözüm süreçlerinde, kadınların katılımı 
gerçekleşememiştir. Suriye’deki birçok kadın hakları savunucusunun ifade ettiği 
gibi “barış inşaası, ani ateşkes ve siyasi bir çözüm bulmak için kapsamlı 
görüşmelerle başlayan ve bütün vatandaşlar için adalet ve eşit haklarla 
sonuçlanan bir süreçtir” (Badael Foundation ve Kvinna till Kvinna, 2015). 
Suriye’deki kadınlar, göstermelik kalmış platformların ötesinde barış 
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görüşmelerine katılabilmeli ve bunlara etkide bulunabilmelidir. Suriyeli 
kadınların barış inşa süreçlerine kapsamlı ve etkin biçimde dahil edilmemeleri 
halinde, Suriye’deki barış gerçek anlamda sağlanamayacak, sağlansa bile 
sürdürülemeyecektir (GAPS, 2016). Kadınların etkin olmadığı göstermelik 
zeminler oluşturmak, kalıcı barışın sağlanmasını daha da zorlaştırarak, içsavaş 
sürecini içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır.  

5. SONUÇ 

Feminist uluslararası ilişkiler, öncelikle kadının görünmezliğinin ve 
dışlanmışlığının tartışılması ile kadının uluslararası ilişkilerdeki varlığının 
kabülünü sağlamıştır. İkinci olarak uluslararası ilişkiler kavramlarına yönelik, 
günümüzdeki sorunları anlama ve anlamlandırmada önemli bir çerçeve sunarak 
güvenliği yeni baştan tanımlamıştır. Yalnızca devletin güvenliğinden farklı 
olarak bireyler üzerinden yükselen bir güvenlik tanımlamasıyla, devletin 
cinsiyetçi yapılarını ele alarak güvensizliğin nedenlerini sorgulamışlardır. Ek 
olarak, yüksek politika alanından dışlanan kadınların görünürlüğünün artırılması 
ve alandaki cinsiyetçi ayrımın sorgulanması/son bulması için çalışmıştır.  

Suriye İçsavaşı’na feminist uluslararası ilişkiler açısından bakmaya çalışan 
bu çalışmada varılan birkaç sonuçtan bahsedilebilir. Öncelikle, feminist teorinin 
eleştirdiği çatışma çözümü misyonu ile sınırlandırılan kadın modelinin hala 
geçerliğini koruduğu, hatta Suriye’ye dönük çözüm önerilerine bakıldığında 
daha geri bir noktada durulduğu söylenmelidir. Kadınlar, etkili platformlarda 
yeterince yer alamamakta, çözüm masasında oturamamaktadır. Oysa dış 
politika yapım sürecinde eşitsizlik, çözüm ayağında yetersizliği, nihayetinde 
kalıcı barışın tesisinde zorlukları beraberinde getirir. Feministlerin sonuç değil 
bir süreç biçiminde değerlendirdikleri “pozitif barış” kavramıyla, yapısal şiddetin 
sona erdiği bir sistem, ancak kadınların aktör olabilme haklarının sağlanmasıyla 
mümkündür.  

Feminist teorinin Suriye İçsavaşı’nın sona ermesi ve kalıcı barışın 
sağlanması için süreçte yol gösterici olabileceği, uluslararası girişimlerin bu 
doğrultuda yetersiz de olsa adımlar attıkları tespit edilmiştir. Feminist teorinin 
önerilerinden kadının bilgi kaynağı olması ve sesinin duyulmasının önündeki 
engeller aşılmaya çalışılmaktadır. Tartışılan örneklerde görüldüğü gibi, henüz 
tam anlamıyla işlevsel olmasa da kadınların seslerini duyurmaya çalıştıkları 
zeminler oluşturulmaya başlanmıştır, ancak bunların geliştirilmeye ve 
artırılmaya ihtiyacı vardır. Bilgi kaynağı olmanın ötesinde kadın siyasetçi, 
kuramcı ve araştırmacı sayısının artırılması gereklidir. Kadınların çözüm 
masalarına erişebilmeleri ve kendi gelecekleri için aktör olabilmeleri, barışın 
inşasında ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemlidir. Farklı çözümlerin 
bulunması için insani yardım kuruluşlarının devreye girerek kayıpların önüne 
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geçmesi ve bu sayede geride kalanların psikolojik sağlıklarının mümkün 
olduğunca korunabilmesi için çözümler bulunmaya çalışılabilir. Çatışmanın 
uzaması, başta kadınlar olmak üzere bireylerin üzerinde uzun dönemli ve kalıcı 
etkiler bırakacaktır. Kaldı ki, şiddetin bölgesel etkisi ile Suriye Savaşı’ndan gelen 
şok dalgaları, komşu ülkelerde de ciddi sıkıntılar yaratarak devletlerin 
kırılganlığını artırmıştır. 5 milyonun üzerinde Suriyeli’nin komşu ülkelere 
kaçması, bu devletlere muazzam bir yük getirmiş ve ekonomik, sosyal, siyasal 
sorunlara yol açmıştır. Şiddetin sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması 
bölgesel güvenlik açısından çok önemlidir. Çatışmanın taraflarını uzlaşmaya 
itmek için daha güçlü bir kararlılığa ihtiyaç vardır. 

Feminist teorinin eleştirdiği, kadınların korunan, savunmasız, etkisiz 
etiketleriyle ele alınması ve özellikle çocuklarla (kadın ve çocuk kalıbı 
çerçevesinde) aynı sınıflandırmada değerlendirilmesi önemli bir bakış açısı 
sorunudur. Yapılan araştırmalarda sıklıkla aynı data seti içerisinde kadın ile 
çocuğu birlikte değerlendirmek yerine, çözümün kadının ancak eş değer bir 
katılımcı konuma sahip olması ile mümkün olabileceği vurgulanmalıdır. 
Kadının, kadın kimliğinden kaynaklanan konumu göz ardı edilmeden farklı 
özelliklere ve sorunlara sahip olduğunun görülmesi önemlidir.  

Suriye’de çatışmanın sona ermesi, kalıcı barışın sağlanması ve pozitif barış 
sürecine geçilmesi çok zor ve uzun süre gerektirse de kadınların bugün 
yaşadıkları sıkıntılarla geleceğin toplumunu yaratmada etkili olmaya, 
uluslararası girişimler yetersiz olsa da seslerini duyurmaya başladıkları 
görülebilir. Diğer yandan, yapısal şiddetin çok önceden toplumsal dokuya 
işlediği Suriye’de yaşanan deneyim, kadınların yeni toplumsal roller 
edinmelerine, bir yönüyle bilinç, eğitim düzeylerinin artarak güçlenmelerine ve 
en önemlisi güçlerinin farkına varmalarına neden olmuştur. Barışın tesisinden 
sonra, kadınların edindikleri deneyimlerle toplumsal eşitliğin peşinde 
olacaklarını öngörmek çok yanlış olmayabilir. Kadınların toplumsal rollerde 
değişiminin geri dönüşsüzlüğü, kalıcı barışın sağlanmasının ve devamlılığının 
garantörü olabilir. 
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ÖZ 

Feminizm, mevcut normlara tarihsel ve kurgusal olarak 
işlemiş erkek odaklı bakış açısını ve erkek baskınlığını kadınsı 
değerlerle ve kadın katılımıyla değiştirmeyi amaçlayan 
toplumsal bir harekettir. Uluslararası İlişkiler disiplininde 
postpozitivizmle birlikte öne çıkan feminist teori, erkek 
odaklı bakış açısının yoğun bir biçimde hissedildiği bu 
disiplini eleştirmiştir. Bu çalışmada, Uluslararası İlişkiler ve 
feminizm arasındaki ilişkinin değerlendirilmesiyle birlikte, 
eril değerlerin domine ettiği siyaset sahnesinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaları ve 
feminist dış politika vizyonu ile bir ilke imza atan İsveç, 
feminist Uluslararası İlişkiler çerçevesinde incelenecektir. 
İsveç’in feminist dış politika söylemi, mevcut çelişkilerine 
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with feminine values and women's participation. Feminist 
theory, which is prominent with international relations 
discipline with postpositivism, critize the discipline which be 
perceived intensively to male - oriented perspective. In this 
study, Sweden, which throw firsts respective vision of  
feminist foreign policy and evaluation of relations between 
international relations and feminism, dominated by man - 
oriented values in the arena of politics, intented to ensure 
gender equality policies, will be examined in the frame of 
feminist International Relations. Despite its inherent 
contradictions, Sweden's foreign policy feminist discourse is 
considered as a positive development from the perspective of 
feminist International Relations. 

Keywords: Feminism, International Relations, Gender, 
Feminist Foreign Policy, Sweden. 
 

 
GİRİŞ 

Feminizm katılım, erişim ve temsiliyet bakımından eşitlik kavramı 
çerçevesinde, yasaların güvencesi altındaki insan haklarının erkekler kadar 
kadınları da kapsaması gerektiğine inanan, temel motivasyonu erkekler ve 
kadınlar arasındaki tahakküme dayalı iktidar ilişkisini değiştirmek olan ve 
toplumsal cinsiyeti en önemli analiz birimi olarak gören disiplinler arası bir 
akademik biliş tarzıdır. Temelinde ırk, dil, din, milliyet ayırt etmeksizin bütün 
kadınların her türden baskıyı, sömürüyü, ayrımcılığı yaşamalarından dolayı 
oluşan ortak bir kadınlık durumu yatmaktadır. Aristotales, Politika isimli 
eserinde, dünyayı yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ona 
göre kadınlar doğal olarak ikinci kategoridedir. Çünkü zeka ve ahlak açısından 
erkeklerden aşağı düzeydedirler. Erkek doğadan üstün, kadınsa aşağı ve uyruk 
olduğundan dolayı bir eşitlik ilkesi uğruna doğaya karşı çıkmanın hem bireyin 
hem de toplumun çıkarlarına aykırı olacağından bahsetmiştir (Aristotales, 1993: 
13). Dolayısıyla mantık kuralları ile işleyen bir politika yapma alanı olarak 
kamusal alanı erkeklerle özdeşleştirmiş ve kadınları özel alan içerisinde 
tutmuştur. Böylece kadınlar, doğaları gereği kamusal alanda geçerli olan 
erdemlerden yoksun oldukları gerekçesi ile vatandaşlık haklarından mahrum 
bırakılmıştır. Kamusal alan-özel alan dikotomisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
kuvvetlendirmekte ve kamusal alanın sahibi olan erkeğin, özel alanda tutulan 
kadın üzerinde bir hâkimiyet kurmasına sebebiyet vermektedir. Bu iktidar 
ilişkisinde eril değerler sürekli olarak yeniden üretilerek, bir hegemonya 
oluşturmaktadır. Feminizm, kamusal-özel alan ayrımını reddederek mevcut 
hegemonik düzeni değiştirmeyi amaçlamaktadır. 18.yüzyılda İngiltere’de ilk 
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olarak kadınların oy hakkı için verilen feminist mücadele, sonrasında erkek 
egemen bütün alanlara nüfuz etmiştir. Dolayısıyla yönetenler ve onların 
çıkarlarından oluşan ve eril değerlerin hüküm sürdüğü Uluslararası İlişkiler 
disiplinine yönelik bir feminist sorgulama da kaçınılmaz olmuştur. 

 Feminizmin Uluslararası İlişkiler disipliniyle ilişkisi iki açıdan 
incelenebilir. Öncelikle, Uluslararası İlişkiler disiplini tarihsel süreçte üç temel 
paradigma tartışmasına sahne olmuştur. İlki disiplinin başlangıcında yaşanan 
realizm ve idealizm arasındaki tartışmadır. İkincisi II. Dünya Savaşı sonrasında 
disiplini şekillendiren gelenekselcilik ve davranışsalcılık olarak bilinen tartışma 
ve sonuncusu 1990 yılından sonra başlayan ve günümüzde halen devam eden 
pozitivizm ve postpozitivizm tartışmasıdır (Emeklier, 2011: 144). Üçüncü 
tartışmanın unsurlarından olan postpozitivizm, Uluslararası İlişkiler disiplinini 
domine eden realist kurama ve disipline egemen pozitivist bilim anlayışına karşı 
çıkmıştır. Postpozitivizm ışığında oluşan yeni eleştirel kuramlar, mevcut 
Uluslararası İlişkiler teorilerini sorgulamaya başlamıştır. Bu kuramlardan bir 
tanesi de feminizmdir. Böylece 1990’dan sonra feminizm kazandığı ivmeyle 
birlikte Uluslararası İlişkiler teorileri arasında yerini almıştır. Feminizmin 
uluslararası ilişkilerle olan ilişkisinin diğer bir yönü, değişen kuramlarla birlikte 
çevre sorunu, insan hakları, azınlıklar, küreselleşme gibi alçak politika 
alanlarının yeni dünya düzeninde ön plana çıkmasıdır. Alçak politikaya dair 
analizler feminist teorinin Uluslararası İlişkiler’de alternatif bir yaklaşım olarak 
görülmesini sağlamıştır. Yüksek politika – alçak politika ayrımının giderek 
belirsizleşmesinin ardından, kadın sorunları da (aile içi şiddet, zorla evlilik vb.) 
Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde, uluslararası örgütler ve uluslararası 
normlar çerçevesinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu şekilde disiplinin kapsamı 
genişlemiş ve iki alan birbirine yakınlaşmıştır (Ataman, 2009: 8). 

Feminist Uluslararası İlişkiler teorileri, analizlerinde toplumsal cinsiyet 
kavramını esas almıştır. Başat aktör olarak görülen devletlerin birbirleriyle 
yaptığı savaşları, yaşanan eşitsizlikleri eril değerlerin yansıması olarak kabul 
etmişlerdir. Savaş kararlarını verenlerin Golda Meir, Margareth Thatcher, 
Condoleezza Rice gibi kadınlar olduğu durumlarda bile, sistemdeki egemen 
maskülenliğin ötesine geçilememiş, karar mekanizmasının başındaki güçlü 
kadınlar bile disiplinin baskın eril değerlerini yeniden üretmiştir. Ancak liberal 
teoriye göre, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile devletlerin saldırgan politikaları 
arasında doğru bir orantı vardır (Sjoberg, 2015: 158). Eşitsizlik azaldıkça 
devletlerin güç kullanımının ve dolayısıyla savaşların da buna paralel bir biçimde 
azalacağı düşünülmüştür. Bu durumun en somut örneği olarak Kuzey Avrupa 
demokrasisinin model ülkelerinden İsveç’teki hükümet politikaları gösterilebilir. 
İsveç, toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak kadınların siyasi 
mekanizmalara katılımı konusunda son derece başarılıdır. Parlamentoda 
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uyguladığı kadın kotaları ile siyasette erkekler kadar kadınların da eşit bir şekilde 
temsil edilmesini sağlamıştır. 2014 yılında İsveç’te yapılan seçimlerde, Sosyal 
Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ile birlikte azınlık hükümeti kurmuş; başbakan 
Stefan Löfven yeni hükümeti “feminist” olarak adlandırmıştır. Zira kabinede 12 
erkek ve 12 kadın bakanla birlikte tam bir eşitlik sağlanmıştır (Savage, 2014). 
Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanı olarak atanan Margot Wallström feminist dış 
politika söylemini ortaya atarak yüksek politika uygulamalarında bir ilke imza 
atmıştır (Owens, 2016). Uluslararası İlişkiler disiplini açısından bu durum, 
feminist teorinin pratiğe yansıması olarak kabul edilebilir. 

Bu çalışmada öncelikli olarak postpozitivizm ışığında Uluslararası İlişkiler 
alanı, feminist bir bakış açısıyla değerlendirilecektir. Daha sonra İsveç’te 2014 
yılındaki genel seçimlerle iktidara gelen hükümetin, kendisini feminist olarak 
nitelendirmesinin ve feminist dış politika söyleminin meydana gelişi üzerine 
yoğunlaşılacaktır. İsveç, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek 
konusundaki faaliyetlerinin yanı sıra dış politikasını feminist teori üzerinden 
şekillendireceğini ilan etmesi küresel siyasette bir ilk olarak nitelendirilmektedir. 
Araştırmanın son bölümünde İsveç demokrasisinin tarihi gelişimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine dair sürdürdüğü politikalar ve feminist dış politika söylemi 
değerlendirilecektir. Feminist dış politika söylemi ile İsveç, Uluslararası İlişkiler 
alanında feminizmin, teorinin ötesinde pratiğe geçişinin bir göstergesi olarak 
emsal teşkil etmektedir. Postmodern bir çağda feminist politikalar istisnai bir 
durum olarak görülmekten ziyade normalleştirilmelidir; çünkü 2017 yılında 
yaşamak bunu gerektirir.1 

1. ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN FEMİNİST ELEŞTİRİSİ 

Uluslararası İlişkiler’e yönelik feminist itirazları anlamak için ilk olarak 
“Kadınlar nerede?” sorusunu cevaplamak gerekmektedir. Cynthia Enloe’ya göre 
bu cevap, yerel ve uluslararası politikaya, ekonomiye ve daha genel olarak ifade 
etmek gerekirse dünyanın işleyişine dair birçok sırrı içermektedir. Nasıl oluyor 
da kadınlar hem bu kadar görünür hem de bu kadar görünmez olabiliyorlardı? 
Eril tahakküm nasıl bu kadar etkili işleyebiliyor ve kadınları görünmez ya da 
görünür kılabiliyordu (Enloe, 2003: 11)? Bu sorular doğrultusunda Ann Tickner 
da, eril değerlerin egemen olduğu Uluslararası İlişkiler disiplininden duyduğu 
rahatsızlığı, bu alanda çalışan kadın sayısının azlığıyla ve alanın kadın 
deneyimlerinden azade olmasıyla ilişkilendirmiştir. Dolayısıyla kadınların 
varlığına dair sorular, uluslararası ilişkilere dair feminist eleştirilerin çıkış 
noktasını oluşturmuştur. Eleştirel kuramın temsilcilerinden Robert Cox’un 
                                                 
1 Kanada Başbakanı olarak seçildikten sonra yaptığı bir konuşmada Justin Trudeau,  kabinedeki 
kadın ve erkek bakan sayısının eşitliğinin neden önemli olduğunu soran bir gazeteciye “Çünkü 
2015 yılındayız.”  diyerek cevap vermiştir. Bkz: “Justin Trudeau Sworn In As New Canada 
Prime Minister”, http://bbc.com/news/world-us-canada-34725055 (20.01.2017). 
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görüşleri, bu sorulara cevap niteliği taşımaktadır. Cox’a göre, teori her zaman 
öncelikle birileri ve bir amaç içindir; ilaveten deneyim ve pratikten 
kaynaklanmaktadır (Cox, 1981: 128). Teori sayesinde bazı kavramlar dünyaya 
uygulanabilir ve bu şekilde dünya daha iyi anlaşılabilir. Realizm, liberalizm, 
neo-realizm, neo-liberalizm gibi yaklaşımlar teorinin bu şekilde kavranmasına 
örnektir. Marksizm, yeşil teori, feminizm gibi diğer yaklaşımlar ise teoriyi 
mevcut egemen sistemi eleştirmek ve bireylerin bu düzenden kurtulması için 
alternatifler önerme doğrultusunda sunmaktadır (Smith, 2016: 9). Dolayısıyla 
her teori bir bakış açısı sunmakta ve bunu ortaya koymak için deneyim ve 
pratiklerden yararlanmaktadır. 

Bu doğrultuda, eril değerlerin ağırlıkta olduğu ve erkek deneyimlerinin 
objektiflik çerçevesinde sunulduğu bir disiplin, doğal olarak kadınları ve onların 
deneyimlerini göz ardı etmiştir. Uluslararası İlişkiler disiplininin toplumsal 
cinsiyete duyarsızlığı nedeniyle feministler, erkek deneyimlerinin evrensel 
deneyimlermiş gibi sunulmasına ve kadın deneyimlerinin göz ardı edilmesine 
itiraz ederler. Feminist teorinin amacı, kadınları disiplinin bir nesnesi değil 
öznesi yapmak ve toplumsal cinsiyetin bir analiz birimi olarak kabul görmesini 
sağlamaktır. Feministler analizlerinin merkezine uluslararası olanın sosyal 
ilişkilerini yerleştirmiştir (Slyvester, 2002: 10). İkinci dalga feminizm ile ortaya 
çıkan “özel olan politiktir” sloganı, kadın deneyimlerinin de en az erkeklerinki 
kadar değerli olduğunu ve bunların da dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. 
Bu şekilde kadın kimliğinin kamusal alana aktarılmasını öngörmüştür. Feminist 
teorinin, uluslararası olanın sosyal ilişkilerini incelemesi, tam da özel olanın 
politik olduğu önermesinin revize edilmesinin bir sonucudur. Enloe, “özel olan 
siyasidir” önermesini tersinden okuyarak “siyasi olan özeldir” varsayımına 
ulaşmıştır. Bu şekilde siyasetin sadece yasamayla alakalı tartışmalarda, oy 
sandıklarının başında ya da savaş odalarında olup bitenler tarafından 
şekillenmediğinin altı çizilmiştir. Siyasi olanın aynı zamanda özel olduğunun 
kabulü, evlilik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve eşcinsellik siyasetlerinin 
marjinal bir konu olarak görülmesi yerine devlet-birey, devlet-devlet 
düzlemlerinde araştırılmasına yönlendirmektedir. Böylece bu konular askeri 
silahları ya da devletin vergilendirme siyasetini anlamak kadar ciddi bir hal 
almaktadır. 

Niccolo Machiavelli’nin Prince, Thomas Hobbes’un Leviathan ve ya 
Kenneth Waltz’ın Man, The State and War isimli Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler disiplinleri için klasik olarak kabul edilen yapıtları incelendiğinde, 
devleti yöneten, dış politikaya dair karar verme mekanizmalarının başında olan, 
kısacası güce sahip olan karakterlerin erkeksi özelliklerle, devlete yönelik 
tehditlerin, sorunlu alanların ise kadınsı karakterlerle özdeşleştirildiği 
görülmektedir. Örneğin, Machiavelli Prince isimli eserinde etkili bir liderin 
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yetenek, cesaret, akıllılık, atılganlık gibi erdemlere (virtu) sahip olması 
gerektiğinden bahsetmiş ve bu erdemlerin yalnızca erkeklere özgü olduğunu 
kabul etmiştir. Ona göre iyi bir hükümdar erkek olmalıdır. Nitekim anlamını tam 
karşılamasa da Türkçe’ye “erdem” olarak çevrilen virtu kavramı etimolojik 
olarak viril yani eril kelimesinden türemiştir. Buna göre etkili bir lider ancak 
sahip olduğu virtu ile fortunayı yani kaderi alt edebilir. Machiavelli’ye göre 
fortuna, virtunun zıttıdır. Talihten farklı ve belirsizdir. Bundan dolayı dişi olarak 
kabul edilmiştir. Liderler fortunanın belirsizliğiyle ortaya çıkabilecek her duruma 
karşı hazırlıklı olmalıdır ki ancak bu şekilde başarılı olunabilir. Virtu akılcılığı, 
fortuna ise akıldışılığı temsil etmektedir (Machiavelli, 2014: 93-96). Dolayısıyla 
aklın ön planda olduğu devlet yönetiminin erkeklere ait olduğu; akıldışılık ve 
duygusallıkla özdeşleşen kadınların devlet yönetiminde başarılı olamayacağı 
görüşü savunulmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler; çoğunlukla prenslerin 
baskın olduğu, prenseslerin ise göz ardı edildiği, prenslerin kadın ve çocukları 
korumak maksadıyla yaptıkları savaşlardan ve çatışmalardan en çok yine 
kadınların ve çocukların olumsuz olarak etkilendiği bir yapı olarak 
kurgulanmıştır. Ann Tickner, Uluslararası İlişkiler disiplinini, mevcut sistemi 
“hiç çocuğun doğmadığı ve hiç kimsenin ölmediği devletlerden oluşan bir yapı” 
olarak ele alması sebebiyle eleştirmiştir (Tickner, 1999: 44-48). Yapılan analizler, 
devleti oluşturan bireylerin tamamını içermediğinden dolayı eksiktir. 

Uluslararası İlişkiler’e yönelik bu eleştirilerde, iktidarın sahibinin erkekler 
olması nedeniyle kadının rolünün kısıtlandığı ve diğer sosyal bilimlerde de 
olduğu üzere Uluslararası İlişkiler’de de kadınların deneyimlerinin ve 
gelişimlerinin dikkate alınmadığı belirtilmiştir. Böylelikle, feminist teorinin 
disipline dair eleştirisi, bir açıdan disiplinin hakim teorisi olan realizmin 
eleştirisidir. Realizme göre, uluslararası sistemi oluşturan temel aktör devletlerdir 
ve analizler devletler çerçevesinden gerçekleştirilir. İnsan, doğası gereği kötüdür 
yani insan, insanın kurdudur. Ayrıca uluslararası sistem anarşiktir ve devletler 
bu sistem içerisinde çıkarları doğrultusunda güçlerini maksimize etmeye 
çalışmaktadır. Yüksek politika ve alçak politika alanları yüksek politika lehine 
hiyerarşiktir. Feminist teori, realizmin tüm bu argümanlarına şiddetle karşı 
çıkmıştır. İlk olarak, realizmin postkolonyal dönemde ve sürdürülebilir kalkınma 
bağlamlarında ortaya çıkan ırk, etnisite, sınıf gibi farklılıkların yanı sıra özellikle 
toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkları göz ardı edip, temel analiz birimi olarak 
sadece devlete odaklanmasını eleştirmiştir. Feminizm, devletleri oluşturan 
bireylerin ve bireyler arasındaki toplumsal cinsiyetin de analiz birimi olarak 
disipline dahil edilmesini savunmuştur. Sonrasında, insan doğası olarak 
belirtilen kavramın da aslında sadece erkek doğası olduğunu vurgulamıştır 
(Tickner, 1999: 46-47). Ayrıca disipline egemen kavramların objektif ve evrensel 
olmadığını, postkolonyal dönemdeki bütün siyaset okumalarının ortaya çıkardığı 
gibi disiplindeki gizli erkek bakış açısının hegemonyası sonucu oluştuğunu ve 
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dolayısıyla bu kavramların aslında subjektif olduğunu ileri sürmüştür. Bu şekilde 
feminist bakış açısına göre disiplin, objektiflik kılıfı altından eril değerler 
tarafından domine edilmiştir. Öte yandan, realizmin öne sürdüğü sistemin 
anarşik yapıda olmasının veri olarak kabulünü eleştirmiş; bu yapının da 
erkeklerin kurgusu olduğunu belirtmiştir (Slyvester, 1994: 1-19). 

Uluslararası İlişkiler’e ve disiplinin hâkim paradigması realizme yönelik 
feminist eleştiriler, toplumsal cinsiyetin temel bir analiz birimi olarak 
incelenmesi ve dolayısıyla alçak politikada sıkıştırılan kadınların -özellikle 
yüksek politika alanlarında- görünürlüğünün artırılması çerçevesinde 
şekillenmiştir. Bunun yanı sıra, Uluslararası İlişkiler’e dair feminist itirazların 
küresel siyasete de yansımaları olmuştur. Birleşmiş Milletler’in gerçekleştirdiği 
faaliyetler, feminizm ve uluslararası ilişkiler açısından en kapsamlı yansıma şekli 
olarak kabul edilmiştir. BM Kadın Statüsü Komisyonu’nun faaliyetleri ve BM 
Genel Kurulu’nun 1975 yılını Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kabul etmesiyle 
başlayan bu süreç, 1975-1985 yılları arasını Kadınların On Yılı olarak ilan 
etmesiyle devam etmiştir.(Yılmaz, 2015: 358) 1979 yılında kabul edilen 
Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women 
(CEDAW-Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi), 2000 
yılında BM Güvenlik Konseyi tarafından kadınların karar verme 
mekanizmalarına katılımı, savaştan kaynaklanan deneyimlerinin paylaşımı ve 
adalet arayışı açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1325 sayılı karar 
ve onu takiben alınan çatışma sırasında kadınlara yönelik cinsel şiddeti ve diğer 
şiddet türlerini önlemeyi amaçlarken, devletleri bu konuda sorumluluk almaya 
teşvik eden 1820 ve 1889 sayılı kararlar devletler arasındaki ilişkilerde kadınların 
görünürlüğü açısından yaşanan önemli gelişmeler olarak kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla düzenlenen uluslararası konferanslar ve kabul edilen sözleşmeler, 
feminist perspektifin eyleme geçerek evrensel düzeyde etkisini yansıtmaktadır. 
Kaydedilen ilerlemelerin dışında, dünya siyasi tarihinde bir ilk olarak İsveç, dış 
politikasını feminist teori üzerinden oluşturacağını ilan ederek devletler 
düzeyinde somut bir adım atmıştır. İsveç’in dış politika söyleminin feminizm 
konusunda BM çatısı altında üye devletlerce düzenlenen konferanslar, 
imzalanan sözleşmeler gibi kolektif örneklerden devlet düzeyinde tekil bir örneğe 
geçişin göstergesi olduğu söylenebilinir. 

2. İSVEÇ’E GENEL BİR BAKIŞ 

İsveç örneğini incelemeye İsveç'in 1814 yılından beri hiçbir savaşa müdahil 
olmadığını belirterek başlayabiliriz. İsveç, I. ve II. Dünya Savaşları’nda 
tarafsızlığını sürdürmüştür. “Geleneksel tarafsızlık” olarak nitelendirilen bu 
durum, uluslararası hukukta “daimi tarafsızlık” ve “geçici tarafsızlığa” ilave 
olarak kabul edilen üçüncü bir çeşit tarafsızlıktır. Buna göre geleneksel tarafsız 
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devletler, bir uluslararası hukuki zemine sahip olmaksızın dış politika 
eylemlerinde tarafsız bir tavır sergilemenin yanında kendilerini uluslararası 
hukuk tarafından belirlenen daimi tarafsızlık statüsüne dahil edecek bir 
sorumluluk üstlenmezler. Geleneksel tarafsızlık hukuki etki açısından daimi 
tarafsızlığa benzemesine rağmen belirli bir yükümlülükten muaf bir durum söz 
konusudur (Terzioğlu, 2012: 40). Bu çeşit tarafsızlık de facto/olgusal tarafsızlık 
olarak da nitelendirilmektedir (Pazarcı, 2005: 94). İsveç, geleneksel/olgusal 
tarafsızlığını 1814 yılından beri sürdürmektedir. Bunun yanında, İsveç 
uluslararası platformda diğer devletlerle işbirliğini benimsemiştir. 28 Şubat 1991 
tarihinde Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulunmuş ve 1 Ocak 1995 
tarihinde Avrupa Birliği’nin resmi olarak üyesi haline gelmiştir. Üyesi olduğu 
diğer kuruluşlar, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT), Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Arktik 
Konsey, Nordik Konsey olarak sıralanmaktadır (T.C Dışişleri Bakanlığı, 2017). 
NATO üyesi olmamakla birlikte, 1994 yılında NATO’nun Barış İçin Ortaklık 
programına dahil olmuştur. Bu durumun İsveç’in tarafsızlık statüsüne gölge 
düşüreceği konusunda düşünceler ortaya atılsa da sonuç olarak İsveç, Barış İçin 
Ortaklı programı ile uluslararası alanda barışın korunmasına yönelik katkılarda 
bulunmuştur. 

İsveç, parlamenter demokrasiyle yönetilen anayasal bir monarşi 
özelliğindedir. Kralın yetkileri sembolik olup, sadece devleti temsil ile 
sınırlandırılmıştır. Kraliyet, 1973 yılında tahta çıkan Kral Carl XVI. Gustav ve 
Kraliçe Silvia ile temsil edilmektedir. Parlamenter demokrasiyle yönetilen 
İsveç’in yasama organı Riksdag olarak isimlendirilen meclistir. 1866 yılında iki 
kamaralı olarak oluşturulan Riksdag’da ilk kamara soylulardan meydana 
gelirken, ikinci kamara seçmenlerin tercihiyle belirlenmiştir. 1970 yılından sonra 
kamara sistemi kaldırılmış ve parlamento bugünkü şeklini almıştır. Riksdag, nisbi 
temsil prensibine dayalı olarak 4 yıllığına seçilen 349 üyeden oluşmaktadır. 349 
üyenin 310 tanesi 29 seçim bölgesinden, geriye kalan 39 tanesi ise nisbi temsil 
kuralıyla siyasi partiler arasından seçilmektedir. Mecliste bir siyasi partinin 
temsil hakkını elde edebilmesi için yapılan genel seçimlerde yüzde 4’lük oy 
barajını geçmesi gerekmektedir. Riksdag’da temsil edilen siyasi partiler büyükten 
küçüğe şöyle sıralanmaktadır: Sosyal Demokrat Parti, Muhafazakar Parti, İsveç 
Demokratları, Yeşil Parti, Merkez Parti, Sol Parti, Liberal Parti ve Hristiyan 
Demokratlar. 14 Eylül 2014 tarihinde yapılan son genel seçimde, 2006 yılından 
beri iktidar konumunda bulunan Muhafazakar Parti’nin önderliğindeki sağ 
koalisyon yerini Sosyal Demokrat Parti ve Yeşil Parti’nin oluşturduğu azınlık 
hükümetine bırakmıştır. 2014 seçimleri sol blok açısından olumlu şekilde 
değerlendirilse de, 2010 seçimlerinde parlamentoya giren ve 2014 seçimlerinde 
kazandıkları sandalye sayısıyla ülkenin üçüncü büyük partisi haline gelen 
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yabancı karşıtı İsveç Demokratları, Avrupa’nın genelinde olduğu gibi İsveç’te de 
aşırı sağın sistematik şekilde yükseldiğinin bir işareti olarak görülmektedir 
(Özürküt, 2014). Bunun yanı sıra, 3 Nisan 2005’te eski Sol Parti lideri Gudrun 
Schyman tarafından kurulan parti Feminist Initiative, 2010 yılındaki seçimlerde 
aldığı yüzde 0,4’lük oy oranını 2014 seçimlerinde yüzde 3,1’e çıkartmıştır. 
Yüzde 4’lük barajı geçemese de, oy oranının giderek artması ve Avrupa 
Parlamentosu’nda aldığı yüzde 5,5 oy oranıyla bir koltuk kazanması kadın 
hareketi açısından olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir2 (Lundin, 2014).  

3. İSVEÇ’İN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DAİR 
POLİTİKALARI 

İsveç’te toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların haklarına 
yönelik çalışmalar, kadın hareketinin tarihsel başlangıcı olan 19. yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Kadınların da erkeklerle eşit şekilde siyasal haklardan 
yararlanması amacıyla ilk olarak 1884 yılında, kadınların oy kullanma hakkı 
Riksdag’ın gündemine taşınmıştır. Fakat bu durum sadece varlıklı kadınları 
kapsadığından ülkenin sadece yüzde 5’lik bir kesiminin oy kullanmasından 
bahsedilmektedir. Riksdag, gündeminde bu konuyu tartışırken 1873 yılında 
İsveç’te evli kadınların mülkiyet hakkını savunmak maksadıyla ilk kadın derneği 
kurulmuştur. 1884 yılında Fredrika Bremer Derneği kurularak, kadınların eğitim 
haklarını güçlendirmek ve istihdam olanaklarını arttırmak hedeflenmiştir. 1904 
yılında Kadınların Politik Oy Hakkı ismindeki dernek, kadınların seçme ve 
seçilme hakkı için mücadele etmiştir. Carl Lindhagen bu konuyla ilgili 
yayınladığı bildiri, Riksdag’da 262 sayılı önerge olarak yerini almıştır. Bu 
bildiriye göre, kadınlar doğal bir vatandaşlık hakkı olarak oy kullanma hakkına 
sahip olmalıdırlar (Çalışlar ve Uçkan, 1997: 21). Çünkü demografik olarak 
nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, toplumu ilgilendiren konulara aynı oranda 
etki etmelidirler. Kadınların kendi çıkarlarını gözetmeleri ancak oy haklarını 
kullanarak gerçekleşmektedir. Bu şekilde kadınların devletle arasındaki 
vatandaşlık bağları güçlenecektir. Kısacası kadınların çıkarı aynı zamanda 
toplumun çıkarı anlamına gelmektedir. 

1915 yılında Alice Duer Miller yayınladığı feminist manifestoda, erkeklerin 
neden oy kullanmaması gerektiğini açıklamıştır. Bu manifestoya göre, yaradılış 
itibariyle saldırgan bir karaktere sahip olduklarından erkeklerin yeri ordudur ve 
                                                 
2 Gudrun Schyman, Feminist Initiative’i tek taraflı bir parti ya da kadın partisi olarak 
değerlendirmemiştir. Ona göre İsveç’teki Feminist Initiative, yeni bir çığır açmış ve siyasi 
platformunu kesişimsel feminist bir güç analizi üzerine inşa etmiştir. Bu kesişimsellik ırk, din, 
etnik köken, cinsel yönelim gibi farklılıkları göz ardı etmiştir. Schyman, siyasi sistem içerisinde 
temsil edilmediğini hisseden insanların popülizm için büyük bir kaynak olduğunu belirtmiştir. 
Feministler olarak, yeşil partilerin çevre sorunlarını ana akım haline getirdiği gibi insan haklarını 
ve kadın haklarını siyasete kazandırmayı demokratik bir görev olarak kabul etmiştir (Flemming, 
2016). 
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erkekler anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözmekten uzaktırlar. Şiddete 
meyilli doğaları gereğince de oy kullanmaya uygun değillerdir. Feminizmin 
tarihsel gelişiminde kadınlar, bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde anlatıldığı 
gibi duygusal alana ait ve irrasyonel olarak kabul edildiklerinden siyasal haklara 
uzun süre sahip olmamışlardır. Fakat İsveç örneğinde Miller’ın manifestosu, bu 
yaklaşımı tersine çevirerek erkeklerin doğaları gereği şiddet yanlısı olması 
sebebiyle duygusal kabul edilmelerine ve yanlış kararlar almaya müsait 
görülmelerine etki etmiştir. Bu açıdan İsveçli kadınların siyasal haklarını 
kazanma mücadelesi farklı bir açıdan değerlendirilebilmiştir. Kadınların seçme 
ve seçilme hakkını kazanması ancak 1919 yılında sonuçlandırılmıştır. 1921 
yılında ise Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring 
ve Bertha Wellin kazanılan siyasal haklar neticesinde parlamentoda 
görevlendirilen ilk kadınlar olarak yerlerini almışlardır (The Social Justice 
Group, 2000: 14) 

İsveç’te toplumsal cinsiyet eşitliği aynı zamanda insan haklarının, 
demokrasinin ve adaletin konusu olarak kabul edilmektedir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği politikasının amacı, kadınların ve erkeklerin aynı güce sahip olarak 
toplumu ve hayatlarını şekillendirmeleridir. İsveç hükümeti bu politikayı 
şekillendirirken dört amaca odaklanmaktadır (Government Offices of Sweden, 
2016). Öncelikle, kadınların ve erkeklerin aktif bir vatandaş olmaları ve karar 
verme mekanizmalarında yer almaları için aynı haklara ve fırsatlara sahip 
olmaları gerekmektedir. İkinci olarak, kadınlar ve erkekler arasında ekonomik 
eşitliğin sağlanması hedeflenmiştir. Kadınlar ve erkekler ekonomik bağımsızlık 
için aynı imkanlara ve fırsatlara sahip olmak zorundadır. Bu konuya yönelik, 
İsveç’te 1970’lerde iş piyasası ve sosyal politika alanlarında reformlar 
gerçekleştirilmiştir. Reformlarla birlikte kadınların da erkekler gibi iş piyasasına 
girmeleri teşvik edilmiş ve İsveç’in modern refah devlet modeli desteklenmiştir. 
İlk olarak 1971 yılında eşlerin ortak vergilendirme sistemi kaldırılmış, yerine 
eşler için ayrı gelir vergisi sistemi getirilmiştir. Bu şekilde kadınların gelirleri 
eşlerinin gelirlerinin bir parçası olarak görülmesinin önüne geçilmiştir. Ayrı 
vergilendirme sistemiyle kadınların çalışmaları teşvik edilmiştir. Diğer bir reform 
1974 yılında yapılmıştır. Doğum izni kavramı yerine cinsiyete dayanmayan 
ebeveyn izni kavramı getirilerek bir ilke imza atılmıştır. 1995 yılında bir aylık 
doğum izni hakkı 2002 yılında iki aya çıkarılmıştır. Bugün itibariyle her çocuk 
için 480 gün ebeveyn izni tanınmıştır. “Kullan ya da kaybet” söylemi 
çerçevesinde ebeveyn izninin üç ayı eşler arasında devredilemez niteliktedir 
(Jackson, 2015). İsveç hükümeti, kadınlar ve erkekler arasında eşit sorumluluğun 
paylaşılmasına ve babaların ebeveyn iznini devretmeden çocuklarıyla vakit 
geçirmelerine odaklanmıştır. Bu şekilde ebeveynler, profesyonel hayatla aile 
hayatını dengede tutabilme fırsatını yakalamışlardır. 
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İsveç devletinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair üçüncü amacı kadınlara 
yönelik şiddetin durdurulmasına yöneliktir. İlk kez 1988 yılında kadına karşı 
şiddeti önlemeye dair düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin yüksek oranda sağlandığı İsveç’te bile kadına yönelik şiddet ciddi bir 
sorun teşkil etmektedir. İstatistiksel verilere göre, 2010 yılında ortalama 21 bin 
kadın şiddete uğradığını bildirirken, bu rakam 2011 yılında 29 bin 100’e 
yükselmiştir. Şiddete maruz kalan her beş kadından sadece birinin polise 
başvurduğu göz önüne alındığında her yıl ortalama 150 bin kadının şiddet 
mağduru olduğu düşünülmektedir (Şahin ve Gültekin, 2014: 47). Kadına karşı 
şiddet konusunda, İsveç’te 130 adet yerel kadın sığınma evi bulunmaktadır. 
Yardıma ihtiyacı olan kadınlar için İsveç Kadın Sığınma Evleri Birliği ve 
Kadınlar ve Genç Kadınlar Sığınma Evleri İçin Ulusal Örgüt’ü çalışmalarını 
sürdürmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalardan bir diğeri de 
fuhuş yasağıdır. 1999 yılında yürürlüğe giren yasa, cinsel hizmet satın almayı 
yasaklamıştır. Bu yasa, cinsel açıdan istismar edilenlere yönelik talebi hedef 
alarak, cinsel hizmeti sunanı değil talep eden kişileri cezalandırmaktadır. 
Böylece eşitliğin hedeflendiği bir toplumda bir erkeğin bir kadını ticari bir mal 
olarak görmesinin önüne geçilmektedir (Claude, 2010: 6). 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların haklarına yönelik düzenlemeler 
İsveç Anayasası’nda da yer almıştır. İsveç Anayasası, tek bir belgeden oluşan 
anayasalardan farklı olmak üzere dört temel yasanın birlikteliğinden 
oluşmaktadır. Bu yasalar 1810 tarihli Kralın Tahta Geçişine İlişkin Kuralları 
Belirleyen Yasa, 1949 tarihli Basın Özgürlüğü Yasası, 1974 tarihli Hükümet 
Belgesi ve 1991 tarihli İfade Özgürlüğü Temel Yasası’dır. 1974 tarihli Hükümet 
Belgesi’nde temel hak ve özgürlükler tanımlanmış olup, siyasal hayatın temel 
ilkeleri düzenlenmiştir. Belge’nin 1.Bölümü’nün 2. maddesinde, kamu gücünün 
bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı ile uygulanacağından 
bahsedilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarının toplumsal cinsiyet, ırk, etnik 
köken, kültürel bağlar, cinsel yönelim gerekçesiyle meydana gelecek ayrımcılıkla 
mücadele edeceğinin taahhüdünde bulunmaktadır. 2.Bölümü’nün 
12.maddesinde ise bireyin sahip olduğu cinsel yönelim, etnik köken, renk ya da 
başka sebeplerle bir azınlığa mensup olduğu için olumsuz bir muamele 
görmeyeceği belirtilmektedir. Yine 13.maddede, hiçbir yasanın hiçbir kişiye, 
kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğine katkıda bulunmadıkça, toplumsal 
cinsiyet temelinde olumsuz bir muameleyi içermeyeceğinin altı çizilmiştir 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi, 2010: 20). Bunun yanı sıra 
anayasanın devlet harcamalarına yönelik 17 harcama alanından bir tanesi 
“entegrasyon ve toplumsal cinsiyet eşitliği”ne yöneliktir. 

Kadınlar ve erkekler arasındaki ayrımcılığa yönelik ilk yasal düzenleme 
1979 yılında kabul edilen Fırsat Eşitliği Yasası’dır. Bu yasada ikinci dalga 
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feminizmin etkisiyle birlikte kadınlar ve erkekler arasındaki ayrımcılığın 
önlenmesine ve iş yerlerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin 
tedbirlerin alınmasına dair yükümlülükler belirtilmiştir. 1980 yılında İsveç 
hükümeti tarafından Eşit Haklar Ombundsman’ı oluşturulmuştur.3 Kişinin sahip 
olduğu cinsiyet dolayısıyla kötü muameleye maruz kalmaması, baskılanmaması 
ve eşit haklardan yararlanması için faaliyet göstermiştir. Temel motivasyonu, 
çalışma hayatında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması ve 
ayrımcılığın önlenmesidir. Bir diğer yasal düzenleme 2003 yılında kabul edilen 
Ayrımcılık Yasağı Yasası’dır. Fırsat Eşitliği Yasası ile paralel olarak, 
CEDAW’ın ve 1995 Pekin Konferansı’nın etkisiyle, çalışma hayatında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemektedir. Yasa, işverenleri ayrımcılığa karşı 
soruşturma yapmakla ve herhangi bir taciz durumunun gerçekleşmemesine 
yönelik tedbirler almakla sorumlu kılmaktadır (Şahin ve Gültekin, 2013: 59). 
Yasal düzenlemelere rağmen iş piyasasında kadınlar ve erkekler arasındaki 
eşitlik henüz sağlanamamıştır. 2012 yılında kadınların erkeklere kıyasla daha 
düşük ücret almalarını protesto etmek amacıyla “15:51 Hareketi” başlatılmıştır. 
Mesai saatleri ve alınan ücret oranlandığında, kadınların ücretsiz şekilde 
fazladan çalıştığı görülmüştür. 2016 yılına gelindiğinde, İsveç’te kadınlar, 
erkeklere kıyasla yüzde 13,2 oranında düşük ücret almakta ve saat 15:57’den 
sonra bir saat üç dakika ücret almadan çalışmaktadır. Bunun için “15:57 
Hareketi” oluşturulmuştur. Swedish Women’s Lobby’e göre, 2012 ve 2016 yılları 
arasında kaydedilen ilerlemeye göre cinsiyetler arasındaki ücret farkının 
tamamen kapanması 53 yıl sonra gerçekleşebilecektir. 15:57 Hareketi’nin amacı, 
bu farkın daha erken bir zamanda kapanmasını sağlamaktır.4 

Genel çerçevede İsveç hükümeti, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Çalışma hayatında, 
eğitimde, siyasal katılımda, çocuk bakımı ve ev işlerinin paylaşılması konusunda 
kadın ve erkeğin eşit hakları, fırsatları ve sorumlulukları paylaşması 
hedeflenmiştir. İsveç’in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusundaki 
başarısı, diğer ülkelerin aksine kadınları kamusal alana dahil etmenin ötesinde 
erkekleri özel alana tabi kılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu şekilde ne kadının ne 
de erkeğin baskın olduğu bir toplumda eşitlik sağlanmaktadır. Kadınların 
kamusal alanda, karar verme mekanizmalarında yer almaları, kadın liderlerin 
sayısının artması elbette feminist teori açısından umut vadeden gelişmelerdir. 
Fakat yüksek politika alanlarında üst düzey bir konuma ulaşan kadının, çocuk 

                                                 
3 “Ombundsman”, İsveç’in uluslararası literatüre kattığı bir terimdir. Belirli alanlarda görev 
yapan ombundsmanlar, kişilerin haklarını koruma ve herhangi bir hak ihlali durumunda onlara 
yargı yollarına müracaat etmeleri konusunda yardımcı olmaktadırlar. İsveç’teki diğer 
ombundsmanlar, Adalet Ombundsman’ı, Tüketici Ombundsman’ı, Etnik Ayrımcılığa Karşı 
Ombundsman, Çocukların Ombundsman’ı, Basın Ombundsman’ı olarak sıralanmaktadır. 
4 Bkz. “15:57 – Time For Pay All Day!”, http://sverigeskvinnolobby.se/en/project/1552-
campaign-on-thegender-pay-gap/ (11.01.2017). 
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bakımı ve ev işlerine dair sorumluluk kendisine bırakıldığı zaman feminist bir 
dönüşümden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Fortune dergisi tarafından iş 
dünyasındaki en güçlü 50 kadından biri ve Times dergisinin dünyadaki en etkili 
100 insandan biri olarak kabul ettiği Sherly Sandberg, Lean In: Women, Work And 
The Will To Lead isimli kitabında, kadınların gerekli çabayı gösterdiği sürece 
istedikleri her şeyi elde edebileceklerinden bahsetmiştir. Kadınların istemsizce 
kariyerlerinde kendilerini geri planda tuttuklarını söylemiş ve kamu hayatında 
liderlik pozisyonu elde etmek için sonuna kadar direnmelerini ve kararlarını 
açıklamaları konusunda ısrarcı olmalarını önermiştir (Lemke, 2014: 2-4). Hillary 
Rodham Clinton’ın politik danışmanı ve Princeton Üniversitesi’nde Uluslararası 
İlişkiler Profesörü olan Anne-Marie Slaughter, ‘Why Women Still Can’t Have It 
All?’ isimli makalesinde Sanderg’in tezine cevaben “sınırları zorlama” 
metaforuna karşı çıkmıştır (Slaughter, 2012: 87-101). Slaughter’a göre bu durum, 
kadınların bireysel zihniyetleriyle ya da ısrarcı olmalarıyla alakalı değildir. Daha 
ziyade, kadınların -özellikle ailesi olanların– kariyer yapmalarını engelleyen 
sosyal alt yapıyla alakalı bir meseledir. 

Profesyonel iş hayatı ile aile hayatı arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yapılmadıkça ve mevcut toplumsal ve sosyal alt yapılar 
değişmediği sürece kadınların kariyerlerinde yükselme ısrarları cam tavanla 
engellenmeleriyle neticelendirilmektedir. Mevcut İsveç hükümeti de toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadınların kariyerlerinde yükselmeleri, yüksek 
politika alanlarında sayılarının artmasına yönelik gerekli düzenlemeleri 
yapmaktadır. Çocuk bakım hizmetlerini sağlaması, çalışan anne ve babalar için 
480 gün ücretli ebeveyn izninin paylaştırılması, iş ve aile hayatının 
uyumlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. 

İsveç’in toplumsal cinsiyet eşitliğine dair düzenlemelerine rağmen tam 
anlamıyla bir eşitlikten söz etmek mümkün görünmemektedir. Halen kadınlar 
çalışma hayatında erkeklere nazaran daha düşük bir ücret almakta, 
parlamentoda kadın vekillerin sayısı fazla olmakla birlikte yeterli kabul 
edilmemekte, kadınlar erkekler tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz 
kalmaktadırlar. Bütün bu eleştirilere rağmen İsveç hükümetinin bu eşitsizlikleri 
önlemeye dayalı çalışmaları, dünya üzerinde istisnai bir örnek teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla İsveç’teki feminizm, nasıl tanımlanırsa tanımlansın kadın hakları 
mücadelesi için önemli gelişmelerin yaşandığı gerçeğini değiştirmemektedir. 
Özellikle, 2014 seçimlerinden sonra iktidara gelen Sosyal Demokratlar’ın lideri 
başbakan Stefan Löfven, yeni hükümetin feminist bir hükümet olduğunu 
belirtmiş; oluşturduğu kabinede erkekler ve kadınlar arasında eşitliği 
sağlamıştır.5 Kabinedeki kadın bakanların, yüksek politika alanlarındaki 
                                                 
5 Kabinedeki kadın bakanlar şu şekilde sıralanmaktadır: Başbakan Yardımcısı, Çevre ve İklim 
Bakanı Asa Romson, Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Dış Yardımlar Bakanı Isabella Lövin, 
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konularda görev almaları feminizm açısından kayda değer bir gelişmedir. Bunun 
yanı sıra Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün İsveç’in dış politikasında 
feminist bir duruş sergileyeceğini belirtmesi ilk kez bir feminist dış politika 
söyleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

4. FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ 

İsveç’te 2014 yılında yapılan genel seçim sonucunda oluşturulan kabinede 
Dışişleri Bakanı görevine getirilen Margot Wallström, İsveç siyasetinde uzun 
yıllar aktif şekilde görev alan deneyimli bir siyasetçidir. 1979-1985 yılları 
arasında Riksdag’da Sosyal Demokrat Parti milletvekilli olarak yer almıştır. 1988-
1991 yıllarından Kamu Yönetimi Bakan Yardımcısı, 1994-1996 yıllarında Kültür 
Bakanı, 1996-1998 yıllarında Sosyal İşler Bakanı, 1999-2004 yıllarında Avrupa 
Komisyonu’nda çevre için komiserlik ve 2010-2012 yıllarında BM Genel 
Sekreterliği’nin çatışmalarda yaşanan cinsel şiddetin önlenmesinden sorumlu 
özel temsilcisi olarak görev almıştır. Başbakan Stefan Löfven’in oluşturulan yeni 
hükümeti feminist olarak nitelendirmesinin ardından Wallström, İsveç’in yeni 
dış politika vizyonunun da feminist olacağını bildirmiştir. İsveç, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmede öncü ülkelerden biri olarak kabul edilmesinin 
yanı sıra, dış politikasını feminist bir yaklaşımla şekillendirmesiyle bir ilke imza 
atmıştır. Fakat bu benzersiz dış politika söyleminin neleri kapsayacağı ya da 
feminist yaklaşımların nasıl uygulanacağı konusunu ihtilaflı bir durum 
yaratmıştır. 

İsveç’in feminist dış politika söylemi, Jill Vickers’ın maternal feminity 
kavramı doğrultusunda anlamlandırılabilir. Vickers, maternal feminity kavramını, 
maternal nationalism kavramı ile karşılaştırarak ifade etmektedir. Buna göre 
maternal feminity kavramı kuvvetli bir annelik duygusundan inşa edilen kuvvetli 
bir kadınlık algısını yaratmaktadır. Bu şekilde kadınlar, ulusun ebeveynliği 
konusunda erkeklere eşit roller üstlenmekte ve devletin, kamusal ve özel alanda 
erkeklerle eşit sorumlulukları paylaştıkları bir düzende yapılanmasına neden 
olmaktadır. İsveç feminist dış politikası, maternal feminity çerçevesinde kadınların 
devlet yapılanması içinde yer almasıyla ve kendi isteklerini bu yapılanmaya 
eklemeleriyle önemli bir değişimin gerçekleşeceğini belirtmektedir. Ancak bu 
şekilde kamusal alan,  erkek egemen niteliğinden kurtularak daha eşitlikçi bir 
toplumsal cinsiyet rejimi üzerine inşa edilebilmektedir. Maternal nationalism 
kavramında ise kadınlar, erkekler gibi ulusun bir vatandaşı olarak değil ulusun 
kutsal anneleri olarak tanımlanmaktadır. Hemşireler, hasta bakıcılar, 
                                                                                                                                          
Sosyal Araştırma Bakanı Annika Strandhäll,  Çocuk, Yaşlı ve Aileden Sorumlu Bakan Asa 
Regner, Strateji ve Nordic İşbirliği Bakanı Kristina Persson, Maliye Bakanı Magdelena 
Andersson, Liseler ve Sanattan Sorumlu Bakan Aida Hadzialic, Yüksek Eğitim ve Araştırma 
Bakanı Helene Hellmark Knutsson, Altyapı Bakanı Anna Johansson, Kültür ve Demokrasi 
Bakanı Alice Bah Kuhnke. 
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öğretmenler olarak destekleyici rolleriyle ulus inşa sürecine dahil edilmişlerdir. 
Maternal feminityden farklı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı 
ülkelerde daha yaygın şekilde görülmekte olan maternal nationalismde annelik 
kavramı, güçlü bir kadınlık algısı yaratmak yerine ulus için annelik algısı 
yaratmayı hedeflemektedir (Vickers, 2006: 100). 

İsveç’in feminist dış politikası dünya üzerinde bir ilk olma özelliği 
taşımaktadır. Fakat feminist dış politika kavramı İsveç için yeni bir durum olarak 
kabul edilmemektedir. Dış politika vizyonu barış zamanında bağlantısızlık, savaş 
zamanında tarafsızlık olan İsveç’in temel odak noktası ülke dışına yapılan insani 
yardımlar ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi olmakla birlikte, toplumsal 
cinsiyet eşitliği her zaman dış politikanın gündeminde yer almıştır. Dolayısıyla 
feminist dış politika, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesinde kuvvetli 
bir ses ve bütün kadınlar için insan haklarının tesisinde gerekli bir araç olarak 
tanımlanabilmektedir. Wallström, feminizmin kadınların sistematik ve küresel 
olarak ikincil konuma getirilmelerine karşı çıkmakla ilgili olduğunu 
savunmaktadır. ABD’de yaptığı bir konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliği için 
çabalamanın kendi içinde bir amaç olmadığını aynı zamanda İsveç’in daha geniş 
dış politika ve güvenlik politikası hedefleri için bir ön koşul olduğunu belirtmiştir 
(Nordberg, 2015). Feminist dış politika vizyonu, ihtilaflı politikalar karşısında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini artırarak özellikle güç hiyerarşisine meydan 
okumaktadır. Bunun yanı sıra dış politikaya feminist yaklaşım insan güvenliğini, 
küresel normlara dayalı işbirliğini, küresel adaleti ve barışın etik prensiplerle 
bağlılığını işaret etmektedir. Wallström, feminist dış politika söyleminde ABD’li 
siyaset bilimci Joseph Nye’in kavramlaştırdığı akıllı güç (smart power) konseptini 
benimsemiştir. Akıllı güç, sert güç (hard power) ve yumuşak gücün (soft power) 
pragmatist bileşkesi olarak tanımlanmıştır. 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, liderliğin araçlarının 
sadece güçlü bir ordu ve etkili bir diplomasi ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda 
insan hakları için, kadınların rollerinin attırılıp haklarının genişletilmesi için, 
olgun bir sivil toplum yaratmak ve geniş tabanlı bir kalkınma için akıllı gücün 
gerekliliğini vurgulamaktadır. (Clinton, 2014) Wallström, sert güç ve yumuşak 
gücün birleşimi olan akıllı güç doğrultusunda feminist bir dış politika seyri 
izlemeyi hedeflemiştir (Volokh, 2014). Akıllı güçle birlikte bir ülke sağlık, 
ekonomik ilerleme gibi küresel boyuttaki problemleri çözmeye yönelik yatırım 
yaptığında en nihayetinde ülkenin kendisi bu durumdan yararlanma fırsatını 
yakalamaktadır. Geleneksel dış politikanın aksine feminist dış politika, sınırların 
ötesinde şiddete, baskıya, çatışmaya maruz kalan gruplar arasında toplumsal 
cinsiyete duyarlı diyaloğu teşvik etmektedir. Örneğin Suriyeli mültecileri en fazla 
kabul eden ülke olarak İsveç, mülteci sorununu sınırlarının ötesinde olumlu bir 
şekilde ele alarak gündeme getirmektedir. Mülteci sorununun yanı sıra kadın 



AP İlkim Tuğçe BİTER 

510 
 

haklarının korunması ve bu hakların ihlalinin önlenmesi de küresel bir problem 
olarak tanımlanmaktadır. Örneğin Muhafazakar Parti üyesi eski İngiltere 
Dışişleri Bakanı William Hague, kadınların sosyal, ekonomik ve politik olarak 
tam anlamıyla güçlendirilmesini 21.yüzyılın en büyük kazanımı olarak 
değerlendirmiştir (Nordberg, 2015). Wallström, feminist dış politikanın tanımını, 
içerisinde 3 tane “R” bulunan feminist bir araç kutusuna benzetmektedir. Bunlar 
Representation (temsil), Rights (haklar) ve Reallocation (yeniden tahsis etme) 
şeklinde sıralanmaktadır (Aggestam ve Rosamond, 2016).  

Representation (temsil) ilkesi, İsveç hükümetinin kadınların temsilini teşvik 
etmesini ve barış süreçlerinde kadınların da katılımını sağlamasını 
hedeflemektedir. Kadınların siyasi temsiliyeti konusunda, asli ve tanımlayıcı 
temsiliyet kavramları merkezi bir rol oynamaktadır (Gümüş, 2015: 318-319). 
Asli temsiliyette, yüksek politika alanlarında yer alan kadınlar, feminist teori 
doğrultusunda kadın sorunlarına ve deneyimlerine öncelik veren politikalar 
üretmektedir. Tanımlayıcı temsiliyette ise parlamentoda kadın temsilinin 
arttırılması amaçlanmaktadır. İsveç hükümeti, bu doğrultuda pozitif ayrımcılık 
ilkesiyle birlikte kota sistemini benimsemektedir. Bunun için 1993 yılında Sosyal 
Demokrat Parti tarafından fermuar sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Fermuar 
sistemi, parti aday listesi eğer erkek adayla başlıyorsa devamında kadın aday ya 
da tam tersi şekilde kadın adayla başlıyorsa erkek adayla devam edecek biçimde 
tasarlanmıştır (Freidenvall, 2015: 98). Bu şekilde parlamentoda eşit temsilin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 2014 seçimleriyle birlikte İsveç 
parlamentosunda yüzde 45 oranında kadın milletvekili yer almaktadır. Eşit 
temsil tam anlamıyla sağlanmasa da, Avrupa Birliği’nin kadın temsili için 
belirlediği yüzde 33’lük kritik eşiğin çok üzerinde yer almaktadır.6 

Tablo 1: 2014 Genel Seçimini Takiben Riksdag'da Temsil Eden Siyasi Partiler 
ve Kadın Temsiliyeti 

PARTİ KADIN TEMSİLİYETİ 
Sosyal Demokratlar %47,1 
Moderat Parti %52,4 
Yeşil Parti %50 
Liberal Parti %26,3 
Merkez Parti %42,9 
İsveç Demokratları %22,5 
Hristiyan Demokratlar %37,5 
Sol Parti %57,1 

                                                 
6 Kritik eşik ya da kritik çoğunluk kavramı, nükleer fizikten uyarlanmıştır. Fizikte, kimyasal bir 
reaksiyonun gerçekleşmesi gereken miktar kritik çoğunluk olarak adlandırılmıştır. Temsiliyet 
açısından kritik çoğunluk ise, siyasi gündemi değiştirmek için parlamentoda yeterli sayıda kadın 
vekilin bulunmasıdır. Dolayısıyla kadın temsiliyetinde AB’nin kritik çoğunluk için belirlediği 
%33’lük oranın üzerinde bulunan İsveç, asli ve tanımlayıcı temsiliyeti gerçekleştirmiş; böylelikle 
feminist dış politika için zemin oluşturmuştur. 
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Kaynak: Statistics Sweden (2014), Women and Men in Sweden: Facts and Figures 2014, Örebro: 
Statistics Sweden. 

1970-2010 yılları arasında İsveç’te yerel seçim toplantılarında kadın ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yapılan analiz, yüksek oranda seçilen 
kadınların, kadın vatandaşlığı koşullarına etki ettiğini göstermektedir 
(Wängnerud ve Sundell, 2012: 97-120). Gelir seviyesinde, tam zamanlı ya da 
yarı zamanlı işte, doğum izninin paylaştırılmasında kadınlar, erkeklerle eşit 
duruma gelmeye çalışmıştır. Dolayısıyla parlamentoda kadın sayısının artması 
çocuk bakımı, doğum izni gibi konuları gündeme taşımıştır. Bu analiz, 
politikada kadınların çifte etkiyle farklılık yarattığını göstermiştir. Kadınlar, 
politik kültürü ve politik içeriği değiştirmiştir. Bu çifte farklılık sonucunda 
kadınlar uzun dönem politik perspektifi geliştirmekte ve kadın-erkek arasında 
toplumsal hayatta eşitliği getirmektedir. Bu yüzden politikaya karşı kadın 
yaklaşımı 21.yüzyılda problemleri çözme potansiyeline sahiptir. Çünkü ihtiyaç 
duyulan çözüm basit değil karmaşık bir yapı arz etmektedir. Parlamentodaki 
kadın politikacıların erkek politikacılara göre farkı, toplumsal problemlere karşı 
daha karmaşık ve daha kapsayıcı görüşlere sahip olmalarıdır. Çoklu perspektifle 
birlikte sorunların çözümünde sorunla bağlantılı toplumsal çevreyi de göz önüne 
almaktadırlar. Bununla birlikte kadın politikacılar, erkeklere kıyasla daha uzun 
dönemli bakış açılarına sahip olduklarından, problemlerin çözümünü kendi 
vekillik süreleri ile sınırlı tutmamaktadırlar. Sorunların çözümüne yönelik politik 
kararların uzun dönem etkisini kadınlar daha fazla hesaba katmaktadırlar 
(Landfried, 2014: 31). Dolayısıyla kısa dönemli çözümler yerine uzun dönemli 
çözümler için politikada kadın temsilinin arttırılması gerekmektedir. Fakat 
kadınlar eşit temsilin ötesinde birçok zorlukla mücadele etmektedir. Örneğin 
kadın vekiller, politikadaki pozisyonları ile aile hayatlarını dengede tutma 
konusunda zorlanmaktadır. Ayrıca profesyonel yeterlilikleri erkek meslektaşları 
tarafından sorgulanmaktadır. 2014 yılında Berlin’de, ABD Yüksek Mahkemesi 
yargıçlarından Sonia Sotomayor ile yapılan bir röportajda kendisine kariyer 
yaparken kadın olmanın mı yoksa Latin olmanın mı daha zor olduğu 
sorulduğunda mesleğinin zirvesinde bir kadın olmanın daha zor olduğu cevabını 
vermiştir. Sotomayor’a göre bir siyahi ya da Hispanik bir erkek yeterli özgüvene 
sahipse kendisi hakkındaki önyargıların üstesinden gelirken; bir kadın ne kadar 
özgüvenli olsa da üstesinden gelemeyeceği önyargılar mevcuttur (Mayer, 2014). 

Rights (haklar) ilkesi, kadın haklarının aynı zamanda insan hakları 
olduğunu savunmaktadır. Aynı zamanda kadınların cinsel ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetten korunmaları için gerekli önlemlerin alınmasını taahhüt 
etmektedir. CEDAW ve Kadının On Yılı Konferansları’nda kadın haklarına dair 
düzenlemeler BM güvencesi altında yapılmıştır. Bu şekilde sözleşmeye taraf 
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devletler, kadın haklarının korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 
taahhütte bulunmuştur. 

Reallocation (yeniden tahsis etme) ilkesi ise, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dayanarak küresel gelirlerin ve doğal kaynakların eşit dağılımını 
vurgulamaktadır. Bunların dışında, feminist araç kutusunda yer alan potansiyel 
4.R Research (araştırma) olarak kabul edilmektedir. Research (araştırma) ilkesi, 
politika raporlarının ve ampirik araştırmaların dış politika pratiklerinin 
oluşturulmasında kullanıldığını belirtmektedir. Wallström, araştırmaların ve 
çeşitli istatistiklerin, sürdürebilir barış ve kadınların barış süreçlerine katılımları 
arasında bir korelasyon oluşturduğunu vurgulamaktadır (Government Offices of 
Sweden, 2015). İsveç hükümetinin son iki yıldır benimsediği “Daha fazla kadın, 
daha fazla barış!” sloganı göz önüne alındığında, toplumsal cinsiyet eşitliği 
sağlandıkça ve barış süreçlerinde daha fazla kadın yer aldıkça, şiddetin azalacağı 
ve barışın gerçekleşeceği fikrinin altı çizilmektedir (Aggestam ve Rosamond, 
2016). 

Bunların yanı sıra feminist dış politika çerçevesinde, 2015-2018 yılları 
arasında gerçekleştirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından bir eylem planı 
oluşturulmuştur. Bu eylem planına göre İsveç hükümeti dış politikaya dair altı 
öncelikli alanını açıklamaktadır (Goverment Offices of Sweden, 2017). Bu 
alanlar, hukuk kurallarını arttırma, destekleme, geliştirme, toplumsal cinsiyet 
temelli şiddet ve cinsel şiddetle mücadele, cinsel ve üreme sağlığı haklarını 
koruma, kadınları ekonomik anlamda güçlendirme, sürdürülebilir kalkınmayı 
destekleme ve barış süreçlerinde kadınların katılımını arttırmadır. Karin 
Aggestam, İsveç’te toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun merkezi bir rolde 
olduğunu belirtmekte ve feminist dış politika söyleminin benimsenmesinin arka 
planında geçerli olan üç faktörü şu şekilde açıklamaktadır (Brown, 2016): İlk 
olarak, İsveç toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. Bu 
durum aynı zamanda İsveç refah devletinin mirası, evrimi ve tarihiyle yakından 
ilgilidir. İsveç uluslararası platformda kimliğini, iktidardaki Sosyal Demokrat 
Parti’nin uluslararası ilişkilerde daha bağımsız ve lider bir rol izlemek amacıyla 
kendilerini uluslararası platformda takdim ettikleri gibi, “insani süper güç” 
olarak tanımlamaktadır. İsveç parlamentosunda yer alan bütün siyasi partiler, 
feminist terminolojiyi kullanmasalar da toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu 
yapmaktadır. Örneğin sağ blokta yer alan Muhafazakar Parti, Demokrat Parti ve 
Hristiyan Demokratlar Partisi feminist terminolojiden kaçınsalar da toplumsal 
cinsiyet eşitliğini desteklemektedirler. Diğer bir faktör, 2005 yılında kurulan 
Feminist Initiative ismindeki partidir. Bu parti, toplumsal cinsiyetlendirilmiş güç 
yapılarını zayıflatmayı ve ayrımcılıktan arındırılmış bir dünya için feminist 
politikalar üretmeyi hedeflemektedir (Christensen, 2014). Aynı zamanda 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu, bütün diğer partiler için en önemli gündem 
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maddesi haline getirmek için çaba göstermektedir. 2010 yılında, iş hayatında 
kadınların erkeklerle aynı işi yapmalarına rağmen her dakika 100 bin kron daha 
az kazanmaları sebebiyle 100 bin kron (13 bin dolar) yakılarak protesto 
edilmiştir. Parti lideri Gudrun Schyman, 100 bin kronun yakılması vahim gibi 
görülse kadın ve erkek arasındaki bu eşitsiz durumun bir o kadar vahim 
olduğundan bahsetmiştir. (BBC News, 2010) 2014 seçimlerinde yüzde 4’lük 
seçim barajını aşamasa da oylarını yüzde 3,1’e çıkaran parti, 2018 seçimleri için 
umut vaat etmektedir. Dolayısıyla faaliyetleri ile İsveç’in feminist dış 
politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Son birkaç yıldır 
Wallström’ün BM’de toplumsal cinsiyet temelli cinsel şiddet ve çatışma alanında 
özel temsilci olarak görev alması da feminist dış politikanın yayılması için iyi bir 
zamanlamaya neden olmuştur. 

Feminist dış politika söylemi, realist perspektifin etkili olduğu Uluslararası 
İlişkiler disiplinine getirdiği alternatif bakış açısı ile değerlendirildiğinde radikal 
bir politika değişikliği olarak kabul edilebilmektedir. Aynı zamanda bu politika, 
uluslararası alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini yükseltmeyi amaçlayan geniş 
küresel çabalarla bütünleşmektedir. Bu çabaların en önemlisi BM Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı 1325 Sayılı Karar’dır. 1325 Sayılı Karar çatışmaların 
önlenmesinde, barış müzakerelerinde, barış inşasında, barışı korumada 
kadınların önemli rolünü yeniden onaylamaktadır. İsveç’in feminist dış politikası 
güçlü bir şekilde 1325 Sayılı Kararla ilintilidir. Bu karar vesilesiyle birçok ülke 
toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden ulusal eylem planı benimsemiş ve birçok 
uluslararası örgüt de toplumsal cinsiyet eşitliği politikası izlemiştir. Özellikle 
uluslararası perspektifte Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda’nın yer 
aldığı Nordik ülkeleri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda rol model 
oluşturmaktadır. Demokratik istikrar, sekülerizm, yüksek hayat standartları gibi 
özellikleri paylaşan bu ülkeler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve parlamentoda kadın 
temsiliyetinin arttırılması konularına önem vermektedir. Danimarka’da %31, 
Finlandiya’da %36,7, İzlanda’da %39, Norveç’te %38,5 oranında kadın 
milletvekili parlamentoda yer almaktadır (Sundström, 2013: 18). Bunun yanı sıra 
İsveç, feminist dış politikası ile kadınların barış inşa süreçlerinde yer almalarına 
verdiği öncelik doğrultusunda Nordik ülkeleriyle birlikte Nordik Kadın 
Arabulucuları Ağı’nı oluşturmuştur. Bu ağ üyeleri barış sürecinin her 
aşamasında kadınların kapsamlı ve anlamlı katılımı ile barışı sağlamak için bir 
taahhütte bulunmaktadır (Tryggestad, 2015). Kamusal ve özel alanda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bakış açıları geliştiren Nordik ülkeleri, benzer 
politikalar izleseler de feminist terminolojiyi kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu 
şekilde feminist terminolojiye pejoratif bir anlam yüklenmektedir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği açısından her ne kadar olumlu gelişmeler yaşansa da uluslararası 
söylemler ve ulus aşırı kadın hareketlerine karşı direnç hala varlığını 
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sürdürmektedir. Çünkü eşitlik halen gündemdeki esas konu olma niteliğinde 
değildir. 

Wallström, güvenlik, savaş ve barış konularında feminizmin Uluslararası 
İlişkiler alanına yaklaşımı paralelinde, savaş ya da barış kararı verenlerin 
kadınlar olmamasına karşın bunlardan en çok etkilenenin kadınlar olduğunu ve 
kadınların güvenliğinin direkt olarak ulusal ve uluslararası güvenlikle ilişkili 
olduğunu dikkate alarak feminist dış politika söyleminde bulunmuştur 
(Nordberg, 2015). BM Genel Sekreterliği’nin çatışmalarda yaşanan cinsel 
şiddetin önlenmesinden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirildiğinde, 
çatışmalarda kadınlara karşı işlenen suçların sıklıkla nasıl görmezden gelindiğini, 
dış yardımların rutin olarak kadınların ihtiyaçlarını hesaba katmakta nasıl 
başarısız olduğunu, kadınların barış görüşmelerine katılımlarına nadiren izin 
verildiğini gözlemlemiştir. Uluslararası İlişkiler’in klasik güvenlik söyleminin 
ötesinde, kadınların güvenliğinin sağlanması göz ardı edilmemeli ve barış 
süreçlerine katılımları desteklenmelidir. Ancak bu şekilde feminist dış politika 
söylemi anlam kazanmaktadır. Kadınların barış sürecine dahil olmalarını Hillary 
Rodham Clinton, doğru olanı yapmaktan öte akıllıca olanı yapmakla 
ilişkilendirmektedir7 (Clinton, 2011). Valerie M. Hudson’a (2012) göre, bir 
devletin barışçıl olduğunun en iyi göstergesi, onun refah ya da demokrasi düzeyi, 
etnik-dini kimliği değil, kadınlara karşı ne kadar iyi davrandığıdır. Dolayısıyla 
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın haklarına yönelik düzenlemeleri ve feminist dış 
politikası ile İsveç’in barış taraftarı bir devlet olduğu söylenebilmektedir. 

İsveç’in yeni dış politika vizyonu doğrultusunda yaptığı ilk icraat 2014 
yılında Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınması olmuştur. Bu kararın 
üzerine İsrail, İsveç elçisini geri çağırmış ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman 
Ortadoğu’nun IKEA’dan alınan bir mobilya parçasından daha karmaşık yapıda 
olduğunu söyleyerek kararı eleştirmiştir. Bunun üzerine Wallström, Lieberman’a 
demonte IKEA parçaları göndermekten mutlu olacağını zira parçaları 
birleştirmek için iyi bir partner, iyi bir kılavuz ve işbirliği gerektiğini belirtmiştir 
(Taylor, 2015). Karin Aggestam’a göre, İsveç’in Filistin’i bağımsız bir devlet 
olarak tanıması ani verilmiş bir karar değildir. Feminist dış politika ilan edilse de 
edilmese de, Sosyal Demokrat Parti için Filistin’in tanınması gündemde 
olmuştur (Brown, 2016). Sosyal Demokrat Parti’nin İsrail-Filistin çatışmasının 

                                                 
7 Hillary Rodham Clinton, erkek egemen siyasetin kalesi olarak görülen ABD başkanlığı için 
2008 ve 2016 yıllarında aday olmuştur. Clinton’ın kampanyası süresince aldığı oylar, güçlü bir 
siyasal feminist itiraz olarak yorumlanmıştır. “Kadın hakları, insan haklarıdır.” düsturunu 
benimsemesine rağmen Clinton, 2003 yılındaki Irak müdahalesine yönelik olumlu oy 
kullanması, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yaşanan Arap Baharı, 2011 yılında 
Libya’ya yapılan askeri müdahale ile geleneksel realist ve hegemonik Amerikan dış politikasını 
sürdürmüştür. Dolayısıyla dış politikada izlediği realist çizgi, kadın haklarının savunulmasına 
dair benimsediği feminist duruşla çelişkili bir durum yaratmıştır. 
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barışçıl bir şekilde çözülmesi sürecine aktif şekilde dahil olma geleneği yıllardır 
süregelmiştir. Bu gelenek, 1980’lerde Filistin Kurtuluş Örgütü’nü tanıyan ilk 
Avrupalı lider olan başbakan Olof Palme’ye kadar uzanmaktadır. Sonrasında 
eski Dışişleri Bakanı Sven Andersson, çatışmaya dair kulis görüşmelerinde aktif 
olarak yer almış ve bu görüşmeler Filistin Kurtuluş Örgütü’nün iki devletli 
çözümü benimsemesiyle sonuçlanmıştır. Dolayısıyla Filistin konusu Sosyal 
Demokrat Parti için bir tür miras niteliğindedir. Öte yandan Filistin’in 
tanınması, İsveç’in ‘insani süper güç’ kimliğiyle paralel olarak uluslararası 
politikadaki kritik meselelerde lider rolüne talip olmasına neden olmuştur. Fakat 
bu tanıma, AB içerisinde memnuniyetle karşılanmamıştır. Zira AB üyesi olarak 
İsveç, AB üyesi olmayan devletlere yönelik dış politika tutumunda işbirliği 
içinde hareket etmek zorundadır. Bu şekilde İsveç Filistin’i tanıyarak AB’nin 
ortak dış politika vizyonundan ayrı bir tutum sergilemiştir. Filistin’in 
tanınmasının feminist dış politika söylemiyle tutarlı olup olmadığı konusunda 
Aggestam, hem olumlu hem de olumsuz yanıt vermiştir (Brown, 2016). Tanıma, 
feminist dış politika ile uyumludur çünkü İsveç hükümeti asimetrik gücü 
dengelemeyi hedeflemektedir. Filistin – İsrail çatışmasında arabulucu üçüncü 
taraf olarak barışçıl diyalogları desteklemektedir. Öte yandan tanıma, feminist 
dış politika ile uyumlu değildir çünkü İsrail Hükümeti, tamamıyla İsveç’in 
girişimini reddetmiştir. İsrail tanıma hareketini barış yapımı ve diyalog süreci 
için zararlı olarak görmüştür. Ayrıca tanımanın İsrail ve İsveç arasındaki 
diplomatik ilişkileri ve güveni zayıflattığını belirtmiş ve İsveç’in İsrail’in güvenlik 
endişelerine dair empati eksikliğini eleştirmiştir (Brown, 2016). 

İsveç’in feminist dış politikası çerçevesinde yaşanan diğer bir önemli olay 
Suudi Arabistan’la yaşanan diplomatik krizdir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
politikası, sadece maskulen devletleri değil devletlerin içerisindeki maskulen 
yapıları da eleştirmekle yükümlüdür (Shah, 2015). Dolayısıyla Wallström, 11 
Şubat 2015’te yaptığı bir konuşmada Suudi Arabistan’daki insan hakları 
ihlallerinden ve kadın haklarına yönelik engellemelerden bahsetmiş, ülkeyi 
mutlak güce sahip diktatörlük olarak tanımlamıştır. Ayrıca İslamiyet’i 
aşağıladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis ve 1000 kırbaç cezasına çarptırılan blog 
yazarı Raif Badawi hakkında kendi Twitter hesabından yaptığı yorumda bu 
durumun Ortaçağ’a özgü olduğunu belirterek eleştirmiştir. Filistin’in 
tanınmasından sonra Kahire’deki Arap Ligi Zirvesi’ne davet edilen 
Wallström’ün Filistin’in haklarına, dinsel aşırılığa, ilerlemeye ve demokrasiye 
dikkat çekeceği konuşma, insan hakları eleştirileri sebebiyle Suudi Arabistan 
tarafından engellenmiştir. Bunun üzerine 9 Mart’ta Suudi Arabistan İsveç 
elçisini geri çekmiştir. Körfez İşbirliği Konseyi, 57 ülkenin oluşturduğu İslam 
İşbirliği Örgütü ve Arap Ligi Wallström’ü kınamış; şeriatı ve İslam’ı eleştirmekle 
ciddi şekilde itham etmiştir. Buna karşılık İsveç’in Suudi Arabistan’la yapacağı 
37 milyon avroluk silah anlaşmasını iptal etmesiyle tansiyon yükselmiştir. Suudi 
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Arabistan İsveç ile vize işlemlerini durdurmuştur. Bu durum İsveç’teki ekonomi 
dünyasında tepkilere neden olmuştur. Öte yandan Barış ve Özgürlük İçin 
Kadınları Uluslararası Ligi bu kararı, kadın hakları için bir zafer olarak 
nitelendirmiştir. Bu diplomatik kriz, birbirinden farklı gibi gözüken feminizm ve 
dış politikanın aslından birbiriyle etkileşim içinde olduğunu göstermiştir 
(Nordberg, 2015). 

Geleneksel olarak erkekler tarafından şekillendirilen dış politikaya yukarıda 
verilen örnekler aracılığı ile kadınların dahil olmasıyla, kadınlar kendi 
perspektiflerini ve diğer ülkelerdeki kadınlar için endişelerini yansıtma fırsatı 
bulmuşlardır. Dolayısıyla Wallström’ün feminist dış politikası bu duruma uygun 
bir örnek teşkil etmektedir. Öte yandan İsveç’in Sosyal Demokratları, silah 
endüstrisi konusunda tarihsel olarak pragmatik bir görüşü benimsemektedir. 
Fakat koalisyondaki sol görüşlü Yeşiller Partisi, İsveç’in değerleri ile Suudi 
Arabistan’la ilişkilerin çeliştiğini vurgulamaktadır. Kadınları baskılayan, onlara 
boyun eğdiren maskulen bir devlete silah temin etmenin feminist dış politika ile 
uyuşmayacağının altını çizmektedir. Fakat İsveç, Avrupa’nın en geniş kişi başına 
düşen dış yardımını yapan ülke (insani süper güç) olmanın yanı sıra bir çelişki 
olarak silah ihracatı yapan ülkelerin başında gelmektedir. Sıkı yasalara rağmen, 
şiddetli çatışma ya da insan hakları suçu işleme şüphesi olan devletlere silah 
ihracatının önlenmesine dair bazı yasal boşluklar İsveç için Suudi Arabistan’ın 
uzun süreli ve kazançlı silah müşterisi olarak kabul görmesini sağlamaktadır. 
Suudi Arabistan’la yaşanan diplomatik kriz, silah ihracatına darbe vurduğundan 
dolayı ekonomi dünyasında tepkiyle karşılanmıştır. İsveç’in ticari olarak 
saygınlığının tehlikede olduğunu vurgulanmıştır. Eski Dışişleri Bakanı Carl 
Bildt, bu krizi talihsizlik olarak değerlendirmiş ve İsveç gibi küçük ülkelerin 
güvenirliklerini sarsacak hareketlerden uzak durmaları gerektiğini belirtmiştir 
(Taylor, 2015). Sonuç olarak İsveç, başbakan Stefan Löfven ve Kral XVI. Carl 
Gustaf’dan Suudi Arabistan’a götürdükleri mektupta, Wallström’in niyetinin 
İslam’ı eleştirmek olmadığını ve herhangi bir yanlış anlaşılma için resmi olarak 
pişmanlıklarını iletmiştir. Bunun üzerine Suudi Arabistan İsveç elçisini yeniden 
göreve getirmiştir. Ancak Wallstörm geri adım atmamış ve bu durumun sadece 
yanlış anlaşılma olduğunu, özür dilemenin mevzu bahis olmayacağını dile 
getirmiştir (Nordberg, 2015). İsveç’in geri adım atması, ekonomik çıkarların 
“İnsan hakları kadın haklarıdır” vurgusunun önüne geçtiğine işaret etmektedir. 
Suudi Arabistan’la yaşanan diplomatik kriz göstermiştir ki feminist dış politika 
izlemek farklı sosyal, politik ve ekonomik alanlardaki eşitsizliklerle yüzleşmeyi 
içerirken aynı zamanda bazı güçlü grupların bunu ayrıcalıklı durumlarını 
kaybetmeye yönelik bir tehdit olarak algılaması anlamına gelmektedir. 
Uluslararası ilişkilere kazınmış realizmin savunduğu eril güç dengelerini tekil bir 
feminist girişim sarsmış ama şaşırtıcı olmayan nedenlerle yıkamamıştır. 
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Dış politika pratikleri farklı politik seçenekler ve ödünler vasıtasıyla 
oluşturulmaktadır. Bunlardan pragmatizmi önceleyen bazıları etik ideallerle ve 
feminist prensiplerle çelişebilmektedir. Suudi Arabistan krizinde görüldüğü üzere 
küresel adalet ve etik ilkelerle güç hiyerarşisine meydan okumayı hedefleyen 
feminist dış politika söylemi sekteye uğramaktadır. Sınırların ötesinde baskıya, 
şiddete maruz kalan gruplar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
diyaloğu teşvik eden İsveç hükümeti, silah ihracatı ile amaçladığı feminist dış 
politika hedefinden uzaklaşmaktadır. Bunun dışında, BM Kadın Statüsü 
Komisyonu’na 2018-2022 dönemi için Suudi Arabistan’ın üyeliğe kabul edilmesi 
Liberal Parti tarafından feminist dış politikanın çöküşü olarak 
değerlendirilmektedir (Erickson, 2017). Şeriat rejimi altında kadın haklarının 
asgari seviyede tutulduğu bir ülkenin BM Kadın Statüsü Komisyonu’na 
üyeliğine dair verdiği oy konusunda sessiz kalan İsveç, feminist dış politikanın 
“haklar” ilkesi ile çelişkili bir durum yaratmaktadır. Öte yandan bir diğer çelişki 
İsveç’in göçmen politikasına dair yaptığı düzenlemelerdir. Kendisini insani süper 
güç olarak tanımlayan İsveç, 2015 yılında 160 bin mülteciyi ülkesine kabul 
etmiştir. Fakat bu kabul bir dönüm noktası olmuş, bu noktadan sonra İsveç, 
göçmenleri çok ağır kısıtlamalar ve sınır kontrollerine maruz bırakmıştır. 
Örneğin eşleri İsveç’e ulaşan Ortadoğu’daki kadınlar, İsveç’e giriş yapabilmek 
için gereken kimlik belgelerinden yoksun olduklarından mülteci kamplarında 
mahsur kalmışlardır. 2015 yılında İsveç’e giriş yapan mültecilerin yüzde 70’i 
erkektir ve İsveç’in kısıtlamaları yüzünden eşlerini ve çocuklarını İsveç’e 
getirememektedir (Brown, 2016). Kadın haklarına dair politikalar yürüten İsveç, 
Üçüncü Dünya kadınlarını ve onların savaşlar nedeniyle yaşadıkları sorunları 
görmezden gelerek göçmen krizi sırasında başarısız olmuştur. 

 Feminist dış politikaya yönelik diğer bir itiraz, feminist dış politikanın 
yumuşak güçle alakalı olarak saldırganlıkla, ekstrem güvenlik konularıyla ve ulus 
aşırı terör örgütleri, düşman devletler gibi aktörlerin sebep olduğu tehditlerle 
uğraşmakta yetersiz olabileceği konusundadır. Fakat daha önce belirtildiği gibi, 
feminist dış politika yumuşak güç ve sert gücü kullanma arasındaki pragmatizmi 
desteklemektedir. Bununla birlikte feminist dış politika, savaş bölgelerindeki 
kadın ve erkeklerin haklarının korunması ve yardımların sağlanması 
durumlarında güç kullanımını göz ardı etmemektedir (Aggestam ve Rosamond, 
2016). 

Çelişkilerine rağmen feminist dış politikanın, iyi ya da kötü olmanın 
ötesinde feminizmin tarihsel, kuramsal ve eylemsel gelişimi göz önüne 
alındığında farklı bir politika olduğu söylenebilir. İsveç dış politikasında BM 
merkezi bir role sahiptir. İsveç hükümeti, 2017 yılında BM Güvenlik 
Konseyi’nde bir yer edinmeyi hedeflemektedir. Zira global problemlerin global 
çözümlere ihtiyacı olduğu fikri benimsenmektedir. BM’nin İsveçli eski Genel 
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Sekreteri Dag Hammarskjöld, BM’nin dünyayı bir cennet haline getirmediğini 
fakat cehenneme dönmesini engellediğini belirtmiştir (Crouch, 2015). İsveç’in 
BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olma ihtimali, güdeceği varsayılan 
feminist dış politika aracılığı ile dünyanın cehenneme dönmesini engelleme 
girişimlerine önemli katkı sunacağı varsayılabilir. Bununla birlikte feminist dış 
politika henüz durağan ya da tanımlanmaya hazır bir yapı arz etmemektedir. 
Çünkü yapılan eylemler ve bu eylemlere yönelik perspektifler, feminist dış 
politikayı dinamik tutmakta ve ortaya çıkan koşullara uygun normatif yanıtlar 
verebilme çabası ile sürekli yenilemektedir. 

5. SONUÇ 

Feminist teorisyen Jean Bethke Elshtain, Latince’de güç anlamında 
kullanılan potestas (eril) ve potentia (dişil) kavramlarının gücün cinsiyetlendirilmiş 
temsiline uygun olduğunu söyler. Latince’nin tarihsel kullanımı içinde potestas’ın 
gücün resmi yöneticileri olarak erkeklerle, potentia’nın da gücün gayrı resmi 
temsilcileri olarak kadınlarla özdeşleştirilmesini eleştirmiştir. Ona göre bu güç 
hiyerarşisi reddedilmeli ve kadınların da potestas içerisinde görülebileceği bir 
düzen yaratılmalıdır (Elshtain, 2015: 85-86). Feminist teori, potestas ile 
tanımlanmış güvenlik konusunda Uluslararası İlişkiler’in sadece devleti analiz 
birimi olarak değerlendirdiğini, devletin içerisindeki aktörlerin göz ardı edildiğini 
vurgulamıştır. Devletin güvenlik sağlarken kadınların güvenliğini hesaba 
katmamasını eleştirmiş, toplumsal cinsiyetin analiz birimi olarak incelenmesini 
talep etmiştir. Ayrıca savaş kararının alınmasında nadir olarak kadınlar yer 
alırken, savaşın sonuçlarından en fazla kadınların etkilendiğini de ampirik olarak 
ortaya koymuştur. Aynı şekilde savaş sonrasındaki barış sürecinde de kadınlar 
dışlanmış; ihtiyaçları ve istekleri göz ardı edilmiştir. 1990-2010 yılları arasında 
imzalanan 585 barış antlaşmasının sadece 92 tanesi kadınları dahil eder (Wallin, 
2016). Feminist perspektif, savaşın sebeplerinden çok savaşın etkileri üzerinde 
durmuş ve barış inşa sürecine daha fazla kadının katılımı için faaliyetler 
bulunmuştur. Bu amaca yönelik bilinen en somut çalışmalar BM tarafından 
düzenlenen uluslararası kadın konferansları, kadınların anayasası olarak 
nitelendirilen CEDAW, BM Güvenlik Konseyi’nce alınan 1325 Sayılı Karar ve 
onu takiben alınan 1820 ve 1889 Sayılı Kararları’dır. Bu çalışmaları 
içselleştirerek tarihte devlet düzeyinde atılan ilk somut adım ise İsveç’te 2014 
yılında yapılan genel seçimler sonucunda iktidara gelen hükümetin kendisini 
feminist olarak nitelendirmesi ve feminist dış politika söylemini ilan etmesi 
olmuştur. Feminist dış politika, dünya siyasi tarihinde bir ilk olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Feminist dış politika, bütün siyasi alanlarda ve bütün çalışmalarda 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bakış açılarının geliştirilmesi taahhüdünde 
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bulunmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 Sayılı Kararı doğrultusunda 
şekillenen feminist dış politika söylemi, kadınların barış sürecine aktif bir şekilde 
katılmasını hedeflemektedir. Ana gündemi, kadınların yüksek politika 
alanlarında temsilleri arttırılması, kadın haklarının korunması, küresel gelirlerin 
ve doğal kaynakların eşit şekilde paylaşımı şeklinde sıralanmaktadır. İsveç, 
feminist dış politikasını aynı zamanda ülke içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dair yasal düzenlemelerle desteklemektedir. Bu şekilde yerleşik erkek egemen 
yapıların toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. Feminist dış politika söylemi, feminist teorinin gelişim süreci 
göz önünde bulundurulduğunda olumlu bir gelişme olarak kabul edilse de her 
politik uygulama alanında olduğu gibi kendi içinde tutarsızlıkları mevcuttur. 
Örneğin bir yandan çatışmaları önleme, buna dair uluslararası eylemleri 
destekleme ve önleyici diplomasinin taraftarı olan İsveç, diğer yandan dünyanın 
lider silah ihracatçısı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla Suudi Arabistan’daki 
insan hakları ihlallerini eleştiren İsveç’in, dünyanın en bilinen petrol ihracatçısı 
ve Ortadoğu’nun önemli aktörü Suudi Arabistan’la arasındaki silah ticareti 
sebebiyle, yaşanan diplomatik krizde geri adım atması dış politikadaki söylemle 
eylem arasındaki tutarsızlığın bir başka göstergesi olarak kabul edilmektedir. Öte 
yandan İsveç, göçmen politikası ile de dış politikasıyla uyumsuz bir davranış 
sergilemiştir. Getirdiği sıkı kısıtlamalar ve yasal düzenlemelerle, eşleri girdiği 
halde mülteci kadınlar İsveç’e giriş yapamamaktadır. Bunun yanı sıra dış 
politikadaki feminist duruş, mevcut Uluslararası İlişkiler içerisinde gerçeklikten 
uzak ve idealist olarak değerlendirilmektedir. Robert Egnell’e göre, feminist 
perspektif real-politik güç mücadelesinde tecrübesiz kalmaktadır (Nordberg, 
2015). Diplomatik toplumlar içerisinde, karşı tarafla bir ihtilaf yaşanmaması için 
kelimeler özenle seçilmektedir. Bu nedenle kışkırtıcı olduğu ve erkeklere karşı bir 
duruşa işaret ettiğinden “feminizm” kelimesinden kaçınılmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini savunan birçok ülke feminist terminolojiyi kullanmaktan 
imtina etmektedir. Feminizm yerine başka bir terim kullanılmasının daha 
stratejik olup olmadığına dair bir soruya İsveç Dışişleri Bakanı Margot 
Wallström, feminist terminolojiden rahatsız olunuyorsa onun yerine toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramının kullanılabileceği şeklinde cevap vermiştir. Ayrıca 
feminizmin uygun bir terim olduğunu, bunun tamamen kadınların küresel ve 
sistematik olarak ikinci planda tutulmalarıyla ilgili olduğunu savunmuştur 
(Nordberg, 2015). Uygulamada olan bir dış politika karakterinin açıkça feminist 
olarak nitelendirilmesi feminist teoriden destek alan küresel kadın hareketi için 
istisnai ama tarihsel bir gelişmedir. 

1980’lerden sonra uluslararası ve sivil toplum örgütleri çatısı altında olduğu 
kadar devletler bünyesinde de disiplinde kendini iyice hissettiren feminist 
yaklaşım, yıllar geçtikçe somut sonuçlara ulaşmaktadır. Cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın önlenmesini ve kadınların ikincil konumlarını düzeltmeyi 
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hedefleyen feminizm, hayatın her alanında kadınların varlığını arttırarak tüm 
dünya siyasetine hâkim mevcut ataerkil sistemi dönüştürmeye çabalamaktadır. 
Dünyadaki devlet başkanlarının yüzde 90’ının, üst düzey bakanların yüzde 
83’ünün, büyükelçilerin yüzde 85’inin, parlamento sistemlerindeki vekillerin 
yüzde 78’inin erkek olduğu göz önüne alındığında feminist bir dönüşümün 
gerekliliği daha da belirgin hale gelmektedir (UN Women, 2015). 2014 yılından 
sonra İsveç’in benimsediği feminist dış politika bu dönüşümü gerçekleştirmek 
adına atılan somut bir adım olarak benimsenmektedir. Feminist söylemle 
uyuşmayan bazı dış politika faaliyetleri olsa da, İsveç’in bu girişimi feminist 
uluslararası ilişkiler açısından umut vadeden bir gelişme olarak kabul 
edilmektedir. 
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