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INTRODUCTION:  
REFLECTIONs ON INTERNATIONAL RELATIONs & 
POLITICs & hIsTORY & LAW
Philipp O. Amour, Sakarya University 
Nesrin Kenar, Sakarya University

Does social science matter? Yes. Why does social science matter?  It provides humans with knowledge, in form of 
research and theory, that allows us to understand our surroundings and how the social realm works. In addition 
to the theoretical and empirical understanding of the social realm, social science allows us to anticipate and shape 
aspects of future social developments and outcomes – e.g., demography and human security and social unrests; 
or actions and potential reactions between and among individuals, state-actors and non-state actors and their im-
plication on the social realm. 

Thus, social science matters due to its canon of knowledge which empowers humans with tools to not just un-
derstand the social realm but also mediate in social dynamics and suggest policy reforms. humans keen on the 
social science develop practical skills, distinctly valued in all forms of social dynamics. For instance, individuals 
can understand their social surroundings, assess their set of options and the decisions they attempt to make and 
such which political leadership conducts on their behalf. Without our knowledge in the social science our under-
standing of our world is less complete and our objectivity is less robust. 

This book provides a platform for readers, scholars and for practitioners to learn about present trends and de-
bates in social sciences, and conduct creative and fresh (interdisciplinary) research; to discuss common encoun-
ters, and brainstorm innovative solutions. This book includes thirteen chapters which are divided into four sec-
tions related to the disciplines of International Relations, Politics, history, and Law. The chapters are written with 
different depth and quality; they demonstrate the validity which the social science can stimulate our understand-
ing and anticipation of our world.

section I on International Relations includes four chapters. In Chapter One, “İkinci Yugoslavya’da Öz Yönetim 
Esasları ve Kosova’nın statüsü / The Principles of self-Management in Yugoslavia and the status of Kosovo”, Elif 
Şimşek-Özkan examines the problems between the Kosovo Albanians and serbs in the period up to 1980s. The 
author examines the historical background of the mentioned ethnic entities and reveal increasing differences be-
tween Albanians and serbs since Kingdom of serbs, Croats and slovenes. Elif Şimşek-Özkan argues that the dis-
satisfaction among non-constituent entities increased in the era of the First Yugoslavia: e.g., Albanians, Muslim 
slavs, Macedonians, hungarians and Germans had limited rights and privileges. This fueled the national prob-
lem. however, the national question became persistent during the second Yugoslavia. Elif Şimşek-Özkan argues 
that technological progress and economic advantages were less prioritized in specific provinces with the least de-
veloped constituents which also explain the underlying problems between Albanians and serbs. 

In Chapter Two, “The Role of soviet Past in Reformation of Post-Cold War Ukrainian National Identities”, Elif 
Şimşek-Özkan explores the relations between the soviet Leadership in Moscow and the Ukrainian ssR. The au-
thor sheds light on the formation of a national identity in the Ukraine which was for decades part of the soviet 
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Union. The long-ruling soviet regime and its loyal political elite in the Ukraine had a monopoly over informa-
tion and was able to form and shape identities and national narratives in the Ukraine thus creating two distinctive 
and occasionally colliding national identifications between what the author calls Ukrainophiles and Russophiles. 
since the collapse of the soviet Union, the Ukraine is independent. The state embarked on a nation-building pro-
cess in order to promote the Ukrainian national identity.  however, the Orange Revolution (2004/2005) and the 
Euromaidan Revolution in 2014 demonstrate that the legacy of the soviet era is persistent and continues to ef-
fect domestic politics. Political parties of pro-Russian and pro-European tendencies effect nation-building in dif-
ferent and colliding ways. 

In Chapter Two, Elif Şimşek-Özkan shows how the Leninist, stalinist, Khrushchevist, and Brezhnevist doctrine 
- while different in their priority and scope – have embarked on the sovietization of the Ukraine due to its geo-
location, its capacity for agricultural products, and its potential for raw materials. The outcome of this top-down
(, and bottom-up) nation building is a markable distinction between Eastern and Western parts of the Ukraine.
The Russophiles, mostly populated in the Eastern parts initially supported the sovietization, hence they share sim-
ilar linguistic and cultural affinities with the Russians. On the other hand, the Ukrainians resident in the West-
ern part of the Ukraine were opponents to the sovietization of the Ukraine. They have attempted to defend their
culture and language.

Elif Şimşek-Özkan lists specific factors that contributed to the rebirth / awakening of the Ukrainian national move-
ment. The first is the serious explosion at the Chernobyl nuclear power station in Northern Ukraine on April 26, 
1986. The Chernobyl Accident in 1986 triggered major protests against the pro-soviet local leadership and increased 
the anti-sentiment against the soviet leadership. It caused the promotion of national solidarity and identification. 
Moreover, Gorbachev’s policy of perestroika gave the Ukrainians a window to embark on their self-determination. 

In the European Union (EU), where multilingual speakers outstrip monolingual speakers, is linguistic diversity a 
major feature of the European identity and an expression of its culture. Against this background, it is interesting 
to examine how the EU is dealing with multilingualism. In Chapter Three, “Policy of Multilingualism as a Tool 
for Participative Democracy in the European Union”, sena Bayraktar explores the EU’s legal bases of multilingual-
ism. sena Bayraktar argues that multilingualism is a major value of the EU which is recognized in its legal bases, 
regulations and pledges. The author comes to the conclusion that the EU regards linguistic diversity more as a tool 
which empowers European citizens in different social forms thus making them competitive vis-à-vis other nations. 

In Chapter Four, “The EU’s Joint Policy Initiative: The Eastern Partnership (EaP) and Its Member Countries as 
a Buffer Zone between the East and the West”, Efe sıvış examines the reasons and narratives behind the estab-
lishment of The Eastern Partnership initiative and analyses the purpose of The Eastern Partnership initiative, and 
The Eastern Partnership countries and their relations with EU and Russia.

section II on Politics covers Chapter Five to Nine. In Chapter Five, “Popülizm, Otoriterleşme ve Parlamentosu-
zlaşma: Rusya, Macaristan ve Polonya / Populism, Authoritarianism and Deparliamentarization: Russia, hungary 
and Poland”, Mustafa Cem Oğuz states that the parliamentary institution witnessed its golden age in the 19th 
century. he states that since the beginning of the 20th century, the number of parliaments has increased in the 
world; yet, it has entered a downward trend. In the 21st century, the author points out to a new era called ‘de-
parliamentarization’. The author underlines that during this deparliamentarization period, democratic institutions 
are accused of being under the control of corrupt elites, and of not representing the will of the people. The author 
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underlines that the decline of the role of ‘parliament’ arose as a result of an economic, sociological and technolog-
ical transformation. Populist regimes, which began to emerge in different regions such as Latin America, Eastern 
Europe and the Middle East, came to power with the claim of reinforcing democracy; yet, they gradually emp-
tied the democratic institutions and rendered them dysfunctional. Mustafa Cem Oğuz argues that in these cases, 
the ‘parliamentary institution’ have rather a symbolic character.

In Chapter six, “Kadınlar İçin Alternatif Bir siyaset Pratiğinin Olasılıkları: Mahalle Muhtarlığı / Possibilities of 
an Alternative Political Practice for Women: Neighborhood Mukhtar”, Nihal Şirin Pınarcıoğlu examines whether 
the neighborhood mukhtar is an option for women who do not take part in politics. The chapter is divided in 
two major parts. In the first part of the chapter, the author examines the underrepresentation of women in pol-
itics, the structure of the neighborhood mukhtar, and why such is important for women. In the second part of 
the chapter, the author introduces the research findings obtained from face-to-face interviews with women who 
were the mukhtars in Istanbul and Kocaeli between 2009-2014. In these interviews, the author explored the ex-
periences; selection processes; difficulties faced by women neighborhood mukhtars; the ways of establishing the 
relationship between mukhtar and political hierarchy; and the activities women neighborhood mukhtars carried 
out, and the activities they could not perform. 

In Chapter seven, “Güvenlik Politikaları ve sivil Özgürlükler: Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Mahremiyetin 
sınırları Üzerine Bir Değerlendirme / security Policies and Civil Liberties: New Information Technologies and an 
Evaluation on the Limits of Privacy”, Özlem Uluç Küçükcan discusses the privacy and disclosure culture in the 
context of privacy versus surveillance-security relationship. Özlem Uluç Küçükcan raises the question if a balance 
is possible between guarantying privacy and individual freedoms while establishing security? The author concludes 
that in the absence of a balance between privacy/individual freedoms and security policies, it is more likely that 
privacy will be narrowed, and individual freedoms will be restricted due to a fear culture and the search for un-
limited security.

In Chapter Eight, “Exile within Exile:  syrian Circassians’ Journey into Turkey”, Eylem Akdeniz-Göker examines 
the syrian Circassians and their exile journey fleeing away from their country. The author conducted field work in 
Istanbul and villages of Düzce to collect data required for the analysis. Eylem Akdeniz-Göker regards the Circas-
sian community as a classical example of ‘victim diasporas’ which is typically exposed to traumatic experience and 
undergoes a process of identity reinforcing based in part on such traumatic experiences – e.g., victimization. Di-
asporic experience of the Circassian community goes back to the first influx in 1864, regarded by the community 
as the Great Exile; decades later the Circassian community had to move within syria before the influx to neigh-
boring countries in the context of the present Civil War in syria. The author concludes that the present influx 
from syria has revived the collective memory of the Great Exile and promoted the Circassian self-awareness as a 
collective community. In exile, they started to offer Adigabze courses and traditional Circassian dancing courses.

In Chapter Nine, “Minor Parties in Turkey: 1950-2018”, Özhan Demirkol provide an overview of the minor par-
ties in Turkey that participated in general elections between 1950 and 2018 with regard to their ideologies and 
electoral performance. The authors conclude that minor parties influence the political landscape in general and 
that of the major parties in particular. 

section III on history covers two chapters. In Chapter Ten, “On Yedinci Yüzyıl Osmanlı-habsburg sınır İlişkil-
eri, Kleinkrieg ve Mikro-Diplomasi / seventeenth Century Ottoman-habsburg Border Relations, Kleinkrieg and 
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Micro-Diplomacy”, Güçlü Tülüveli examines the challenges that occurred in the border region of the Ottoman 
Empire and habsburg Empire in the first half of the seventeenth century, in addition to the efforts of the men-
tioned empires to solve them. Güçlü Tülüveli examined specific Ottoman documents which were published by 
the hungarian Turkologist Fekete Lajos. These documents include bureaucratic and diplomatic correspondences 
between Buda Grand seigniors and hungarian Palatins (Governors) between 1606-1645. With the help of these 
documents and the use of the framework of micro-diplomacy, the author comes to a profound conclusion. In 
the literature on diplomatic history, it is generally accepted that the Ottoman diplomacy was ad hoc before the 
Treaty of Karlowitz and that a segregated and institutionalized diplomatic tradition and service emerged only af-
ter the establishment of permanent embassies. In contrast, Güçlü Tülüveli argues that the Ottoman state bureau-
cracy carried out a regular and continuous diplomatic mission for a certain purpose even in the first half of the 
seventeenth century.

In Chapter Eleven, “Paraguay’ın Bağımsızlık süreci / Independence Process of Paraguay”, Özgür Yılmaz primarily 
deals with Paraguay by chronologically examining the developments after its discovery and colonization. The au-
thor states that Paraguay first became under colonization. When the European colonial states came to the region, 
they faced an indigenous people called Guarani whose economy was generally based on agriculture.

Özgür Yılmaz argues in this chapter that the Guaranis resisted the spanish invasion until the end of the 17th cen-
tury and later agreed to make alliances with them due to specific factors. The author argues that after the alliance, 
the Guarani’ understanding of egalitarian and communal society came to an end; and a new social and economic 
structure emerged. Thus, the first clues of capitalist economic relations began in this context; with the develop-
ment of trade relations, the trader class have started to form the capitalist class among the Guaranis. 

Paraguay declared independence on October 12, 1813. Özgür Yılmaz argues that the development potential of 
Paraguay attracted the attention of the British who managed the region financially. Paraguay’s public economy 
was liquidated at the end of the war following the attacks of Brazil and Uruguay. Free education and health ser-
vices came to an end and factories were closed. The rail network and all arable land were transferred to foreign 
companies. As a defeated state, Paraguay was charged with heavy compensation and the management of the debts 
was given to the British.

Part Four on Law covers two chapters. In Chapter Twelve, “Platform Çalışma ve İş hukuku Bakımından Doğura-
bileceği Bazı sorunlar / Platform Work and some Problems Related to Labor Law”, İrem Yayvak Namlı sheds 
light on novel labor relations brought by the digitalization and legal problems that emerged in this context. İrem 
Yayvak Namlı examines debated issues that the ‘Platform Work’ model may reveal in terms of Labor Law and the 
general legal problems that may arise within the framework of Labor Law.

In Chapter Thirteen, “Türk hukuku’ndaki Temel Yeniden Yapılandırma Yolu Olan Konkordatonun 2019/1023 
sayılı Yönerge Bakımından Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Concordat, The Main Restructuring Procedure 
Under the Turkish Law in Terms of Directive Numbered 2019/1023”, Mert Namlı examines the conformity of 
the domestic regulations on non-bankruptcy concordats in relation to the European Union Directive 2019/1023. 



sECTION  I
INTERNATIONAL RELATIONS
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1
ThE PRINCIPLEs OF sELF-MANAGEMENT IN 
YUGOsLAvIA AND ThE sTATUs OF KOsOvO / 
İKİNCİ YUGOsLAvYA’DA ÖZ YÖNETİM EsAsLARI vE 
KOsOvA’NIN sTATÜsÜ
Elif Şimşek-Özkan1

Abstract

The problem of Kosovo’s status was one of the first ostensible problem dividing the members in the UN Security Coun-
cil. Focused on the legal arguments for and against the recognition of Kosovo, the most of the academic interest was lim-
ited by Kosovo question only by reference to International Law. In order to understand the dynamics of the problem, this 
paper aims to explore the Kosovo’s legal status in the Yugoslavia. 

After Tito, Serbian authority’s s seek for a reversion of the rights, promoted the problems between Kosovo and the author-
ity. After adoption of the new Serbian Constitution, reducing the rights of Kosovo given, including changing the name 
of it, a shadow government established in Kosovo, as a response, and The Kosovo Assembly decided to pass an unofficial 
resolution declaring Kosovo’s status as an independent entity within Yugoslavia, equivalent in status to the existing re-
publics. After the break-up of the Yugoslavia, the problems severed as to a civil war. Within this historical framework, 
this paper aims to explore the problem paying importance to the Kosovo’s status in Yugoslavia. 

Key Words: Self management, II. Yugoslavia, Kosovo

Giriş

Kosova II. Yugoslavya’da kabul edilen 1974 Anayasası’yla birlikte cumhuriyet statüsü haricinde, kurucu toplum-
ların sahip bütün haklara sahip olmuştur. Bölge nüfusu içinde Arnavutların diğer bütün toplumlardan daha fazla 
sayıda olmaları, sırplar arasında bir rahatsızlığı da beraberinde getirmiştir. Tito’nun ardından Kosovalı Arnavut-
lar, devlet içindeki bütün toplumlar gibi, geçen süre zarfında yerleştiğinden bahsedilemeyen “Yugoslavyalılık” üst 
kimliğinden, hızlı bir kayış söz konusu olmuştur. Belgrad yönetiminin, Kosovalı Arnavutlara tanınan özerkliğin 
1989’da daraltılmasına kadar geçen süre zarfında sırplar ve Arnavutlar arasında sorunlar artmıştır. Belgrad’ın Ko-
sova’daki sırp nüfusu artırmaya yönelik önlemleri, Arnavutların, Yugoslavya’dan ayrılma girişimini beraberinde gel-
miştir. Bu çerçeveye sadık kalan çalışmada Kosovalı Arnavutlar ve sırpların arasında 1980’lere kadar belirgin olma-
yan sorunların, öz yönetim esasları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. sorunun; Arnavutlar ve sırplar arasında 
giderek artan farklılıkların tarihsel çerçevesini ele alan ilk bölümü takiben, sırasıyla Tito dönemi ve sonrasına ay-
rılan ikinci ve üçüncü bölümlerde karşılıklı tartışmalara değinilerek incelenmesi hedeflenmiştir. 

1 Erciyes University, elifsimsek@gmail.com
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İKİNCİ YUGOSLAVYA’DA ÖZ YÖNETİM ESASLARI VE KOSOVA’NIN STATÜSÜ

Elif Şimşek-Özkan

Tarihsel Çerçeve 

Balkan savaşları’nın genişletilmiş devamı olarak takdim edilen I. Dünya savaşı, Osmanlı ve Avusturya-Macaris-
tan’ın dağılmasıyla son bulmuştur. Değişimle birlikte, Güney slav Uluslarının arasında, bir imparatorluk içinde 
otonom siyasal birimler oluşturmak suretiyle birlikte yaşayacakları bağımsız bir devlet için kardeşçe işbirliği et-
rafında “Yugoslavya fikri” belirmeye başlamıştır. Bu devletin niteliği hususunda, sırpların daha merkezi bir yapı 
oluşmasına yönelik talepleri karşısındaki diğer uluslar, âdem-i merkeziyetçi bir yapı fikrini ortaya atmıştır. Tarihi-
nin hiçbir döneminde bağımsız bir devlet deneyimi olmayan slovenya’nın yanında Orta Çağ’da tam egemenlikle 
örtüşecek kısa bir devlet olma süreci deneyimleyen hırvatlarla birlikte sırbistan, sırp-hırvat-sloven Krallığı’nı, 25 
Kasım 1918’de Belgrad’ı başkent kabul ederek, kurduklarını ilan etmişlerdir (Nation, 2003). Merkezi yapılanma 
esasına dayalı olarak kurulan devlet, yeni bir etnik ve ulusal kimlik olarak, sloven, hırvat ve sırp bileşenlerinden 
oluşan “üç ismi olan bir ulus” (troimeni narod) üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı, Makedonyalıları, Karadağlıları ve 
Boşnakları; Güney Karadağlı ya da Bosnalı sırp olarak telakki etmek suretiyle yok saymıştır (Žagar, 2005, p. 108).

Eski Avusturya-Macaristan’ın uluslararası statüsünün 1918’de belli olmasının ardından, literatüre I. Yugoslavya ola-
rak giren Krallık, Avrupa devletleri tarafından Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nda demokratik dünyanın bir 
üyesi olarak kabul etmiştir. Bu kabulün yanında, Komünist Enternasyonal’in (Komüntern) aktif Balkan siyaseti 
(Nation, 2003), bu yeni devletin içindeki sempatizanlarının da faaliyet geçmesini beraberinde getirmiştir. 1919’da 
Belgrad’da kurulan Yugoslav Toplum Partisi (Community Party of Yugoslavia/KPJ) halk arasında taraftarlarını ar-
tırmış, diğer taraftan sovyet bir cumhuriyet kurma isteğiyle 1926 ve 1935 yılları arasında Komintern’e katılmıştır 
(Nation, 2003). Komintern, 1928’deki vI. Dünya Kongresi’nde “Yugoslavya’yı halkların hapishanesi” ilan etmiş 
ve Yugoslavya’da beliren kapitalizm karşıtı hareketlere bir çatı temin etmiştir (Palmer & King, 1971, p. 31-46). 
Bunun karşısında 1920’de Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya, komünizm ve revizyonizm karşıtı gündemle 
Küçük Antant’ta birleşmiş, ancak hem ekonomik zorluklar hem de üçünün de farklı beklentileri neticesinde 28 
haziran 1921’de bir monarşi birleşimi halini almıştır (Adam, 1993, pp. 2-16). Bu iki gelişmenin yanında I. Yu-
goslavya’nın bileşenleri arasında yer alan hırvatlar arasında 1928’de Ustaşi (Ustaše) Partisi’nin kurulmasıyla bir-
likte bu krallıktan ayrılma talebi belirmeye başlamıştır. Ancak, dünya siyasetindeki gelişmeler karşısında, II. Dünya 
savaşı’na kadar birliğin içindeki varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Yugoslavya Krallığı ismini resmi olarak 1929’da kabul eden devlet, 1931 Anayasası’yla örgütlenme, toplanma ve 
konuşma özgürlüğüne sınırlama getirmiştir (Žagar, 2005, p.109). sırp ve hırvat kanaat önderleri arasında 23 
Ağustos 1939’de Cvetković-Maček Anlaşmasının (sporazum Cvetković-Maček) imzalanmasının ardından, bu yıl 
bitmeden, I. Yugoslavya’daki merkeziyetçi yönetimin tek istisnası olarak hırvat Banovinası (Banovina hrvatska) 
kurulmuştur (Nation, 2003). İstisnai bir karar ile kurulan hırvat Banovinasının bu statüsü, sadece bir ay sonra 
II. Dünya savaşının Avrupa’da başlamasıyla merkeziyetçilik lehine ortadan kaldırılmıştır (Žagar, 2005, p. 110). 
savaşın başlamasıyla Belgrad savaşta tarafsızlığını ilan etse de, siyasallaşan toplum; ittifak yerine savaş, kölelik ye-
rine mezar (bolje rat nego pakt/better war than the pact, bolje grob nego rob/better grave than slave) sloganlarıyla bu 
siyaseti protesto etmiştir (Nation, 2003). hitler’in 6 Nisan 1941’de başlayan Yugoslavya saldırısı karşısında top-
lum 11 gün direniş göstermiş ancak Alman egemenliğine giren topraklarda Ustaşiler tarafından Nazi yanlısı ba-
ğımsız bir hırvatistan kurulmuştur.

sırbistan, slovenya ve Bosna hersek, Alman hakimiyeti altına girmiş, devletin topraklarının geri kalan toprakları 
Bulgaristan, Macaristan ve İtalya tarafından işgal edilmiştir. sırplar, II. Dünya savaşı’nı kapsayan bu dönemde Ar-
navutların Batı Kosova’dan 7 bin kadar sırp’ı yerinden yurdundan ederek, yerine eşit sayıda Arnavut’u bu bölgeye 
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yerleştirmeleriyle Kosova’daki nüfus dağılımında yapısal bir değişiklik gerçekleştirdiklerini savunmuştur (Paranti, 
2002, p. 95). Ancak bu dönem ve öncesinde Kosova’dan Türkiye ve Arnavutluk’a göç ettirilen Müslüman Türk-
ler ve Arnavutların sayısı tam olarak bilinmediği için nüfustaki yapısal değişikliğin ne şekilde geliştiği hususunda 
kesin bir bilgi söz konusu olmamıştır. Diğer taraftan II. Dünya savaşı esnasında 1941 ve 1945 arasında varlık 
gösteren hırvat Ustaşilerin karşısında, sırplar tarafından kurulan Çetnikler (Četnik) örgütlenmelerini tamamla-
mıştır. hırvatlar ve Dırplar arasında desteklenen organik milliyetçilik, anti-Marksizm ile demokrasi ve liberalizmi 
reddederek, birbirinin eş değer siyasal hareketler oluşturmuştur. Bu da her ikisinin varlığının bir diğeri karşısında 
inşa edildiğini işaret etmiştir. 

Ustaşi, hırvatistan’daki sırpları tehcir ederek, homojen nüfuslu bir hırvat devleti kurmayı hedeflemiştir. Çetnik-
ler ise bütün sırpları aynı devlet içinde toplamak amacıyla sırpların geleneksel olarak Bosna hersek ve hırvatis-
tan topraklarında yaşadıkları bölgelerin, sırbistan’a aktarılması gerektiğini savunmuştur (smic, 1996, p.16). hırvat 
tarafı sırpları tehcir edildiği ve voyvodina ve Bosna hersek’i de içine alan bir hırvat devletinin inşasını destekle-
miştir. her iki taraf da Boşnakları farklı bir varlık olarak kabul etmemiş, bu toplumu etnik olarak sırp ya da hır-
vat olan, ancak “Müslümanlaşmış” bir grup olarak değerlendirmiştir. Müslümanlığın, etnik değil dini bir kategori 
olduğunu savunarak, Boşnakların gerçek bir halk olmadıklarını iddia etmişlerdir. Ancak, hayden (2012)’in de-
ğindiği üzere, eğer hırvatlar ile sırplar arasındaki ayrım, mezhep farklından kaynaklanıyorsa, bu durumda; farklı 
bir dini inanış, Bosnalı Müslümanların da ayırt edici özelliğidir (p. 7). 

II. Dünya savaşında beliren Çetnikler ve Ustaşilerin yanında son olarak, Yugoslavya topraklarında, Josip Broz Ti-
to’nun liderliğinde Partizan hareketi başlamıştır. hareket, Yugoslav Ulusal Kurtuluş Ordusu (Yugoslav National 
Liberation Army/Yugoslav National Liberation Movement/Narodno-Oslobodilacka vojna “NOv”) halini almıştır. 
Partizanlar, çete savaşıyla İşgal Kuvvetleri karşısında askeri baskı oluşturarak, Çetnik ve Ustaşilerin dışındaki bü-
tün Yugoslav halklarını işgale karşı birleştirmeyi başarmıştır. sadece komünistlerin değil sempatizanların da tedri-
cen katılmasıyla birlikte, Nazi yanlılarına karşı zafer kazanmaya başlayan hareket, diğer taraftan Çetnikler ile açık 
bir iç savaşa doğru kaymıştır. 

Nazi ve Çetniklerle savaşan Partizanların dayandığı sınıf kavramı, özellikle genç köylüler tarafından ilgi çektiği için 
23 yaşın altındakiler ordunun neredeyse yüzde 75’ini oluşturmuştur. Direnişlerinin de etkisiyle Partizanlar, 1943’te 
uluslararası alanda tanınmış ve nihayetinde Kızıl Ordu’nun diğer Balkan halklarına nazaran çok daha az yardımıyla 
Partizanlar Yugoslavya işgalden kurtarmayı başarmıştır (Nation, 2003). II. Dünya savaşı esnasında Yugoslavya coğ-
rafyasındaki çok taraflı çatışmalar, işgal kuvvetleri tarafından katledilenlerden daha fazla sivil hayatını kaybetmesine 
yol açmıştır. Bu dönemde sadece Bağımsız hırvat devletinin Jasenovac Toplama Kampında 700.000 sırp, Yahudi, 
Roman ve Faşizm Karşıtı hırvat’ın hayatını kaybettiği öne sürülmüştür (simic, 1996, p. 16). 

savaş ertesinde, II. Yugoslavya’nın kuruluş süreci başlamıştır. II. Dünya savaşı’nda birçok bölgesi İtalya’nın kont-
rolü altına giren Arnavutluk’un bir parçası haline gelen Kosova Yugoslavya’ya katılmış ve buna ilaveten devlet 31 
Ocak 1946’da İtalya’dan da toprak kazanmıştır. Böylece, 1990’lardaki dağılma sürecine kadar sahip olacağı toprak 
bütünlüğüne erişmiştir. Bu dönemde mağdur kesimin sırp tarafı olduğunu sonucunu çıkaran hayden (2012)’e 
göre, II. Yugoslavya’nın ideolojik eğilimini inşa edecek olan komünistlerin; iktidarlarını 1945’te güvenceye alma-
larıyla birlikte, sırplara yönelik tasfiye ve sürgün başlatılmıştır (pp. 7-8). sırplar ve hırvatlar arasındaki gerilim, 
II. Yugoslavya’nın dağılma sürecinde bir kere daha gün yüzüne çıkmış ve II. Dünya savaşı ve sonrasında tarafla-
rın kendi mağduriyetlerini inşa sürecinin bir parçası haline gelmiştir. 
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Banac (1984), II. Yugoslavya’nın ulusal sorununun aslında sırp-hırvat-sloven Krallığı döneminde filizlendiğine 
dikkat çekmiştir: I. Yugoslavya’da Arnavutlar, Müslüman slavlar, Makedonlar, Macarlar ve Almanlar gibi kurucu 
olmayan unsurlar kendi sınırlı kazanımlarından çok hoşnut olmamıştır. Bu ise Banac’a göre ulusal soruna baş-
langıç teşkil etmiştir. Ancak Žagar (2005)’a göre bu deneyim, II. Yugoslavya’nın, siyasal, ekonomik ve toplumsal 
sorunların, federal parlamentoda çözülmesine olanak verecek bir âdem-i merkeziyetçilik üzerine kurulmasına da 
kaynaklık etmiştir (p. 113). 

hırvat ve sırpların ortak yaşamlarının II. Dünya savaşı’ndaki işgal esnasında aldığı hasar, I. Yugoslavya’nın, II. Yu-
goslavya’ya devrettiği en büyük sorunlar arasında yer almıştır. Wachtel ve Bennet (2010)’e göre savaş sonrası Yu-
goslavya’nın inşası, sırplar ve sırp olmayanlar arasındaki çatışmayı dengeleme sürecinin yönetimi haline dönüş-
müştür. Bu denge mekanizması 1946 Anayasası’nda federatif bir çözümle güvenceye alınmış ve eşitsizlik, sırbistan 
ve geriye kalan beş cumhuriyete eşit haklar tanınması vesilesiyle giderilmeye çalışılmıştır (pp. 15-16). II. Yugos-
lavya, Bosna hersek, hırvatistan, Karadağ, Makedonya, sırbistan, slovenya Cumhuriyetleri ve sırbistan’a bağlı 
Kosova-Metohiya ile voyvodina özerk bölgelerinden müteşekkil bir federal sosyalist cumhuriyet olarak kurulmuş-
tur. Ancak sırplar açısından, Tito, sırbistan’ın diğer federe birimler ile arasında bir denge unsuru oluşturmayı he-
deflemiştir ve bu denge için sırbistan içinde Kosova-Metohiya ve voyvodina Özerk Bölgeleri kurulmuştur. sır-
bistan’ın bu bölgelerin özerkliklerini, kendisini zayıflatmak için özel kurgular olarak anlamlandırmaya başlamıştır 
(Predrag, 1993: 40). 

Kosova’nın II. Yugoslavya’daki Statüsü 

soğuk savaş’ın başlamasıyla birlikte, sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği (ssCB) açısından iki grup tehdit söz 
konusu olmuştur: Kapitalist dünyanın ssCB’nin üzerinde olası nitel etkisi ilk grup ve görünen tehdidi oluştur-
muştur. Yurt içi muhalefet ile kamp içindeki ideolojik sapkınlıklar ise içerideki tehditler arasında yer almıştır. Ti-
to’nun, stalin liderliğindeki sovyet projeksiyonuyla uyum sağlamayı reddine dayalı politikası, 1943’te dağılan Ko-
mintern’in (III. Enternasyonal) yerine 1947’de kurulan Kominform’un kuruluşunun bir yıl sonra Yugoslavya’nın 
buradan ayrılmasıyla kendisini belli etmiştir: Yaz 1948’de ssCB’nin nitel üstünlük uzamında yer alan Yugoslav-
ya’ya pakt üyesi olarak yüklenen görevler, ülkesinde kontrol sağlamaya çalışan Tito tarafından kabul edilmemiş-
tir. Tito, sovyet desteği ile toplumunu dönüştürmeye çalışan ve toplumsal kimlik katmanlarından yeterli desteğe 
sahip olmayan diğer blok üyesi devletlerden farklı olarak ülkesinde nispeten güçlü örgütlenmeye ve desteğe sahip 
bir lider olarak blok içinde bir çatlak oluşturmuştur. 

ssCB’nin öncü ve kurtarıcı rolüne bağlı olarak oluşturduğu ilkeler dizininin dışında kalan Tito’nun “sapkın” 
yolu, daha farklı bir “ulusal komünizm” fenomeninin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Kapitalizm ta-
nımı, ssCB’nin Doğu Blokundaki konumu, uluslararası işçi hareketine atfedilen önem, partinin rolü, sosyalizme 
giden yollar, proletarya diktatörlüğünün anlamları, sosyalist iktisadi sistemin tanımı ve niteliği, sosyalizmde plan-
lama, sosyalizmin devlet anlayışı, bireysel hürriyetler, sanat, bilim ve komünizme geçişte Marksist öğretinin yeni-
den okunması hususları, iki tarafın düşünsel farklılıkların ilk sıralarında yer almıştır (Leonhard, 1976, pp. 499-
510). Blok içinde yarattığı düzensizliğe bağlı olarak 28 haziran 1948’de Kominform’dan çıkarılan Yugoslavya, 
1949 ve 1950’den itibaren Bağlantısızlar hareketi’ni kurmaya başlamış ve süreç içinde önder konuma yerleşmiş-
tir. Dolayısıyla Yugoslavya, Tito döneminin sonuna kadar, batının; birinci, doğu blokunun ikinci dünyayı teşkil 
ettiği dünya politikasında “üçüncü yolu” temsil etmiştir. 
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“Yugoslav Yolu” çizilirken 1953 Anayasası, fabrikalarda işçi meclislerinin (workers’ council) seçimi başta olmak 
üzere, toplumsal katılımın, hayatın hemen her alanında uygulanmasına yönelik düzenlemeleri beraberinde getir-
miştir. Anayasa’nın kabul edilmesinden bir yıl daha geçmeden 1954’de siyasal sistem değiştirilmiş ve “toplumsal 
öz yönetim,” bütün toplumsal sorunları çözebilecek bir konuma yerleştirilmiştir (Žagar, 2005, pp. 113-114). De-
ğişimin, uluslararası siyasetteki etkisi Yugoslavya’nın ssCB ile sorunlar yaşayan Çin ile yakınlaşması ve 1960’da 
Enver hoca’nın da bu yakınlaşmada yerini almasıyla belirginleşmiştir. 

Yeni sistem ulusal düzeyde, Yugoslavya’da geleneksel siyasal kurumları lağvetmiş ve yerine getirdiği öz yönetim (sa-
moupravljanje) ile ülkenin kalkınmasına doğrudan toplumsal, ekonomik ve siyasal katılım sağlamıştır. sovyet kal-
kınma modeline ve ideolojisine alternatif olarak öz yönetim; ekonomik ve toplumsal hayatın birçok farklı yönünü 
kaplamış, halkların demokrasisinin yeni öz yönetim sistemine dönüşümü esnasında Yugoslavya Komünist Partisi 
1958’de düzenlediği vII. Kongresi’nde adını Yugoslavya Komünistler Birliği (League of Cummunist of Yugosla-
via: LCY)2 olarak değiştirmiştir (Žagar, 2005, p. 114). 

Zamanla ideoloji, dönemin bir özelliği olarak, Yugoslavya’da da gündelik hayatın içine girmiştir. Yugoslavya’da 
ssCB’den farklı olarak, devrimin bağlayıcılığının; bütün etnik ve toplumsal çatışmaları çözmesi hedeflenmiştir 
(Žagar, 2005: 111). Bu bağlayıcılık, Yugoslavya’ya münhasır olarak geliştirilen öz yönetim ile 1950’lerde “Yugos-
lav” kategorisinin, kendi haklarına sahip bir etnik/ulusal kategori ya da ulus üstü bir kategori olarak değerlendi-
rilmesini de beraberinde getirmiştir. Ancak Yugoslavizm/Yugoslavcılık (Jugoslovenstvo) hedefleri arasında yukarı-
dan aşağıya ulus inşası yer almamıştır. Yugoslavya Komünistler Birliği’nin 1958’deki kongresinde benimsediği parti 
programı, farklı grupların homojen bir Yugoslav ulusu lehine asimile edilmesine karşı çıkmıştır. Burada Yugoslav 
kültürünün kendisinin homojenleştiriciliği doğal seyrine bırakılmıştır. Ancak Ramet (1992)’e göre her ne kadar 
parti programı, asimilasyonu reddeden bir çizgi benimsemiş olsa da bu kongrenin homojenleşme beklentisinin 
baskınlığını kapatamamıştır (p. 50). 1960’lar boyunca öz yönetim ilkesi, teknolojik ilerleme ve ekonomik öncelik-
lerin belirlenmesine yönelik kuramsal bir çerçeve sağlamıştır. Kuramsal öncüsü Kardelj (1980)’in ifadesiyle öz yö-
netim ile “etatist, temsilci ve liberal ögelerin” toplumsal tabandan silinmesi hedeflenmiştir. Böylece devletin, yasa-
manın çıkar gruplarından ziyade, toplumun tüm katmanlarının katıldığı bitmeyen bir görüşmenin varlığı temeline 
dayalı yönetim ilkesiyle, idare edilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla bireyin; kendi emeğinin kazancında, halkların; 
yönetimde, cumhuriyetler ve eyaletlerin ise yasama süreçlerinde aynı ve eşit şartlara sahip olması amaçlanmıştır.

Yugoslavya anayasal olarak öz yönetim etrafında şekillendirilirken, 1963’e gelindiğinde sırbistan’a bağlı bir oto-
nom bölge olarak varlığını devam eden Kosova-Metohiya’ya II. Dünya savaşı sırasında bölgeden göç eden sırplar 
geri dönmemiş, 1969’da Kosova’nın tarihsel sırp ismi olan Metohiya bölgenin resmi adından çıkarılmıştır. İsmi, 
Kosova sosyalist Özerk Eyaleti haline getirilen bölgenin, sırbistan’la bağı nominal sınırlı bir düzeye indirilmiştir 
(Paranti, 2002, p. 96). Yugoslav modeliyle, son olarak Makedonlar ve Karadağlıların tarihte ilk kez resmi olarak 
ayrı bir Güney slav halkı olarak tanınmasına olanak verilmiştir. 

Yugoslavya, 1945’teki kurucu meclis tarafından kabul edilen “Yugoslavya Federal halk Cumhuriyeti” olan ismini 
1963’te “Yugoslavya sosyalist Federal Cumhuriyeti (YsFC)” olarak değiştirmiştir. Aynı yıl kabul edilen yeni Ana-
yasası da ideolojik olarak “sosyalist demokrasi” ve “bütünleştirici öz yönetim” üzerine inşa edilmiştir. Çok uluslu 

2 İngilizce literatürdeki League of Communist kullanımı, bu oluşumun, Türkiye literatüründe Komünist Ligi olarak kullanılmasını 
beraberinde getirmiştir (Bkz. Öymen, 2002, p. 1., İnan , 1981, p. 234., Tuncer, 2000). Ancak bu metinde 1847’de kurulan ilk 
Komünistler Birliği olan “Savez Komunista” ile aynı ismi taşıdığından ötürü Sırpça-Türkçe ve Hırvatça-Türkçe Sözlükler temel 
alınarak “Komünistler Birliği” olarak çevrilmektedir (Bayhan, 2004). 
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bir federasyon olarak Yugoslavya’daki sınıf bileşeni, anayasadaki etnik bileşenlerden daha üstün bir yerde konum-
landırılmıştır: Yugoslavya’yı oluşturan altı sosyalist cumhuriyetin anayasaları, federal anayasa ile uyum göstermiş 
ve her birinde, “çalışan halkların öz yönetimi üzerine kuruldukları” vurgusuna yer verilmiştir. Devlet, sırbistan’a 
bağlı iki özerk yönetime sahip Kosova ve voyvodina Eyaletleri için diğer cumhuriyetlerden farklı değil, onlarla eşit 
bir statü tanınmıştır. Bu bölgeler, sırbistan’ın içinde sosyo-politik cemaatler olarak anlamlandırılmış, dillerinin, al-
fabelerinin ve uluslarının diğer cumhuriyetlere isimlerini veren toplumlarla eşitliği hususu anayasal bir garantiye 
kavuşmuş ve her ulus, bir diğer cumhuriyette ikamet eden üyeleri de dahil olmak üzere kendi ana dilinde eğitim 
hakkına sahip kılınmıştır. Milliyet (nationality), “ulusal etnik azınlık” (national ethnic minority) yerine kullanıla-
cak kavram olarak saptanmış, azınlıkların eşit birimler olarak kabul edildiğine dair etnik siyasetin varlığına vurgu 
yapılmıştır (Žagar, 2005, pp. 111-115). Buna ilaveten 1967’de yapılan bir değişiklikle, ulusal konseyler güçlendi-
rilerek, cumhuriyetlerdekilerle aynı seviyeye çıkarılmıştır (Žagar, 2005, pp. 116-118). 

Zaman içinde değişen anayasalarda, hemen her etnik unsurun özerklik statüleri genişlemiştir. Djilas ile Kardel’in 
sağ düşünsel akımın savunduğu kapitalizmin ön gördüğü liberal demokrasi ile sol düşünsel akımın ana dama-
rını oluşturan sovyet tipi devlet sosyalizminin arasında bir yerde konumlandırdığı (p.145) öz yönetim (akt. su-
dar, 2013, p.83) ile uygunluk içindeki 1963 Anayasası’nın kabul edilmesinden itibaren, ülkede girişimcilerin ve 
birliklerin otonom varlığına izin verilmiştir. Bu anayasada da cumhuriyetlere ve eyaletlere verilen eşit imkanlar ve 
haklar, varlıklarını 1980’lerin sonuna kadar korumuştur (Zukin, 1975, p.66). 1974 Anayasası, sadece Kosovalı 
Arnavutlara değil birçok cumhuriyete ek yetkiler ve iktidar alanı tanımıştır (Zukin, 1975, 66). Merkezi hüküme-
tin kurumsal ve materyal gücünü azaltmıştır (Parenti, 2002: 96). 1974 Anayasası ile Yugoslavya’ya bazı geleneksel 
konfederatif ögeler eklenmiş, “paylaşılan egemenlik” bir kavram olarak siyasi literatüre girmiştir. Anayasa, cumhu-
riyetleri “anayasal ulusların ve hakların egemenliklerine dayalı devletler” olarak tanımlamıştır. Uluslararası bağım-
sızlık ve uluslararası hukuk kişiliği haricinde kalan ve devlet olma durumunun; başta ordu kıyafeti, ulusal marş, 
ulusal resmi dil, resmi bayram ve ana dilde eğitim ile kendisine ait siyasal sistem de dahil olmak üzere bütün va-
sıfları taşıyabileceğini hükme bağlamıştır (Žagar, 2005, p. 118). Özerklik ve bağımsızlığın, sadece her bir birimin 
anayasalarının, federal anaya ile çatışması durumuyla sınırlandırılabileceği de bu anayasa ile garanti altına alınmış-
tır (Žagar, 2005, p.118).

Özerk bölgelerin özel anayasal statüleri, federal anayasada değinilen ve devlete yüklenen “özerk, sosyalist, öz-yö-
netime sahip, demokratik sosyo-politik cemiyetlerde, etnik eşitliği sağlamak ve etnik çeşitliliği koruma” yüküm-
lülüğü ile garanti altına alınmıştır. Yugoslav Anayasası, özerk eyaletlere; temel özerklik ve federal yapıda doğrudan 
temsil hakkının yanında, sırbistan ile eşit temsil hakkına sahip olmasının da teminat sağlayacak bir işlevle dona-
tılmıştır (Žagar, 2005: 118). 1974 Yugoslav Anayasası’nda bütün özerk bölgelere, cumhuriyetlerle eşit statü tanın-
mıştır. Bu anayasayla uyumlu olarak 1974’te yenilenen sırbistan sosyalist Cumhuriyeti Anayasası’nda da kendisi 
ve kendisine bağlı eyaletlerle ilişkilerin bu haklar etrafında şekillenmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

sırbistan’ın 1974’te kabul ettiği yeni anayasanın 3. paragrafında, ulusların kendi egemen haklarının varlığı vurgu-
lanmış, 8. paragrafında sırbistan’da federal düzeydeki kararların, otonom eyaletler arasında uzlaşı ve eşit katılım 
ilkesine göre alınacağı hükümlerine de yer verilmiştir. Anayasanın 1’inci maddesinde voyvodina ve Kosova’nın 
sırbistan’ın parçası olduğuna değinilmiş, 145’inci maddesinde ise sırbistan’da uluslar ve milletlerin eşit olduğu iba-
resi yer almıştır. her milliyetin; kendi dilini ve alfabesini kullanabilmesi, kendi kültürünü geliştirmesi ve örgütle-
nebilmesinin yanında, bunları ifade etme hakkına sahip olacağı, yine aynı maddede düzenlenmiştir. Anayasanın 
146’ncı maddesinde ise sırbistan’da bütün ulusların ve milletlerin dilleri ve alfabelerinin eşit oldukları ve bunların 
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kamusal işlemlerde kullanabileceği hükme bağlanmıştır. Yugoslavya Anayasası’nın 293’üncü maddesinde ise, Oto-
nom vilayetlere, Cumhuriyetin kanunları tarafından düzenlenmeyen alanları düzenleyebilme yetkisi tanınmıştır. 
Bununla uyumlu olarak Kosova’da Arnavutlar, hırvatlar, Müslümanlar, sırplar, Türkler ve diğer ulus ve milliyetlere 
verilmiş olan haklara özgür ve eşit biçimde sahip olmuştur. Anayasa’nın 268’inci maddesinde ise, cumhuriyetler 
ve otonom vilayetlerin, kendi hak ve yükümlülükleri çerçevesinde, kendi kanunlarını kabul edebilmeleri hususu 
düzenlenmiştir. Anayasanın 271’inci maddesine göre, otonom eyaletlere, uluslararası sözleşmelere taraf olabilme 
hakkı verilmiştir. Yugoslavya’da bütün dillerin eşit olarak kabul edilmesine bağlı olarak her dilin uluslararası ileti-
şimde kullanılabileceği hususu da bu maddeyle hükme bağlanmıştır (Krieger, 2001, p. 3-8). 

Kosova’nın statüsünün cumhuriyetlerle eşit seviyesinin anayasal olarak korunması, vilayetin halkları arasında 1945’ten 
1998’e kadar geçen süre zarfında nüfustaki oranları giderek artan Arnavutların birçok hususta daha avantajlı bir 
konuma yerleşmesini de beraberinde getirmiştir. 1945’ten NATO’nun Kosova operasyonunun bir yıl öncesi olan 
1998’e gelindiğinde, sırp, Roman, Türk, Gorani (Müslüman slav), hırvat ve diğer etnik grupların Kosova nüfusu 
içindeki yüzde 60’lık payı, yüzde 15’e kadar gerilemiştir. Etnik Arnavutların oranı ise yüzde 40’tan yüzde 85’e ka-
dar artış göstermiştir. Bu değişim her ne kadar, Parenti (2002) tarafından “sırpların mağdur eden değil, bizatihi 
mağdur” oldukları şeklinde yorumlansa da (p. 92), bu artışta, Arnavutların diğerlerine göre daha fazla çocuk sa-
hibi olmaları, Türklerin ve Romanların göçü ya da Arnavutlar ile kaynaşmalarının etkisi de söz konusu olmuştur. 
Ayrıca sırpların, Kosova sırbistan sınır bölgesine yerleşmeleri ve buna bağlı olarak yeni jenerasyonların çalışmak 
için sırbistan’ı tercih etmelerinin de bu değişimde bir payı olduğu gerçektir. 

Netice itibariyle Kosova, kendi yüksek yargı teşkilatı ile Arnavut bayrağına sahip olan ve eğitim dili Arnavutça olan 
bir bölge halini almıştır (Wachtel, 1998, pp. 179-181). Üniversite düzeyinde eğitimin neredeyse tamamı Arna-
vutça verilen Kosova’da, gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve kültürel etkinliklerin büyük bir bölümü de Ar-
navutça sürdürülmüştür (Parenti, 2002, pp. 97-98). Diğer taraftan eğitim-öğretim müfredatının da cumhuriyetler 
ve eyaletler tarafından belirlenmesi, farklı bakış açılarının birbiriyle uzlaşabileceği ortak bir kültürel ve eğitsel uza-
mın inşasını engellenmiştir (Wachtel, 1998, 179-181). Dolayısıyla Kosova’da “Yugoslavyalılık” kimliğinin bekle-
nen kabul düzeyinin artışını engellemiştir. Nüfusun giderek homojenleşmesinin yanında, Kosova, iktisadi açıdan 
da cumhuriyetin diğer bölgelerinden farklılaşmıştır: Yugoslavya nüfusunun yaklaşık yüzde 8’ini oluşturan Koso-
va’nın, federal kalkınma bütçesinden aldığı destek yüzde 30 civarında seyretmiştir. Dünya Kalkınma Bankası’nın 
desteklerinin yaklaşık yüzde 24’ü Kosova’ya hasredilmiştir (Parenti, 2002, 97-98). Ancak bu desteğe rağmen Yu-
goslavya’nın ekonomik olarak en zayıf ve gerideki bölgesi olmayı sürdürmüştür. İktisadi olarak hırvatistan ve slo-
venya’nın amiral gemisini oluşturduğu Yugoslavya’da, Bosna hersek ise Kosova’yı takip ederek, sondan ikinci sı-
rada yer almıştır. Bosna hersek, diğer cumhuriyetlerden farklı olarak etnik anlamda homojen bir toplum değildir: 
Nüfusu, Boşnaklar, sırplar ve hırvatlardan oluşmuştur. Yugoslavya’da 1960’larda “Müslümani” olarak adlandırı-
larak ulusal bir grup olarak tanınan (Wachtel, Bennett, 2010, p. 17) Boşnaklar, 1968’de kendilerine verilen ana-
yasal ulus statüsüyle birlikte “Bosnalı Müslümanlar” olarak ilk kez bir ulus olarak “tanınmışlardır” (Burg, 1983). 
Resmi olarak 1993’ten itibaren kendilerini Boşnak olarak kabul etmeye başlamışlardır (Friedman, 1996, p. 192).

Netice itibariyle 1953’ten Tito sonrası dönemin başlangıcı olan 1981’e kadar, Yugoslavya’nın bütün cumhuriyet ve 
bölgelerinde, çoğunluktaki ulusun oranı toplam nüfus içinde yüzdesel değer kaybetmiş ve nüfus hetorojenleşmiş-
tir. Ancak Bosna hersek, voyvodina ve Kosova, bu durumun istisnalarını oluşturmuştur: Kosova’da, Kosovalı Ar-
navutların oranı ciddi anlamda artmış, voyvodina’da sırpların oranı bir miktar artmış, Bosna hersek’te ise seçim 
sistemindeki yeni sınıflandırma neticesinde 1961’deki sırpların toplam nüfustaki hakimiyeti, 1971’e gelindiğinde 
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yerini Bosnalı Müslümanlara bırakmıştır. Neticeyle Yugoslav kimliğinin benimsenmesiyle dönüşüm sağlanmamış, 
Yugoslavya’nın üzerine kurulduğu “kardeşlik,” yerini husumete bırakmıştır (hayden, 2012, pp. 10-11).

Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Kosova’nın Statüsü 

Dağılma süreci sembolik olarak 4 Mayıs 1980’de Tito’nun vefatı ile başlatılan (Biondich, 2005,p. 433. ve Bell, 
2003, p. 568) Yugoslavya’nın bir federasyon olarak birliği, bu döneme kadar dışarıda kalan ötekilere atfedilen 
“düşman” ek anlamı ile sağlanmıştır (Bell, 2003, p. 533). Tito sonrası Yugoslavya’da devletin milliyetleri, bir di-
ğeri için yavaş yavaş yeni öteki halini almaya başlamıştır. Bu süreçte devletin yönetimi Federal Ortak Devlet Baş-
kanlığı sistemi etrafında şekillenmiştir. her cumhuriyet ve eyaletten birer kişinin katılımıyla oluşturulan başkanlık 
makamının toplam sekiz üyesinin, beşer yıllığına federal meclis tarafından seçilmesi kuralına bağlanmıştır. Baş-
kan ve başkan yardımcılığı makamlarının ise yıllık olarak seçilen bu üyeler arasında rotasyonla değişimi öngörül-
müştür. Federal kamara ve cumhuriyetler ile eyaletlerin kamarasından oluşan Federal Meclisin parlamenterlerinin 
görev süresi ise dört yıl ile sınırlandırılmıştır. Federal Meclisin kendi içinden bir kabine olarak Federal Yürütme 
Kurulu’nu seçmesi ve Federal Başbakan’ın başkanlığında toplanması hususları da karara bağlanmıştır. Federal Yü-
rütme Kurulu’nun, her cumhuriyetin ve eyaletin eşit temsili ilkesine bağlı olarak çalışması öngörülmüş ve Yugos-
lavya Komünistler Birliğinin tek yasal siyasal parti olduğu hususu da tekrar karara bağlanmıştır (Weller, Bethle-
hem, 1997, p. xix.). 

Yugoslavya’da 1980’lerde devam eden siyasal karışıklıklar, ekonomideki kötüleşmeyle körüklenmiştir: 1979’da baş-
layan ekonomik kriz, 1980’lerin ilk dört yılında kronikleşse de Tito’nun siyasetinin yeni konjonktüre adapte edil-
mesiyle sorunsuzca atlatılabilmiştir (Wachtel, Bennett, 2010, pp. 13-14). Ancak son beş yıl bu uyarlamanın yapı-
lamamasıyla 1988 ve 1989 yılları arasında doruk noktasına ulaşmıştır. hiper enflasyon yüzde 1000, işsizlik yüzde 
15’e ulaşmış ve kişi başına düsen ulusal gelir ise 1970’lerin sonunda eriştiği en yüksek oranın yaklaşık yüzde 25’i 
kadar aşağıya düşmüştür. Netice olarak nüfusun yüzde 18’ine tekabül eden 4 milyon Yugoslav, bu dönemde eko-
nomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protesto eylemlerine katılmıştır (herman, Peterson, 2007, pp. 30-31). 

Protestolar, ekonomik sorunlar ile sınırlı kalmamış, II. Dünya savaşı esnasında Yugoslavya’daki kayıplar sırp ve 
hırvatlar tarafından yeninden gündeme taşınmıştır: sırp kesimi sadece Jasenovac’ta 700 bin ve hatta bazı kayıt-
larda 1 milyon civarında sırp’ın katledilmesiyle bir soykırımın yaşandığını iddia etmiştir. hırvatlar buna cevaben 
bu sayıyı olabildiğince azaltmaya yönelmiştir (Dragović-soso, 2002, pp.100-114). sırplar ve hırvatlar arasındaki 
ilk toplumsal hoşnutsuzlukların yanında, Kosovalı Arnavutlar ve sırplar arasında da sorunlar görünür hale gelmiş-
tir. Bu hoşnutsuzluklara bağlı olarak sırp lider Miloşeviç, yatırım hususunda sırpların; Kosova’daki varlıklarını des-
tekleyecek alanlara yoğunlaşmıştır. sırpların yoğunlukta yaşadıkları bölgelere daha fazla yatırım yapılmış, sırplar 
için Kosova’da yeni belediyelerin açılması sağlanmıştır. Buna karşılık, Arnavutları, Yugoslavya’nın başka yerlerinde 
ve ülke dışında iş aramaya özendirme siyaseti benimsenmiş, nüfustaki baskın Arnavut oranı tersine çevrilmeye ça-
lışılmıştır (savaş, 2001, p. 105). Kosova’daki Arnavutları, sırplardan daha görünür hale getiren 1974 Anayasa-
sı’nın kabulünün üzerinden geçen on yıllık sürenin ertesinde Kosova’dan ayrılan sırpların sayısı 100 bin civarına 
yaklaşmış, 1987’ye gelindiğinde bu sayıya ilaveten 300 bin kadar daha sırp, Kosova’dan göç etmiştir (Bell, 2003, 
p. 533). Tito’nun vefatından bir yıl sonra Kosova’daki Arnavut milliyetçilerinin eylemleri ile ülkede beliren ilk 
toplumsal kriz, devam etmiş, 1984’e gelindiğinde Belgrad’ın 1974 Anayasası’nın Kosova ve voyvodina’ya tanıdığı 
otonomiyi daraltmasına da bir sebep teşkil etmiştir (Biondich, 2005, p. 433).



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

19

Yugoslavya’daki Kosovalı Arnavutlar’ın rahatsızlıkları açısından sırp Bilimler ve sanatlar Akademisi’nin (sANU) 
13 haziran 1985’te düzenlenen Iv. toplantısında bir grup bilim insanın bir memorandum üzerine hazırladıkları 
taslak çalışma dönüm noktası oluşturmuştur: Ülkedeki güncel sorun ve çözümlerini ele alan memorandum, Ko-
sova’daki durumu da sırp bakış açısıyla çözümlemiştir: Metnin, henüz bitmemiş taslağı, večernje Novosti Gaze-
tesi tarafından Eylül 1986’da yayımlanmıştır. sadece birkaç yazarın ürünü olan memorandum, sANU’da tartış-
maya açılmamış ve dolayısıyla kabul edilmemiş, son taslağı sızdırılarak, basında yer almış ancak sANU’yu bağlayan 
resmî belge niteliği taşımamıştır. sANU Memorandumunun, Kosova ile ilgili bölümü Miller (2008)’a göre Yu-
goslavya’daki entelektüel kesiminin söylemindeki değişimi göstermiştir: sırp entelektüelleri, Kosova sorunu görü-
nür hale gelmeden önce demokratik reformlar taraftarı söylemler benimsemiştir. Kosova sorununu 1985’te belir-
ginleşmesiyle birlikte, bütün ilkesel hususlar bir kenara bırakılmıştır. Metnin yayınlanmasından sonra sırp kesimi 
“sırpların tarihsel çilesi ve Tito döneminde sırp ulusunun ikinci plana atılarak, mağdurlaştırılması üzerine yo-
ğunlaşmıştır (pp. 186-187). 

Resmi olarak kabul edilmemiş olsa da Yugoslavya’nın parçalanmasına doğrudan etki ettiği iddia edilen bir metin 
olarak değerlendirilen sANU Memorandumunda (Dragović-soso, 2002, p. 190), Yugoslavya’nın ekonomik krizi 
ile âdem-i merkeziyetçiliği arasında bir illiyet kurulmuştur. Metin bu soruna çözüm olarak “daha merkeziyetçi bir 
yapılanma” önerisi sunmuştur. sırbistan ve sırp ulusunun Yugoslavya içindeki “mağdur” konumunu vurgulamıştır. 
Kosova’daki sırpların, Kosovalı Arnavutların egemenliği altında, hırvatistan’daki sırpları ise hırvatların egemen-
liği altında ezildiklerini savunulmuştur. Kosova’daki sırp nüfusuna yönelik fiziksel, siyasal, yasal ve kültürel soykı-
rımın sırpların 1804’teki ilk ayaklanmalarından 1941’deki isyanlarına kadar devam eden ve başarısızlıkla netice-
lenen bütün özgürlük savaşlarından daha büyük bir yenilgi olduğu iddia edilmiştir. “Arnavutlaştırılan” Kosova’da, 
otoritelerin doğrudan sırp halkına yönelik şiddet uyguladığının altı çizilmiştir. II. Dünya savaşı’nda 60 binden 
fazla sırp’ın, Kosova’dan sürüldüğünün ve savaştan sonra 20 bin kadar sırp’ın daha sürgün edildiği iddia edilmiş, 
neticeyle Kosova’daki sırpların tarihsel evlerinde onlara karşı uygulanan soykırıma bir son verilmesi gerektiği vur-
gulanmıştır (sANU Memorandum, 2012).

sANU Memorandumu hem Yugoslavya sosyalist Federal Cumhuriyeti hem de sırbistan sosyalist Cumhuriyeti 
tarafından milliyetçiliği artırmakla itham edilmiş, Yugoslavya Komünistler Birliği; milliyetçiliği körüklediği için 
eleştirdiği metin karşısında sert bir duruş sergilemiştir. Dönemin sırbistan Cumhuriyet Başkanı stamboliç (Ivan 
stambolić) ve sırp lider Miloşeviç’in (slobodan Milošević) de birçok beyanatında kınadığı memorandum hak-
kında Bosnalı sırpların lideri ve 1995 srebrenitsa soykırımının baş suçluları arasında yer alan Karadziç (Radovan 
Karadžić), “Bolşevizm kötüdür, ancak milliyetçilik ondan da kötüdür” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Ancak Ra-
met (2006)’in de ifade ettiği üzere 1986’da bu açıklamaları yapan son iki siyasetçi, “genişletilmiş sırbistan proje-
sini” bu dönemde yavaş yavaş kendi siyasi programlarının içine almış (p. 321), hatta Armatta (2010)’nın belirttiği 
üzere “sırpların kendilerini tek taraflı mağdurlaştırdıkları” bu memorandum, Miloşevic’in sonradan benimsediği 
milliyetçi programın temelini oluşturmuştur (p. 347). Genişletilmiş sırbistan projesinin etnik temizlik programı, 
bu memorandumun kuramsal çerçevesine dayanmıştır. Diğer taraftan sırplar ve hırvatlar ile sırplar ve Kosovalı 
Arnavutlar arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasına yol açmıştır. Memorandumun üzerinden bir yıl dahi geç-
meden 24 ve 25 Nisan 1987’de sayıları binlerle ifade edilen sırp ve Karadağlı; Kosova Polje’de Arnavut nüfusun 
onlara uyguladığı şiddeti protesto eden bir eylem gerçekleştirmiştir (Bell, 2003, p. 533).

Yugoslavya’da toplumsal hoşnutsuzluklar ülkenin hemen her yerinde çoğalmış, Kosova Polje protestosundan yakla-
şık üç ay kadar önce Ocak 1987’de, slovenya’da Nova Revija Dergisinde, “slovenya’nın Ulusal Programına Katkı” 
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isimli bir metin yayımlanmıştır. sANU Memorandumuna benzer bir şekilde slovenlerin Yugoslavya’da “ikinci sınıf 
bir statüde” oldukları ifade edilen metinde, sANU’dan farklı olarak Yugoslavya sorunu için bir çözüm önerilme-
yerek, sloven ulusal bilincinin yeniden doğuşuna odaklanılmıştır (Toal, Dahlman, 2011, p.56). sANU’dan farklı 
olarak taslak değil bitmiş bir metin olan ulusal programa katkı, slovenleri mağdur olarak tanımlarken, bunun so-
rumluları olarak Yugoslavya’nın bütün diğer etnisitelerini göstermiştir (hayden, 2012, p.11). 

Yugoslavya’da etnisiteler arasındaki karşılıklı ötekileştirme devam etmiş, Kasım 1989’da Keesing Raporlarına göre 
seçimlerdeki diğer üç rakibi tarafından desteklenen Miloşeviç, kendisini desteklemeyenlerin isimlerinin seçim liste-
sinden silinmesi marifetiyle, toplam oyların yüzde 89’unu alarak sırbistan Başkanlığı makamına bir kere daha se-
çilmiştir (Keesing, 1990, 37512). 1987’yle birlikte daha sıkı bir kontrol mekanizmasına yönelen Miloşeviç seçim 
ertesinde Kosova’ya federal siyaset üzerinde de facto veto hakkı tanıyan 1974 Anayasasını yürürlükten kaldırılmış-
tır. Belgrad’ın otoritesini yeniden kurma çalışmalarına karşı gelen yüzlerce Kosovalı Arnavut kamudaki pozisyon-
larından tasfiye edilmiştir (Parenti, 2002, p. 98). Merkezi yönetimin, otonomiyi daraltmaya yönelik tasarrufları 
karşısında Kosova’da, devlet kurumlarıyla yapılması gereken bürokratik işler ertelenmeye, bunun yerine filli bir 
“gölge devlet” yapılanmasına başlanmıştır: Örgütlü yeni gölge kurumlar ihdas edilmiş, seçimler de dâhil olmak 
üzere resmî kurumları ve işlemleri protesto eden Arnavutlar, federal gümrük yükümlüklerinden kaçınmaya başla-
mıştır (Parenti, 2002, p. 98). Bunun karşında, sırp Yazarlar Birliği Ocak 1989’de II. Yugoslavya’da da hak ettik-
leri konumda olmadıkları inancı etrafında “sırpofili” konferansı düzenlemiştir. sırpların, Yugoslav çatışmasının asıl 
kurbanları olduğunu ifade ederek anti-semitizm yüzünden mağdurlaşan Yahudiler ve kendileri arasında bir ana-
lojiyi gündeme taşımıştır (soso, 2002, p. 223). 

sırplar, bu dönemde Yugoslav Komünistler Birliği’nin dönemsel başkanı hırvat stipe suvar’ın istifa etmesi ya da 
görevden alınmasına yönelik bir kampanya başlatmıştır (Bethlehem, Weller, 1997, p. xx).. sırp Komünistler Bir-
liği’nin o dönemki başkanı Miloşeviç bu durumu Yugoslavya’nın siyasal krizi olarak nitelendirmiştir. Keesing’in 
(1989) kayıtlarına göre bu tartışmalar, kuvvetli merkezi bir devlet fikrini savunan sırplar ve müttefikleri karşı-
sında âdemi merkeziyetçi bir siyasal sistemi savunan slovenya ve hırvatistan Cumhuriyetleri arasında gerçekleş-
miştir (pp. 36398-36399). Tartışmaların üzerinden bir ay geçmeden Şubat 1989’da Kosova’da Arnavut maden işçi-
leri Kosova’nın eski Komünistler Birliği Liderinin, Yugoslav Komünistler Birliğinden çıkarılmasını protesto etmek 
için greve başlamıştır. Grev, sırbistan’ın Kosova ve voyvodina üzerindeki kontrolünün artırmaya yönelik anayasa 
değişikliği tasarısının gündeme gelmesiyle yayılmıştır. Kosova Komünistler Birliğinin Başkanı Rahman Morina 27 
Şubat’ta istifa etmiştir. Belgrad’daki sırplar da Kosovalı Arnavutların ayrılıkçılığını protesto eden eylemlere başla-
mıştır (Keesing’s, 1989, p. 36470). 

“Gerçeği sergilemek” temasıyla 1 milyondan fazla sırp’ın katılımıyla 28 haziran 1989’da Kosova Polje’de (Wach-
tel & Bennett, 2010, p. 34) bir gösteri yapılmış, Temmuz 1989’a gelindiğinde Knin’de, Kosova Polje savaşı’nın 
(I. Kosova Muharebesi, 1389) 600. yıldönümü etkinleri dönüşünde, sırplarla hırvatlar arasındaki geçimsizlik gö-
rünür düzeye ulaşmıştır. hırvat Komünistler Birliği bu anma törenini Pan-sırp fikirlerin propagandasına yönelik 
gizli gündemin bir parçası olarak tanımlamıştır (Keesing’s, 1989, p. 37156). Neticeyle kısa süre içinde “öteki kar-
şısında mağdurlaşmak”, Yugoslavya’daki hemen her kesimin söylemleri içinde yer almaya başlamıştır. sırplar, Ko-
sovalı Arnavutlar, hırvatlar, Boşnaklar kendilerini Yugoslavya’nın yeni Yahudileri olarak tanımlamaya başlamış ve 
bunun karşısında ötekileştirdiklerine de de facto yeni-Nazi anlamı atfetmeye başlamıştır (hayden, 2012, p. 148).

Federal otoritelerin ve diğer cumhuriyetlerin muhalefetine rağmen 27 Eylül 1989’da slovenya Meclisi, sloven-
ya’nın “bağımsız, egemen ve otonom bir devlet” olduğuna dair bir deklarasyon yayınlamıştır. Bununla birlikte 
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Yugoslavya’dan ayrılmalarını düzenleyen self determinasyon (kendi kaderini tayin hakkı) haklarını, slovenya’da ya-
pılacak referandum sonuçlarıyla ilişkilendirilecek bir anayasa değişikliğine gidilmiştir (Keesing’s, 1989, p. 36899). 
sırp medyasında slovenya karşıtı yayınlar çoğalmış, sırbistan, Kosova ve voyvodina’daki sırplar, sloven ürünlerin 
boykot etmeye başlamış ve sloven firmalarının varlıkları millîleştirilmiştir (Wachtel, Bennett, 2010, p. 34). sır-
bistan ve slovenya arasındaki ilişkiler, slovenya’da 1 Aralık’ta yapılması planlanan “Kosova’da Arnavutların sırp-
lar üzerindeki Baskısına” yönelik protesto eyleminin yasaklanması üzerine daha da kötüleşmiş, karşılıklı ekono-
mik yaptırımlar başlanmış ve karşılıklı olarak sınırların kapatılması gündeme gelmiştir (Keesing, 1989, 37131). 

Yugoslavya toplumu içinde kutuplaşma devam ederken, diğer taraftan da siyasal ve ekonomik liberalizasyon süreci 
başlamış, bu süreçte Yugoslavya Komünistler Birliği, Ocak 1990’da II. Dünya savaşı ertesinden itibaren elinde tut-
tuğu tek yasal parti konumundan uzaklaşmış, Yugoslavya’nın altı cumhuriyetinde de yeni siyasal partiler kurulmuş 
ve çok partili seçimler yapılmaya başlanmıştır. Artık kendisini Yugoslav olarak tanımlayan insanların kalmadığı top-
raklarda, her taraf, kendisinin öteki olarak konumlandırdığıyla yan yana yaşamaktan kaçınmaya, sırplar ve hırvatlar 
arasında Neo Ustaşi ve Neo Çetnik gruplar belirmeye başlamıştır. hırvatistan ve slovenya’da Nisan ve Mayıs ayla-
rında yapılan ilk çok partili seçimler neticesinde slovenya’daki altı merkez sağ partinin koalisyonu olan DEMOs, 
hırvatistan’da ise Franjo Tudjman önderliğindeki sağ kanat milliyetçi hırvat Demokratik Birliği (hDZ) galip çık-
mış, böylece Yugoslavya kâğıt üzerinde dağılmaya başlamıştır (Keesing’s, 1989, pp. 37381-37382). Ortak Devlet 
Başkanlığı makamı, 18 Nisan’da Kosova üzerindeki özel önlemleri kaldırarak, eylemlere karıştığı gerekçesiyle tu-
tuklananlar arasında yer alan 108 kişinin serbest bırakılmasına karar vermiştir (Keesing’s, 1989, pp. 37381-37382). 

Netice ile XX. yüzyılın son on yılına girildiğinde Yugoslavya’nın dağılacağına dair ortak beklenti, ülkeyi dağıtır-
ken, Bosna hersek ve Kosova’ya dair beklentiler, Job (2002)’un tanımlamasıyla BM’nin de facto onayıyla gerçek-
leşmeye çok yaklaşmıştır (p. 145): 1989’da sırp Devlet Başkanlığı’na seçilen Miloşeviç, 17 Temmuz 1990’da sırp 
sosyalist Partisi’nin liderliğini de kendisi üstlenmeye başlamıştır (Bell, 2003, pp. 533.-534). sırbistan toprak bü-
tünlüğü içinde Kosova’daki Arnavutlar ve sırplar arasındaki gerginliği, hırvatistan ve slovenya’nın ayrılıkçılığı ve 
son olarak kendisi toplumsal topografyasıyla minyatür bir Yugoslavya görünümündeki Bosna hersek’teki gelişme-
leri aynı anda yönetmeye çalışmak zorunda kalmıştır. 

Ayrılıkçılık sadece toplum içinde değil, Avrupa’nın en güçlü orduları arasında yer alan Yugoslav Ordusunun içinde 
de bir bölünmüşlüğü beraberinde getirmiştir: Orduda görevli sırplar tarafından Çentik; hırvatlar arasında Ustaşi; 
Boşnaklar eliyle, Genç Müslümanlar; Makedonlar arasında Komiti ve Arnavutlar içinde Kosova Kurtuluş Örgütü 
(UÇK)3 gibi gölge birimler oluşmaya başlamıştır. Kışla savaşları olarak adlandırılan bu süreçte, cumhuriyetlerde 
yeni ordu ve polis kuvvetleri oluşturulmaya başlanmış, bunlar ile Yugoslav halk Ordusu (JNA) karşı karşıya gel-
miştir. Yugoslavya Ordusu, başkanlığa olağanüstü hâl ilanına yönelik bir çağrıda bulunarak, kontrolü ele almak 
istemiştir: sırbistan, Karadağ, Kosova ve voyvodina, ilanın lehinde, hırvatistan, slovenya, Makedonya ve Bos-
na-hersek ise bunun aleyhinde oy kullanmıştır. sırbistan’ın etiket (titular), geri kalan cumhuriyetlerin azınlıkla-
rını oluşturan sırplar, bu süre zarfında bir bütün olarak kavramsallaştırdıkları Yugoslavya’nın içinde başta hırvatis-
tan’ın içinde olmak üzere etnik azınlık olarak yeniden konumlandırılmayı reddetmiştir. hırvatistan’da çoğunluğu 
oluşturdukları ve sırp Krajina Cumhuriyeti olarak adlandıracakları coğrafyada, sırp otonom bölgelerinin oluştu-
rulması talebiyle Ağustos 1990’da protesto eylemlerine başlamıştır.4 Önce kendi kararlarıyla kendi statülerini cum-

3 Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) 1996’daki eylemleriyle görünür hale gelmiştir. 1999 boyunca Kosovalı Arnavutların ayrılıkçı 
siyasetinin askeri kolu olarak görev yapmıştır (Herman& Peterson, 2007, pp. 30-31).

4 Sınır bölgesi anlamına gelen Krayna, Hırvatistan ile Bosna Hersek arasında nüfusunun çoğunluğu etnik Sırplar tarafından 
oluşturulan bölgedir. Sırplar, Fırtına Operasyonu’ndan sonra bölgeden sürülmüştür (Herman& Peterson, 2007, pp. 30-31).
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huriyet seviyesine yükselten Kosovalı Arnavutlar, 7 Eylül 1990’da bağımsızlıklarını ilan etmiştir (Clark, 2000, p. 
73). Bu bağımsızlık ilanı uluslararası toplum tarafından tanınmamıştır. Ancak bu ilanın üzerinden bir yıl geçme-
den hırvat parlamentosu, Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilan etmiş ve JNA ile hırvatistan arasında başlayan silahlı 
çatışmalar 1991’in sonunda tüm ülke çapına yayılmıştır. 

Çatışmalar karşısında toplanan Avrupa Topluluğu Yugoslavya Konferansı’nda (ATYK) bağımsızlık ilanları ve yeni 
devletlerin tanınmasına yönelik sorunların, Badinter Komisyonu olarak isimlendirilecek olan bir Tahkim Komis-
yonuna tevdi edilmesine karar verilmiştir. Ancak, Ocak 1992’de Badinter Komisyonu raporları tamamlanmadan 
Almanya’nın, önce hırvatistan ve slovenya başta olmak üzere Yugoslavya’dan ayrılan cumhuriyetleri tek taraflı ta-
nıma eğilimine diğer devletler de eşlik etmiştir. Komisyonun nihai raporunda self determinasyonun halkın isteğini 
temsil ettiği sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda, slovenya ile Makedonya’nın5 bu koşulları sağladığını, hırvatis-
tan’ın Krajina’daki sırp azınlığa karşı siyasetiyle ilgili çekincelerinin söz konusu olduğunu işaret etmiştir. Komis-
yonun raporunda self determinasyonun cumhuriyetlere tanınacak bir hak olarak tanımlanması, Kosovalı Arna-
vutların beklentilerini karşılayacak bir gelişme olmamıştır. “Gölge Devlet” olarak anılan Kosova idaresi 1992’de 
İbrahim Rugova’yı devlet başkanlığına seçerek, silahsız sivil itaatsizlik eylemlerine başlamış ve bu itaatsizlik Bosna 
hersek iç savaşını bitiren Dayton Antlaşmasına kadar devam etmiştir. 

Sonuç

Kosova sorunu her ne kadar Yugoslavya’nın dağılma sürecinde, ancak Dayton ertesinde uluslararası gündemin il-
gisini çekmeye başlamış olsa da aslında 1970ler ve 1980’ler arasındaki yönetsel farklılıklar ve toplumlar arası öte-
kileştirmelerden kaynaklanmıştır. Tito önderliğinde II. Yugoslavya’nın kurulmasıyla birliğe katılan Kosova, ken-
disine tanınan özerkliklerde tadilata gidilmesiyle birlikte, bağlı olduğu sırbistan’dan ayrılma eğilimi göstermiştir. 
hırvatistan ve slovenya’nın bağımsızlık eğilimleri, dağılma sürecini başlatmış ve bu süreçte hemen her toplumun 
bir diğerini ötekileştirmiş ve hiçbiri, diğer bir toplum içinde azınlık konumunda kalmamak için savaşmaya başla-
mıştır. Tito döneminin sona ermesiyle başlatılan dağılma sürecinde milliyetler, önce de facto ve sonra de jure ola-
rak Yugoslavya’dan ayrılmıştır. Bu süreç boyunca Kosovalı Arnavutlar, bir cumhuriyet olmamalarına rağmen sırplar 
ile birlikte yaşamalarını imkânsız kılan deneyimlerine bağlı olarak çözüm olarak bağımsızlıktan farklı bir alternatifi 
kabul etmemiştir. sırplar, Kosova bölgesi içinde hem sayısal olarak hem de pozisyon olarak yeterli olmadıklarının 
idrakiyle bu duruma bir mağduriyet anlamı yüklemiştir. Bu anlam Belgrad’ın genelinde merkeziyetçiliğe kayışını, 
özelinde ise Kosova siyasetinde sertleşmesini beraberinde getirmiştir. Belgrad’ın aldığı önlemlerinin sertleşmesi, Ko-
sovalı Arnavutlar arasında mağduriyete neden olmuştur. sırplar, Arnavutlar tarafından baskı ile göçe zorlandıkla-
rını iddia ederken, Arnavutlar ise kendilerinin çoğunlukla olduğu bölgeye yeni sırpların yerleştirilmesinden ötürü 
rahatsızlıklarını gündeme getirmiştir. her ne kadar Kosova’da diğer azınlıklar da söz konusu olsa da sırplar ve Ar-
navutlar, 1980’den 1989’a gelindiğinde Kosova’nın yegâne iki farklı toplumu haline dönüşmüş ve 1999’daki tar-
tışmalı NATO Operasyonuna giden yol böylece açılmıştır. 

5 Yunanistan’ın Makedonya’nın ismiyle ilgili itirazlar neticesinde devlet ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir.
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ThE ROLE OF sOvIET PAsT IN REFORMATION 
OF POsT-COLD WAR UKRAINIAN NATIONAL 
IDENTITIEs1

Elif Şimşek-Özkan2

Abstract 

The Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukrainian SSR) announced independence in the dissolution process of the Un-
ion of Soviet Socialist Republics (USSR). Following independence, the problems of political transformation have contrib-
uted to the Orange Revolution in 2004, and the Euromaidan- Revolution of Dignity in 2014, both of which, inter alia, 
demonstrated the division between the Ukrainian society. While Ukraine and Russia share the common Kievan ancestors, 
the division between Ukrainophiles and Russophiles are the main problem effecting the political stability of the state. Ac-
ademic research has mainly focused on the historical background of Ukraine in order to explore the emergence of these 
different identities. This contribution attempts to explore the relations between the Central Authority in Moscow and the 
Ukrainian SSR in the Soviet Era, their role in shaping and forming these mentioned identities during the Soviet Era. 

Key Words: Ukrainian ssR, soviet Union, Identity

Introduction 

Partially produced from unpublished Ms Thesis of Elif Şimşek titled “Post-soviet Political Transformation in 
Ukraine (1991-2004)”, this contribution aims to envisage the soviet history of post-soviet national identities of 
Ukraine. National identity formation in Ukraine has been one of the most important priorities of the state, since 
the dissolution from the UssR. As hobsbawm mentions that national identity is a “dual phenomena that inter-
sects, completes, or even competes with another”, Ukrainian national identity after the cold war is constructed by 
two phenomena from top- construction by the state to bottom, and the response of the social forces, from bot-
tom to top. Yet the problem is related to the different policies of the governments elected in the Ukrainian case.

It is largely known that the differences between the contradictory policies of consecutive elected political parties 
with pro-Russian and pro-European tendencies, the civil protests started against the policies purchased. The re-
sponses of the social forces to the Pro-Russian and Pro-European governments, are among the reasons of the 2004 
and 2014 events in Ukraine. The differences between the political choices of the Russophiles and the Ukraino-
philes are all considered to be among the problems of the nation-building process in Ukraine. For this reason, 
many scholars focused upon Ukrainian national identity, explore the roots of the tension between different iden-
tities in the state, with a stress in the pre soviet period, yet this paper tries to understand the dynamics that main-
tained both identities alive, in the soviet period, by focusing upon the policies of each soviet leadership, towards 
Ukrainian soviet socialist Republic (Ukrainian ssR). 

1 This contribution is partially produced from unpublished MS Thesis of Elif Şimşek titled “Post-Soviet Political Transformation in 
Ukraine (1991-2005), METU, Ankara, Turkey, 2005. 

2 Erciyes University, elifsimsek@gmail.com
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Leninist and Stalinist Policies Towards Ukraine After the Bolshevik Revolution

Traditionally Ukraine’s lands were rich at agricultural products and it has a potential in raw materials. The bread-
basket of Tsarist Russia, Ukraine was one of the most important agricultural producers among the members of 
the Union. During the soviet Era, Ukraine produced nearly a quarter of the UssR’s total agriculture output, and 
also the grain, almost a half of the soviet corn, and over the same amount of the sugar beets. On the other hand, 
Ukraine’s proved coal reserves were accounted as nearly a quarter, and iron deposits, as the half of the Union has. 
At last but not least, Ukraine has significant deposits of alabaster, graphite, gypsum, magnesium, manganese, mer-
cury, mineral salts, potassium, titanium, and uranium(Peter & hole, 1984, pp. 734-740). 

The independent Ukraine in 1991, was very different from the “several Ukraines” of 1914. According to Wilson 
(2000), Ukraine completed the formation of a modern Ukrainian nation in the early 20th century: The Bolshe-
vik factions began in Russia including the Eastern Parts of Ukraine under Russian annexation, and slowly spread 
to the pro-Russian intellectuals in the western part of Ukraine in 1903 (pp. 109-118). 

When the Bolsheviks succeeded to control the state with revolution in the late 1917, the Ukrainian Nationalists, 
formed a Central Rada (parliament/council) in Kiev and declared independence. however, the Bolsheviks succeeded 
to withdraw from the World War II, and supported Ukrainian independence, that lasted only three years, after 
declaration of the Rada which is perceived as the first government of Ukraine in modern senses (Reshetar, 1952, 
p. vii). The government of the Ukrainian People’s Republic was replaced by a pro-German administration in April 
1918 (Reshetar, 1952 pp. 3-4). The new government, headed by the hetman (ruler) Pavlo skoropadsky, was “the 
paradoxical reestablishment of the Ukrainian monarch by means of a coup” which was supported by the Central 
Powers. The results were the expulsion of the Bolshevik forces, and the demise of Rada (Reshetar, 1952 p. 3-4).

It was only with the defeat of Germany that hetman abdicated on December 1918, when the Ukrainian National 
Republic was re-established (stojko, 2000, pp. 284-285). The republic united with the Western Ukrainian People’s 
Republic, that declared independence in Galicia and Bukovina in the previous year when the habsburg Monarchy 
was collapsed. During Hetmanete Years, the number of the followers of the Bolshevism was increased among the 
Ukrainians, and the Ukrainian ssR was proclaimed following the occupation of the Eastern parts of Ukraine by 
the Red Army. The Republic signed a treaty of alliance with the Bolsheviks in December 1920 (historical Facts 
about Ukraine, 2005). The Ukrainian soviet was formed in the eastern part of the country, whereas the Western 
Ukraine including Lyiv was annexed by Poland until the end of the World War II (Duncan, 1996, pp. 188-210).

Bolshevik politics towards Ukraine, in line with the other republics of the union, aimed at the sovietization of the 
society by creating “homo sovieticus/New soviet human”. The sovietisation process did not only change the so-
cial life, but the process also transformed the traditional economic activities of the peasants of Ukraine, as the re-
sult of the soviet program of restoration and development of industry (strengthening of the soviet system, MFA 
Ukraine, 2005). As a response to the programme introduced by the soviet leadership, Ukrainian peasants raised 
up against the trade prohibition and surplus appropriation system in the winter of 1920. however, the Red Army 
initially struggled with those peasants (hFaU (historical Facts about Ukraine, 2005); Lenin replaced the former 
policy by New Economic Policy (NEP) in the winter of 1921. however, the NEP did not effectively enter into 
force, due to the famine in the volga region, Northern Caucasus, and southern provinces of Ukraine. Within a 
retrospective framework, it is argued that the harvest in most regions of the right and left banks of the country 
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in this years were sufficient to prevent a famine; however, the central government did not allow for the re-distri-
bution of the harvest in the southern provinces of Ukraine that would have prevented the human-made famine. 

It is declared that the Union of the soviet socialist Republic (UssR) was officially formed on December 30th, 
1922, that Ukrainian soviet socialist Republic (Ukrainian ssR) was one of the founders (hFaU, 2005). how-
ever, the policies of both Lenin the founder, and stalin the successor were different. After Lenin’s illness, that 
started in 1922, stalin was elevated to a more dominant role in decision-making process, as to lead the All-Un-
ion party which adopted the first five-year plan (stojko, 2000, pp. 278-285). Under stalin, the UssR’s top pri-
orities were declared as industrialization of the republic including development of the national economy in the 
period between 1928 to 1933. Among the decisions was the confiscation of the incomes of the peasants in 1927 
(stojko, 2000, pp. 278-285). The state grain procurements crises from the late 1927 to 1929 were results of the 
fact that the peasants were not keen on selling their products for low prices. The NEP was abandoned in 1928 
and replaced by a system of forced collectivisation of agriculture. Against opposition, the law on the death pen-
alty passed when Ukrainian farmers slaughtered their animals instead of following the directives of collectivization.

The authority abolished not only Ukrainization of the national cadres but also the traditional mode of production 
in 1929 (Peter &hole, 1984, pp.734-740). In accordance with the central planning towards rapid industrialisa-
tion goal, Ukrainian working classes emerged by the 1930s as a part of renewed economic structure of Ukraine 
as to reach more than half of the total industrial workers in Ukraine. As a result of Ukrainian people’s ideological 
opposition against the central planning and political resistance against Russification, at least 3,5 million people 
died of starvation between the famine years of 1932 and 1933 (hfaU, 2005). The number of the loses between 
1932 and 1933 is more than that of the nation’s fought in the World War I. Two years after this period called 
as the black famine or human-made famine, the country wide election system was changed with the announce-
ment of the victory of socialism. Ukrainian ssR adopted a new and relatively democratic constitution at the end 
of January 1937, in line with the principles of the UssR’s new constitution of 1936. Yet democratisation was ac-
companied by political repression and millions of people were forcefully sent to concentration camps during the 
mass repression period between 1937 and 1938. This period known as Great Purge, a large number of Ukrainian 
cultural and political elite and intellectual suffered (hFaU, 2005). Moreover, it is largely known that the alleged 
collaboration between Ukrainians and the Nazis (, who occupied the country during the World War II,) and the 
accusation of Crimean Tatars and volga Germans of being supporters of the German army resulted at deporta-
tion of them to Central Asia and siberia (Duncan, 1996, pp. 185-223).

German occupation of Ukraine, started on 22 June 1939, and lasted until the end of 1944. After the World War 
II, Western and Eastern parts of Ukraine were re-unified, including Transcarpathia. The Ukrainian ssR was recog-
nised as a founder member of the UN (stojko, 2000, pp. 278-285). since Ukraine’s losses were more than many 
European countries during the Word War II, the restoration process was initiated in accordance with the first five-
year plans including rapid industrialisation of the destroyed regions (simsek, 2005, pp. 27-29). 

United Ukraine was re-organised in accordance with the priorities of the UssR; however problems of re-unifi-
cation resulted at a visible division between eastern and western parts of Ukraine. The population in the Eastern 
parts, most of which are Russophiles, supported sovietisation at the initial period. Pro-soviet organisations mostly 
leaded by the Russians and Russophiles, were well-organized in and around L’viv, in which eight societies formed 
active closer ties with the Bolsheviks. The organisation among the Russians in the such cities as Kiev, Donetsk, and 
Odessa were facilitated by their language, religion and culture which are the same as the Russian’s have (Duncan, 
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1996, pp. 188-210). however, the Ukrainians living in the western part were not satisfied with the new policies. 
They protected Ukrainian culture, religion and language during the period that they were apart from the rest. For 
them, sovietization had a meaning as the same as being Russificated. That is to say the Western Ukrainians per-
ceived the Ukrainian ssR as the end of the military threat to their being, but the beginning of the threat to their 
culture, religion and language of being Russificated. In addition to the distinct language and culture of Western 
Ukrainians, which are different from the rest, hrushevs’kyi (1998) stresses that it was the Ukrainian Autocepha-
lous Orthodox Church founded in 1921, that facilitated the national feelings during the soviet period (skoryk, 
2005). Yet it is known that their role on maintenance of identity was limited, since the religious institutions, in-
cluding churches, opened during the war, were closed soon after the war (simsek, 2005, p. 28).

since Ukrainian culture and language had been prevented by the Church activities in Western Ukraine, the West-
ern part and especially Galicia resisted to cultural restoration. Religion comprised an important part, but religious 
music, literature, philosophy and even church architecture were crushed to the extent that Duncan (1996) stresses: 
“one could not find an Orthodox bishop in Ukraine at the end of the 1940s” (p. 190). For Duncan (1996) West-
ern Ukrainians understood the restrictions against Ukrainian religious institutions as an indivisible part of sys-
temic attack against Ukrainian nationalism. The Uniate Church, founded in Ukraine during occupation, was the 
key protecting national identity of its followers. For this reason, Western Ukrainians assumed that restrictions in-
tended the Russian Orthodox Church to absorb the Uniate Church. Therefore, the Organization of Ukrainian 
nationalists and a Ukrainian Insurgent Army, composed of them, organised to wage an armed struggle for inde-
pendence at the beginning of 1950s (Duncan, 1996, p. 190). Different from Duncan (1996), Zisserman-Brodsky 
(2003) stresses that the Ukrainian nationalism, was the easiest challenge to be controlled in the union (pp. 112-
118). however, Zisserman-Brodsky (2003) underlines that the problem with their nationalism is related to the 
fact that the Ukrainians made about one-sixth of the entire populace of the UssR, and a large and powerful dias-
pora (p. 115). however, the problem was related to the Western Ukraine’s incorporation to the Ukrainian ssR, it 
is not wrong to say that the national question in Ukraine was doubled with the stalinist policies towards Ukrain-
ian ssR since stalin’s policies were different from Lenin’s (simsek, 2005, pp. 20-27). 

While Lenin engaged in political consolidation, paying attention to the reformation of the needed areas in accord-
ance with ideology, stalin gave importance to the practical issues such as implementation of the supreme’s deci-
sions. Lenin tried to build the socialist consciousness within the society, while stalin adopted his policies as re-
sponse to the disorganized areas and he engaged in destroying the remnants of nationalism in society. In line with 
the same manner, stalin’s response to Ukrainian nationalism was the great purge of the nationalist intellectuals, 
his response to the disobedience of the farmers was the human-made famine, his response to the German sym-
pathizers during the World War II was deportation of volga Germans and Crimean Tatars to siberia and Cen-
tral Asia (simsek, 2005, pp. 20-27). 

In spite of the political and economic differences between Lenin and stalin, the state apparatus officially supported 
the migration of the Russians to the Ukrainian territories in both periods in accordance with the sovietisation. The 
systematic flow of Russians to Ukraine resulted at the increase of the numbers of the Russophiles especially in the 
eastern parts. As a result, the many-folded heterogeneity in terms of ethnicity, language, religious and denomina-
tional affiliation started to be the most important challenges to Post-soviet political transformation in Ukraine. 

The second common feature of the Lenin and stalin era was the policies towards religious institutions. (simsek, 
2005, pp. 25-31). similar to Lenin’s period, many churches and mosques within the soviet territories closed under 
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stalinist rule. Their buildings were transformed into schools and libraries with an exception of the era of World 
War II. stalin re-opened the churches and the mosques in order to build a religious barrier to Germany, and most 
of them closed again in the post-war period. In the post-war period, dissident organizations and illegal samizdat 
literature had already appeared in 1950s, three years even before stalin’s death in March 1953 (Zisserman-Brodsky, 
2003, pp. 112-118). Moreover, underground activities of Ukrainian Church helped its believers to protect Ukrain-
ian language and cultural heritance during the rest of soviet Era until Gorbachev came to power (simsek, 2005). 

De-Stalinisation under Khrushchev, The Brezhnev Period and The Gorbachev Era after 
Andropov and Chernenko

After stalin’s death, Khrushchev announced de-stalinisation at the 20th Congress of the Communist Party of the 
soviet Union on February 24-25, 1956, by delivering a report in which he denounced the cult of personality. Only 
after Khrushchev consolidated power in 1957, were the concentration camps closed, and did the political prison-
ers return home (hFaU, 2005). Khrushchev’s priorities were summarized as to “catch up and overtake America.” 
Therefore “technology” was selected as top priority in order to keep up with UssR’s delay in the newest tech-
nologies and the level of their scientific provisions, which threatened to undermine the defence potential (hFaU, 
2005). Yet it is needed to mention that Khrushchev adopted a policy that specifically designed for the slavic peo-
ples of the union that facilitates the Russians from Ukraine and Ukrainians to occupy prominent positions in 
the non-Russian republics of the UssR. Were the Russians the elder brother of soviet nationalities, the Ukrain-
ians were the junior elder brother (Duncan, 1996, pp. 185-223).. As a result, the Presidium decided to transfer 
the Crimean Peninsula from the Russian soviet Federative socialist Republic (RsFsR) to the Ukrainian ssR, on 
the 300th anniversary of the Pereislav Agreement in 1954 to the Ukrainian ssR (Duncan, 1996, pp. 185-223) 

During Khrushchev Era, “secession” was accepted as the main objective of the underground organisations in West-
ern Ukraine (Zisserman-Brodsky, 2003. p. 113). Petro shelest, appointed to the first secretary of the CPU Cen-
tral Committee of Ukraine in 1963, and also one of the members of the Presidium of the CPsU in 1964. he 
was under pressure by both Moscow and the political and cultural forces in Ukraine, resisting against the poli-
cies which they called as Russification. shelest’s aim to protect nationally minded intellectuals, a nationalistic in-
tellectual movement developed in Ukraine, and as a result, the numbers of the samizdats was increased. however, 
Khrushchev was replaced by Brezhnev in October 1964, shelest achieved to stay in his positions until 1972, soon 
after Ukraine Our Soviet Land (Ukraino Nasha Radians’ka) published.3 

The relatively freedom was accompanied by the arrest and sentencing years of 1965 and 1966, just before the 
fall of Khrushchev. At least thirty of the most active defenders of the Ukrainian language were arrested and most 
of them were sentenced (simsek, 2005, p. 32). Brezhnev paid more attention to increase the role of Russians in 
the Union. After the dismissal of the shelest, it was difficult to find key contacts that would convey the cultur-
al-linguistic demands particularly from Western Ukraine addressing to the soviet Authorities. Nevertheless, Zisser-
man-Brodsky (2003) stresses the fact that the ordinary Ukrainian rebellious movement largely viewed the “seces-
sion as being the possible outcome of distant political developments or even as a political extreme, despite the 
vigorous separatist demands of the 1960s and early 1970s” (p. 117). however, Ukrainian nationalist movement 

3 However, the book cannot be classified as samizdat, it is stressed that the socioeconomic achievements of the Ukrainian SSR, and 
agricultural, and industrial developments which are neglected by the officials. Last but not least, it provided Ukrainians with a 
historical background including Cossacks.
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had been radicalized in the period between the mid-1970s and the dissolution of the UssR (Zisserman-Brodsky, 
2003, p. 117.) 

Different from Zisserman-Brodsky (2003), Lieven (1999) insists that the period between 1955 and 1970, “Ukraine 
reflected the fact that the soviet Russian leaders trusted and identified with the Ukrainians to a far greater degree, 
that they did with any nationality” (p. 41). For Lieven (1999), Khrushchev, who was known for his long-term 
Ukrainian experience (p. 42), was the leader that permitted “Ukrainisation” of the system (p. 42). however, it is 
clear that Western Ukrainians were not pleased with the Brezhnev Era, especially, mostly because of the years were 
filled with sentencing and arresting of the nationalists in Ukraine (simsek, 2005: 33). Lieven (1999) gives pri-
ority to the extent that the ordinary Ukrainians identified themselves with the soviet Union (p. 41). For Lieven 
(1999) Ukrainians did not see the UssR as their state completely as did most Russians and Belarusians, but they 
did not see it as an alien state as did the Baltics and the Galician Ukrainians ( p. 41). 

Lieven’s argument stresses a key point of Ukrainian nationalism. “Nativisation of the cadres” in order to create 
national elite did not result in Ukrainization of Ukrainian national cadres, who would direct the population in a 
balanced management between Ukrainians and the that the central authority. Instead, “nativisation policy” went 
hand in hand with the appointment of the Russophiles to the top positions in Ukrainian ssR (simsek, 2005, p. 
33), as a result of which Ukrainians felt distant from the management. 

The loyalty was the key point for the selection to the top positions that the Russians and Russophiles. It also 
was also one of the reasons for shelest’s replacement by volodymyr shcherbytsky, who was entirely loyal to Mos-
cow in 1972 and maintained his position until the dissolution of the UssR. Under shcherbytsky’s leadership, a 
new wave of widespread repression against dissidents started. Nevertheless “the helsinki Group” was founded in 
1976, in order to monitor the effects in the republic of the helsinki Final Act which was signed by 35 countries 
in 1975, only four years after that shcherbytsky came to power (Lieven, 1999, p. 41). 

Following Brezhnev, Yuri Andropov came to power in 1982 yet he was succeeded by Konstantin Chernenko in 
1984. In a period of less than one year’s leadership, Chernenko died and Mikhail sergevich Gorbachev came to 
power in 1985. When Gorbachev came to power, it was needed an urgent reform in order to meet with politi-
cal and economic challenges to the UssR. Among other problems related to the economy and the nationalities 
question, the reform management was much more complicated by the rapid circulation of the three leaders within 
three years. In order to keep the UssR together, Gorbachev introduced perestroika (openness), glasnost (restruc-
turing) and demokratizatsiya (democratization). 

After Gorbachev introduced perestroika, glasnost and demokratizatsiya, the Ukranian society became increasingly 
politicized. The numbers of the supporters of the education in Ukrainian language increased; yet, shcherbyt-
sky hesitated to implement and prevented the republic to accord with these reforms attached to both economic 
and social life (simsek, 2005; p. 38). Democratization of the UssR went in hand in hand with a reborn of na-
tionalist tendencies within the UssR, including Ukrainian ssR. Different from the other republics, two sui gen-
eris problems are accepted as accelerators of the national consciousness in Ukrainian ssR, in the Gorbachev Era. 
The first is the serious explosion at the Chernobyl nuclear power station in Northern Ukraine on April 26, 1986. 
The explosion resulted in the widespread discharge of large quantities of radioactive material which was two or 
three times harmful than the bombs dropped on hiroshima at the end of the World War II (Dobriansky, 1995, 
pp. 34-44). The first mass meeting was to protest the Chernobyl Nuclear Disaster, in Kiev, in November 1988. 
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It was the first time in the history of Ukrainian ssR that shcherbytsky and other leaders were publicly criticized 
for covering data regarding the implications of the Chernobyl catastrophe (simsek, 2005, pp. 39-40). One year 
later, political strikes burst out in Donbas. since 1917, the first free elections have been held in the UssR in the 
spring of 1989 and resulted at a new centre of power in a form of the two-level representative system: the Con-
gress of People’s Deputies of the UssR and the permanently acting supreme Council of the UssR. Discontented 
with these developments, shcherbytsky resigned. (simsek, 2005, p. 39).

The second and the most dominant factor that accelerated the awakening of the nationalistic movement is related 
to Gorbachev’s goal of reformation he once equated with Lenin’s peredishka (breathing space) for a better social-
ist development. In order to facilitate the transformation of the political system of the UssR, Gorbachev granted 
amnesty to large number of political prisoners in 1987 and 1988 (Chirovsky, 1998, pp. 33-50). After soviet au-
thorities emptied the soviet Gulag of prisoners, all of the activists, including Ukrainian prisoners were allowed 
to return homelands. After returning to Ukraine, those nationalist activists re-founded the Ukrainian helsinki 
Union in 1988. In the following years, Ukrainian helsinki Union aligned itself with the cultural intelligentsia 
to launch the Ukrainian People’s Movement for Restructuring (Rukh), which was founded by Writer’s Union in 
Kiev in 1989 (Dobriansky, 1995, pp. 34-44). The Rukh movement was able to ally with the other civic groups 
in Ukrainian ssR and organised a human Chain from Kiev to Lviv on 21 January 1990. It had been the hu-
man Chain with the highest of participants in Ukraine since the beginning of Glasnost and it has been the first 
time that the protestors raised the blue and yellow national flags. 

First relatively free elections took place for the supreme Council of the Ukrainian ssR and local councils in 
March 1990. A couple of new political figures, mostly the adherents of reforms attached with Rukh and its al-
lies obtained one quarter of the seats. New parliament adopted the “Declaration of state sovereignty of Ukraine” 
on July 16, 1990. however, Gorbachev immediately started negotiations with the leaders of the republics on the 
conditions of a union agreement in order to keep the UssR together in a loose form, Yeltsin played an impor-
tant role in preventing the coup de’tat. Five days after the attempted coup de’tat, on August 24 1991, supreme so-
viet, adopted a declaration of independence by 346 votes to 1 (szporluk, 2000, p. 317), which was based con-
ditionally on its confirmation in a referendum on December 1st, even though the parliament had a communist 
party majority (Duncan, 1996, p.198).

The presidential elections took place in Ukraine simultaneously with a referendum on confirmation of The Bill 
of Independence Announcement of Ukraine on 1 December 1991. According to results, Kravchuk won 61.6 per 
cent of the total amount of the votes, while his nearest rival, Chornovil, the official Rukh candidate, was able to 
get 23.3 per cent of the votes (Wilson, 1993, p.11-23). An overwhelmingly 90.3 per cent of the votes were in fa-
vour of independence that is to say every oblast voted yes; even the Crimea voted 54 per cent for Ukrainian in-
dependence (Duncan, 1996, pp. 188-209), and Kravchuk was elected, with a high level of political mobilisation 
that the turnout of 84 per cent in the election and referendum, as the first president of independent Ukraine 
(Wilson, 1993, p.11-23).

Kravchuk’s policy on ethnic minorities was more moderate than his nearest rival Chornovil, who was respected for 
his suffering in Brezhnev’s labour camps. For Duncan (1996), Chornovil’s nationalistic policies were too extreme 
for many electors (p. 199). Kravchuk was able to use the traditional communist means of control over the mass 
media, especially the televisions to ensure support for himself and his programme for independence. For this rea-
son, Kuzio (2000) stresses that the election did not result in a reformist legislature. For Kuzio (2000), the president 
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appointed only conservative prime ministers to head the cabinet of ministers. Different groups within the Rada 
persisted on numerous different drafts of constitution and consensus on one text could be reached only after the 
presidential election of 1994 (Kuzio, 2000, pp. 5-32). Besides demographical dynamics related to domestic af-
fairs, Ukraine had to deal with Russia which was not able to digest an independent Ukraine at the regional and 
even international level. Kravchuk promoted a centrist path of consensus politics that emphasising upon stability 
than reform he adopted economic and political policies that would not disturb those of his allies among the for-
mer soviet Ukrainian elite who had joined the nationalist Communist camp (Kuzio, 2000, pp. 5-32); therefore, 
he found supporters within the parliament: Rukh under Chornovil stood in constructive opposition to Kravchuk 
who allied himself with some national democrats (Kuzio, 2000, pp. 5-32).

For Kuzio (2000), the election of Kravchuk was not merely his success yet, it was the ineffectiveness of both dem-
ocratic and nationalist elite to gain majority backing from the people, mostly in the Russian-speaking south and 
east (pp. 5-32). As a result, Ukraine’s post-soviet political transitions started from a different position dissimilar 
to the Baltic states. 

Conclusion

During the pre-soviet period, Ukraine was the borderland between Tsarist Russia and the rest of Western Europe. 
Prior to the Bolshevik Revolution, two different Ukraines emerged as the result of the regional polarisation in her 
territories. The regional polarisation and the difference between the identities remained as the main challenger of 
the post-soviet political transformation.

After Ukraine was incorporated into the UssR, stalin suppressed the increasing nationalist tendencies within the 
Ukrainian Communist. After the World War II, Western Ukraine incorporated to the rest. With re-union of two 
sides of the country, the cultural, lingual, and regional heritage that the Western Ukraine protected, enriched na-
tionalism in the Ukrainophiles. The Samizdats were produced mostly in western Ukraine during the Khrushchev 
era. In spite of the pressure of Brezhnev, Ukrainian culture and religion were able to revive. Moreover, the Rus-
sians and Russophiles kept their distance with that kind of nationalism. For this reason, both Russophiles and 
Ukrainophiles had room for themselves in the soviet era. Western Ukrainians perceived sovietisation as the same 
as Russification, whereas the rest was more comfortable with the reforms introduced by the soviet authority. As a 
result, Ukrainian nationalism was equated with pro-Europeanism, yet sovietisation had a meaning of collabora-
tion with the Russians. Therefore, the Ukrainian culture preserved by the Western Ukrainians was promoted by 
the prisoners back homeland, as a result of glasnost and perestroika. however, many Ukrainians united against 
the Nuclear catastrophe in Chernobyl; it was soon understood that the Western and eastern Ukrainians voted for 
more moderate leader Kravchuk, instead of his nationalist rival.
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POLICY OF MULTILINGUALIsM As A TOOL FOR 
PARTICIPATIvE DEMOCRACY IN ThE EUROPEAN 
UNION (EU)1

Sena Bayraktar2

Abstract

In a European Union (EU) where democratic deficit is being more and more discussed, ways of increasing democratic 
legitimacy of the EU is a hotly debated issue. Accordingly, the EU policy-makers seek ways to promote a solid European 
public sphere with the introduction of diverse (legal) measures or organization of various activities, such as European 
Citizens’ Initiatives (ECI), individual recourse to the Ombudsman or debate forums organized at the Union level. In 
all of these initiatives, language is a key issue and the most important medium through which EU citizens can express 
themselves. In addition to these more recent measures, community institutions have, since their establishment, formally 
adopted the policy of multilingualism and cherished it as a strong component of a Union “in diversity”. Accordingly, the 
Treaty of Rome stipulates that all national languages of associate States are likewise those of the EU itself, and every EU 
citizen has the privilege to use their own language and to be addressed in this language in dealing with or working in 
EU institutions. However, the policy of multilingualism as applied by the EU today shows us that the lack of proper ap-
plication of multilingual policies as enshrined in treaties may potentially obstruct citizen participation in policy making. 
The chapter looks into the legal bases of multilingualism, regulations or pledges to promote it, discourses of EU officials 
on the issue, research conducted about different citizen-engaging activities/forums/processes organized at the Union level 
and relevant Eurobarometer surveys. It finds that multilingualism is regarded as more like an educational tool to pro-
mote language learning for citizens, who would ideally become competitive enough in the world and European markets 
rather than a tool for democratic participation where they can effectively use any EU official language.

Keywords: European Union, multilingualism, participative democracy, citizen engagement

Introduction

“The official languages and the working languages of the institutions of the Community shall be Dutch, French, 
German and Italian.” says the Article 1 of the Regulation Number 1 determining the languages to be used by the 
European Economic Community (1958). Now amended to include other languages of other member states, this 
article, and the regulation it belongs to in general, stipulates that the languages of all member states of the Eu-
ropean Union (EU) shall be considered official languages at the Union level. Indeed, language is a key factor for 
communication, and therefore for democracy, which puts –or must put- communication at its core with a view 
to allowing the demos to speak and participate in the process. This is especially important for the EU as a sui ge-
neris entity with 24 official languages. As the European Parliament (EP) puts it,

1 This article was previously published in CUDES 2019 December Proceedings Book and CUDES Journal Issue 02 Vol. 02.
2 University of Geneva, sakasena@yahoo.com.tr
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“[Multilingualism] also makes the European institutions more accessible and transparent for all citizens of the 
Union, which is essential for the success of the EU’s democratic system” (European Parliament, 2015).

In this regard, participatory democracy that the EU tries to promote for its citizens plays a key role in today’s poli-
tics as a tool to engage more citizens of the Union. There are various methods utilized by the EU to do so: adopt-
ing a multilingualism policy across all institutions, introduction and constant improvement of such measures as 
the European Citizens’ Initiative (ECI), or giving enlarged powers to the EP as a platform for citizens as deputies 
or where citizens are informed about discussions that shape their future. 

For the purposes of this chapter, we understand “multilingualism” and its relation to citizen engagement in de-
mocracy in a broad sense. To clarify, this chapter not only considers EU citizens who participate in democracy as 
“ordinary citizens” living within the EU borders and who communicate with the institutions from time to time, 
but also the EU officials themselves who work in the EU institutions as citizens. Therefore, for this chapter, com-
municating with the EU institutions, taking part in citizen forums and initiatives, and working at the institutions 
as Eurocrats all fall under the category of “citizen engagement in democracy”.

That said, we should ask whether multilingualism truly contributes to the European democracy now that it gives 
equal status to all national languages and the right to any citizen to speak their own language when participating 
in democracy. The question that this chapter asks, in other words, is thus the following: “Is the multilingual re-
gime of the European Union i.e. the fact that official languages of the states are also official languages of the EU, 
necessarily a guarantee for citizen engagement in the democracy exercised at the Union level?”

Multilingualism as a term in the European context

It is useful to clarify that the term “multilingualism” in the European context may refer to different notions. To 
have a better idea, we can here refer to some of the scholars who have sought to define the term in the Union 
context. For example, Longman (2007, p.187) argues that there are three different notions about the term “mul-
tilingualism” in the EU discourse: Institutional, societal, and personal. There is thus the multilingual regime of 
the institutions which officially gives equal status to the national languages of member states, and the multilin-
gual nature of the European Union as a territory hosting diverse populations- which we can equate with societal 
and personal multilingualism Longman talks about. 

Another differentiation of the understanding of “multilingualism” on the European level is made by Kraus (2008). 
On the one hand, he talks about internal modes of communication, meaning how multilingualism is processed 
within the institutions, and external modes of communication on the other, meaning the way the institutions 
communicate with the citizens (p.112). Again, both modes serve as catalyzers for participation in democracy. As 
for the official EU response, we can refer to the pertinent press release:

“What does ‘multilingualism’ mean?

A situation in which several languages are spoken within a certain geographical area;

A person’s ability to master several languages;

A policy requiring an organization, company or institution to use more than one language for its internal and/
or external communication.
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Multilingualism is a key feature of Europe in all these senses.” (European Commission, 2013).

As we can see here, the Commission also makes multiple inferences from the term “multilingualism”. This is a 
point we return to in section 4.1.

Literature on Multilingual Europe through the Lens of Citizen Engagement

The issue of multilingualism and citizen engagement in the EU has been a hotly debated one in the literature. 
There are various proposals or suggestions to change/adapt the current regime as well as criticisms and support 
for it. The jargon of the debate is rich, with the proposals ranging from implementing a regime based on a lin-
gua franca, a pure full multilingualism, to partial or asymmetric multilingualism. however, we can categorize the 
camps in this debate into roughly two: supporters and adversaries of the multilingual system. While supporters of 
the current regime think that having many languages is beneficial to the EU and allows for wider public partici-
pation (e.g., Doerr, 2009; Ginsburgh, & Weber, 2005), the adversaries point to difficulties and obstacles on var-
ious levels, such as logistics of translation services or the philosophy about the concept of European demos (e.g., 
van Parijs, 2011). The arguments are indeed rich on both sides, taking into account different phenomena such 
as language disenfranchisement, cost of translation/interpreting services, feasibility of different linguistic policies, 
and the EU’s institutional stance towards official languages. however, our objective in this chapter is not to of-
fer yet another suggestion or comment on which proposal has the best standing. Rather, we will be interested in 
whether the current multilingual regime of the EU provides a tool for citizen engagement as the institutions or 
its members argue.

As to the connection between language and collective identity, or societal and personal multilingualism in the EU, 
Buchmüller-Codoni (2012) argues that some see the absence of a European demos as a result of the Union’s lan-
guage policy and, in parallel to this, multilingualism as an obstacle to integration. Although language alone can-
not be shown as the cause for lack of demos and low levels of integration, we cannot dismiss altogether the role 
that it can possibly have. Indeed, language is a factor that has its effect on many areas, ranging from democracy, 
politics, and most importantly tying people together, in this case diverse European peoples. We can assume that 
the unity that is supposed to emerge from diversity has been the victim of a counter-effect, at least in some cases, 
and now what we have is a “union of diversity”, as Kraus (2008) puts it, rather than the epitome of the official 
motto of the EU, which foresees “unity in diversity”.

some authors go as far as to show that there is an inverse correlation between the lack of a common language 
and democracy, among them Grimm who says: “There can be no European democracy because there is no Euro-
pean public sphere; there can be no European public sphere because there is no European people (in the sense of 
a demos possessing a collective identity that would serve as a frame for political unity); and there can be no Eu-
ropean people because there is no common European language” (as cited in Kraus, 2008, p. 23). here, the com-
mon language is regarded as a prerequisite to a collective identity, and that, in turn, a prerequisite to the exis-
tence of a public sphere. Although we may be skeptical as to the intense and straightforward tone of this citation, 
which seems to be clearly dismissing any possibility by saying “cannot”, we shall not overlook the importance of 
language as an obstacle to the creation of a European public sphere. Indeed, it is a known fact that the forma-
tion of a European public sphere is not easy for many reasons, and that some institutions, particularly the Com-
mission, fund some projects or research in order to find ways as to better understand perceived lack of legitimacy 
of the EU by the citizens, and thus address the problems. All in all, although European citizens surely belong to 
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diverse political cultures and identities, which is certainly a reason for the lack of a Europe-wide political debate, 
language is without doubt another factor affecting intra-EU citizen communication.

Democratic Deficit and Citizen Engagement

Democratic deficit is considered to be a vital issue for European democracy, especially in recent years and has been 
discussed ever since by many scholars (e.g., Moravcsik, 2002; Follesdal, & hicks, 2005). since that phenomenon 
became the subject of more and more discussion and exacerbated recently by rising Euroscepticism and the issue 
of opt-outs like Brexit, the authorities seem to be more concerned about transparency, ensuring participatory de-
mocracy, giving voice to citizens, and providing them with the right to have access to documents and so on. In-
volvement of citizens and the civil society in European policy making is indeed seen as a solution to democratic 
deficit (Balosin, 2014, p. 287). Language can be considered here as a crucial aspect since it is the very tool that cit-
izens will use to get informed, participate in democracy and use their rights or methods at their disposal to make 
their voice heard. The EU seems to be willing to include citizens more in the community affairs to “close” the gap 
between them and the EU, including measures to work on language so as to increase communication (European 
Commission, 2006). No doubt that there is even a higher need to treat this matter with an ever-enlarged EU.

Measures taken by the EU and how effective they are in terms of citizen engagement

A step toward increasing citizen participation was the introduction of the European Citizens’ Initiative (ECI) in 
2011. It consists of an invitation by 1 million citizens to the Commission to propose legislation, which is seen 
by most as a direct tool for citizen engagement since it allows them to “shape” Europe or “influence EU poli-
cy-making”, to use the wording of the European Commission on several sections of the website designed for the 
Citizens’ Initiative (n.d.).

Apart from the view of the Commission on the ECI, we can consider how the European Parliament also associ-
ates the initiative with “participatory democracy”, defining it as,

“The European Citizens’ Initiative (ECI) is an important instrument of participatory democracy in the European 
Union, allowing one million EU citizens residing in at least one quarter of the Member states to invite the Com-
mission to submit a proposal for a legal act to implement the EU Treaties.” (European Parliament, Fact sheets 
on the European Union, n.d.).

Also, in the ECI Factsheet (2019), the former Commission First vice-President Timmermans argued about the 
ECI as such:

“9 million Europeans from all 28 Member states have already spoken up through the European Citizens’ Ini-
tiative. But we can do better if more citizens use this instrument for democratic participation at EU level. [The 
simplified] rules […] make it easier for European citizens to make themselves heard. They will now have an eas-
ily accessible and user-friendly tool at their disposal to ask the EU institutions directly to act on the issues they 
really care about.”

however, one needs to be aware of some linguistic obstacles, among the more clearly acknowledged difficulties, 
to formulate and actually succeed in one’s initiative. since only about half (54%) of Europeans speak a language 



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

39

other than their own and 46% do not speak a foreign language at all according to the special Barometer (Euro-
pean Commission, 2012), Kjaer and Adamo (2011, p.3) argue that the ECI is most likely to be used by citizens 
who speak common European languages with enough fluency to actually engage in a cross-border debate with 
other Europeans to then formulate and submit their initiative. Therefore, although the EU citizens are formally 
given the right to submit a legislation proposal in any official EU language by way of this new tool, we can be 
almost sure that the proposal will be formulated by a citizen who speaks at least one foreign language, thus ex-
cluding 46% of monolinguals- unless of course s/he chooses to benefit from the service of a translator/interpreter 
during the whole process. This is not to say that such a measure as the ECI should be abolished just because it 
fails to give voice to all citizens, which is not its fault in any case. however, it means that the multilingual nature 
of the EU constitutes an obstacle to a level-playing field for citizens and that multilingualism policies do not nec-
essarily guarantee citizen engagement in democratic affairs.

We can also talk about transparency as key to democracy, and discuss the issue of the right of EU citizens to have 
access to documents of the Commission, the Parliament and the Council as per Regulation (EC) No 1049/2001 
(European Parliament and the Council, 2001). This right can be said to reinforce their democratic participation, 
even if that participation may stay only at a superficial level of just “being informed”. After all, they have a right 
to identify what policies the EU follows and how the institutions speak on their behalf on both supranational and 
international level, as required by the notion of democracy.

Concerning the right of citizens to be informed, we can say that the multilingual regime of the EU is well imple-
mented, at least in most cases. The citizens have “the right to petition the European Parliament, to apply to the 
European Ombudsman, and to address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Treaty lan-
guages and to obtain a reply in the same language” (Treaty on the Functioning of the European Union, 2012). 
The Parliament, on its website section about multilingualism, also acknowledges the right of citizens to read leg-
islation that affects them in the language of their own country (n.d.). Moreover, there are efforts on the part of 
the institutions, such as the Commission, to communicate better with the citizens, as evidenced by many of its 
activities pursued by the DG Communication, a matter which is also related to the efforts in general to increase 
the legitimacy of the Union.

however, things begin to change when we step out of the safe zone of formal, distanced, usually-written commu-
nication between citizens and institutions. For example, concerning the institutional implementation of the mul-
tilingual regime, some argue that it is only formal in essence and not always, or usually, implemented. The criti-
cisms following that line argue that the EU sticks to multilingualism just for the sake of formality, on a symbolic 
level, and with the aim of protecting national languages from the dominance of such global languages as English 
(Liddicoat, 2003, p. 6). Therefore, it does not seem to respect all official languages as being totally equal and give 
them equal footing in every institutional context, as required by the ambitious claim to engage citizens within 
the multilingual nature of Europe. Indeed, we can see that it is actually the case for internal/institutional mat-
ters since, in the institutions, there are usually only a couple of official languages used, or in some cases only one.

Regarding the implementation of the multilingual regime in institutional cases, let us first consider the linguis-
tic regimes of the institutions. To concern ourselves with this point we can consider the Commission, the Coun-
cil and the Parliament in turn. In all of these institutions, 24 national languages are all to be used, in line with 
the Regulation Number 1 (1958) as mentioned in the Introduction. however, when it comes to the use of lan-
guage at work, i.e. matters not related to such formal procedures as passing a legislation or taking decisions, there 
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is usually a difference in use between “official” and “working” languages, which can be extrapolated to mean the 
difference between de jure and de facto languages. To say the least, some languages seem to be the primus inter 
pares within the EU institutions.

EU Institutions and Multilingualism

In this section, we consider how different EU institutions view and apply multilingualism. There are roughly 
two modes of multilingualism in regards to the institutions that this chapter will look into. Following Kraus 
(2008), the first one could be viewed as the internal model, i.e. multilingualism applied within a certain institu-
tion, such as Commissioners interacting with each other during sessions. The second one could be called the ex-
ternal mode, i.e. when citizens interact with institutions and vice versa. however, one must not forget that even 
the internal mode could involve “citizens” interacting with each other rather than “the bureaucrats in Brussels”, 
since this article considers EU bureaucrats also as EU citizens who have the right to speak/use their own language 
at work. In short, there might be some grey areas one needs to consider when analyzing multilingualism at the 
EU level from the perspective of citizen engagement in democracy, especially with regards to the European Par-
liament where deputies are both considered EU officials as well as being citizens who represent their constituen-
cies at the broader European level.

European Commission: A contradictory view on multilingualism?

To begin with, the Commission is an ardent supporter of multilingual policies and voices its support for any mode 
of multilingualism among other institutions and organs of the EU. Indeed, it was a Commission division that di-
rectly targeted multilingualism with the appointment of Leonard Orban as Commissioner for Multilingualism in 
2007 as well as articulating ideas about multilingualism in various documents. however, this chapter argues that 
the Commission seems to be more interested in multilingualism as an educational tool for citizens in the global-
ized world and a tool for self-improvement rather than a tool for democratic participation, if one analyzes state-
ments, surveys or speeches by the Commission or its members especially since early 2000s.

Let us begin by a statement of Ján Figel (2006), the then Member of the European Commission responsible for 
Education, Training, Culture and Multilingualism before Orban’s appointment in 2007:

“Our commitment to institutional multilingualism is essential for the Union’s democratic legitimacy and the trans-
parency of its decisions. Its cost, so frequently discussed in the papers, amounts to a few euros per year per Eu-
ropean citizen.”

We see that the application of multilingualism at the institutional level is associated with democratic legitimacy 
in the statement, which came in an early period when multilingualism policies were newly being discussed by the 
Commission. Apart from the fact that institutional multilingualism is in fact seldom applied to its full extent as 
we will see below, the statement also seems to differ from others when it comes to assigning an aim to the mul-
tilingual regime.

For instance, if we analyze Orban’s speech (2009) titled “The benefits and challenges of linguistic diversity in Eu-
rope”, which he gave within the framework of the launch of the civil society platform, we can see that he un-
derstands multilingualism more on personal and societal modes, i.e. diverse peoples of Europe speaking different 
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mother tongues, rather than a tool to increase citizen engagement. In his speech, Orban makes multiple refer-
ences to “how language skills help us cope with the changing times that we live in”, the fact that “multilingual-
ism can play a key role in intercultural dialogue; in creating more cohesive and more sustainable societies” and 
that “each of the many national, regional, minority and migrant languages spoken in Europe adds a facet to our 
common cultural background. But they also offer us many other rewards: in social cohesion, prosperity, employ-
ability - and better relations with our partners across the world. We want to make our European motto “Unity in 
Diversity” the daily reality of our continent” (p.2). Throughout his whole speech, Orban makes reference to ideas 
of democracy or citizen engagement only within the framework of migrants learning the official language of the 
country they live in, and that is only with the aim of “access(ing) to jobs” and “becoming active citizens” (p.2). 

Indeed, Orban’s other speeches or declarations point to the same mindset: that multilingualism policy of the EU 
is understood in a broad sense, that it is understood to include many issues like employability, globalization, in-
tercultural dialogue, communicating with citizens etc., in short, a pragmatic view (see Orban interviewed by Eu-
ractiv in 2008). 

Following this line, the Commission (2008) argues:

“A successful multilingualism policy can strengthen life chances of citizens: it may increase their employability, fa-
cilitate access to services and rights and contribute to solidarity through enhanced intercultural dialogue and so-
cial cohesion.”

It continues to adopt a similar view in 2013 in a MEMO:

“EU language policies aim to protect linguistic diversity and to promote knowledge of languages for reasons of 
cultural identity, social integration and because multilingual citizens are better placed to take advantage of educa-
tion and job opportunities in the single Market.”

We can see that a pragmatic view on multilingualism continues in both of the most recent special Eurobarome-
ter surveys on Europeans and their languages, that is, the Eurobarometer 243 (2006) and the Eurobarometer 386 
(2012). The surveys refer to the usefulness and benefits of learning languages and hardly mention the relation-
ship between multilingualism and democracy or citizen engagement. Indeed, in the Eurobarometer 243, there is 
only 1 mention of the words “democracy” and “transparency”; and no mention at all in the Eurobarometer 386. 
Indeed, this Eurobarometer (2012) opens with almost the same sentences as the MEMO above:

“The EU […] is committed to safeguarding this linguistic diversity and promoting knowledge of languages, for rea-
sons of cultural identity and social integration and cohesion, and because multilingual citizens are better placed to 
take advantage of the economic, educational and professional opportunities created by an integrated Europe” (p. 2).

These are clear examples that the Commission understands multilingualism differently in different cases, and it 
does not necessarily wish to harness the power of multilingualism as a tool for citizen engagement in every con-
text, as in some cases it argues (although Eurobarometer surveys do not necessarily reflect the views of the Com-
mission, we can safely use data given in the surveys since the Commission is elsewhere openly ). In other words, 
it seems to confuse multilingualism as a tool for citizen engagement with being a quality that benefits Europe-
ans for the globalized world. At this point, one even wonders if the Commission is genuine in its inclusion of 
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“democracy” or “transparency” in the surveys mentioned, seeing that there is no substantial interpretation of these 
terms but only a mention in passing.

Another point to bear in mind would be about whether the institutional multilingualism, the mode that we would 
expect to be more applied than others, is fully applied or not. Indeed, even though there are 23 official languages 
of the EU and the Commission seems to advocate for their full equality, we know that for its internal procedure, 
it usually works with three “working”, or “internal procedural”, languages- English, French and German- in line 
with the Council Regulation Number 1 Article 6, which states “The institutions of the Community may stipu-
late in their rules of procedure which of the languages are to be used in specific cases” (1958). As the Article 6 of 
the Rules of Procedure states: “The agenda and the necessary working documents shall be circulated to the Mem-
bers of the Commission (…) in the working languages (…) (2000).Additionally, in its the “Internal Procedural 
Languages” section of its Antitrust Manual of Procedures, the Commission (2012) argues:

“In practice, it is impractical to work internally in all the official languages. Therefore, internally, the Commis-
sion works in only three procedural languages, English, French and German (so-called “working languages”), and 
material generated inside the Commission for internal use only is drafted in one or more of these and, if neces-
sary, is translated only between those three. This limited working language regime is dictated by the imperatives 
of speed and efficiency; it is nevertheless without prejudice to practising full multilingualism in the Commission’s 
external communications.” 

As we can clearly see, the Commission, the ardent supporter of multilingualism, gives up on the ideal of equal 
footing for all official languages as working languages, and even potentially closes down its doors to EU citizens to 
become commissioners if they do not speak English, French or German fluently. Even though it highlights that it 
adopts a full multilingualism policy during its communication with citizens, we can argue that commission members 
who are also citizens cannot rely on the principles of multilingualism if they happen to work at the Commission.

Apart from that, some argue that there is an increasing use of English in the Commission especially due to mar-
ket forces (see, Phillipson, 2011, p. 60). The organ has also opted to use English even when communicating with 
the then candidate states like the Czech Republic during negotiations, showing the increasing importance of En-
glish (p. 60). There is also an example given to symbolize the mindset of the Commission regarding the official 
languages, which is the fact that the signs at the entrance of the Berlaymont Building read in French and Dutch, 
rather than all of the official languages. To conclude, we can say that the Commission in most of the cases opts 
for three working languages on daily level, and adopts multilingualism in cases of formal occasions, external com-
munications, and formulating legislative initiatives (Fidrmuc, Ginsburgh, & Weber 2010, p. 262), thereby not 
harnessing the multilingual policy as a tool for citizen engagement in democracy.

Council of the European Union

As for the Council, the multilingualism is applied at least for the legal level –paper format as opposed to oral dis-
cussions-, since legislation has to be passed only after it appears in all of the official languages. As the Article 14 of 
the Rules of Procedure of the Council states, “(…) the Council shall deliberate and take decisions only on the basis 
of documents and drafts drawn up in the languages specified in the rules in force governing languages” and “Any 
member of the Council may oppose discussion if the texts (…) are not drawn up in such of the languages (…) 
(2009). Therefore, there is a clear requirement to respect the official languages of the EU in matters of adopting 
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legislation, and rightly so considering the gravity of the matter. The symbolic example for the Commission holds 
also true for the Council, but this time the latter seems to have stayed away from “preferring” one language over 
another by instead opting for Latin for the buildings and its name, Consilium. however, the Council is very vague 
when explaining its working languages. We do not really find information as to whether Eurocrats working at the 
Council can use any language of their choice, and the Council only mentions the use of languages on its web-
site, or access to meeting information on its webpage titled “Language policy” (European Council, Council of 
the European Union, n.d.). In other words, it abstains from speaking about the oral language use of its members.

European Parliament

Lastly, we can consider the Parliament and its linguistic regime as a body which gathers diverse deputies, all con-
cerned to make their “national” voice heard. To repeat the point we made in the beginning of section 4, it is use-
ful to consider EU Deputies both as EU officials -since they work in an EU institution- and EU citizens -since 
they take local issues to the European platform as representatives- for the purposes of this chapter. In that sense, 
they can be likened to the commissioners.

The Parliament is where the nationality matters most. Word choice, emphasis, and efficient use of time are all 
matters that count during the sessions. It is also a forum which is widely- and sometimes more easily- followed 
by an average EU citizen to get informed about the policies in contrast to the Council or the Commission, of-
ten seen as a bureaucratic and formal level. It is also a forum used to prioritize the national views and voice the 
anti-EU sentiments, especially lately as the trend goes. In addition, the procedure to be elected as a deputy is not 
to be forgotten. According to the Charter of Fundamental Rights of the Union, every citizen of the EU has the 
right to stand as a candidate at elections in the Parliament (as cited in Buchmüller-Codoni, 2012). The Parlia-
ment is, therefore, the place where nationality matters most, everyday politics “talk”, and which is more in touch 
with citizens than other institutions.

Nevertheless, things are not the same in theory and in practice as we already claimed above. Although the Parlia-
ment is the institution in which multilingualism is practiced more than the others with the famous interpreting 
service going on at full speed, the globalized world has its say there too. For example, the deputies may opt for 
using English as a strategic choice, in order to get across their message to the widest audience possible. There is 
also the issue of time, where the deputies are restricted to a couple of minutes to get their message across. In this 
case they are even more likely to resort to a “common” language understandable by most/all so that their audience 
concentrates on only them but does not have to worry about the interpretation which comes. Another point is 
that while multilingualism is respected during plenary sessions of the Parliament, which are made available to the 
public, the situation is not exactly the same when it comes to the committee meetings (Athanassiou 2006, p. 18). 
since in those meetings it is mostly English and/or French which are used, some deputies whose linguistic reper-
toire does not cover these two languages may be at a disadvantage during discussions (Kraus 2008, p. 127). since 
we can consider the deputies as citizens directly participating in the democracy via the forum of a parliament, we 
can claim that their right to participation is harmed if they are confronted with a situation in which they have to 
use a particular language in order to stand better chances to be understood or be more effective.
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Conclusive remarks

In conclusion, the answer to the question we asked at the outset of this chapter is that multilingualism does not 
necessarily provide a guarantee for democratic participation at the EU level, since it is understood more like an 
educational tool to be more competitive in the globalized world rather than a tool to participate fully in EU-wide 
democracy. In this chapter we abstained from offering a solution to the perceived problems of the present mul-
tilingual policy of the EU and do not argue whether it is efficient in terms of communication or not. In other 
words, the aim here was not to offer yet another “solution” such as the degree of multilingualism to be adopted. 
Rather, we argue that multilingualism policy of the EU is not necessarily a guarantee for citizen engagement in 
democratic affairs as many EU institutions or its members argue.

Concerning the institutional multilingualism, this chapter has looked into both internal and external implemen-
tation of multilingualism. It has found that neither of them is always implemented, although clearly the external 
case seems to be respected more. Therefore, some languages continue to dominate over others in the institutions 
as opposed to the multilingual policy applied today. As for the societal and personal multilingualism, the issue of 
participating in democracy may prove to be problematic for citizens, such as when they formulate their proposal 
for the ECI, want to participate in Europe-wide debates or work in the EU institutions due to language obstacles. 
It seems, therefore, that accepting all national languages as official does not necessarily help contribute to demo-
cratic participation, both because it is not implemented as stipulated formally, and maybe more importantly can-
not be implemented as a result of infeasibility, and because the multilingual nature of citizens in the EU create 
obstacles for their engagement in democracy.

The chapter analyzed official EU discourse as regards multilingualism and citizen engagement, and more pro-
foundly it considered the European Commission’s views as the institution who advocates for multilingualism in 
most cases. It found that the Commission acts in contradiction to its own views in different statements, and sees 
multilingualism as more like an educational and/or pragmatic tool to promote language learning for citizens, who 
would ideally become competitive enough in the world and European markets rather than a tool for democratic 
participation where they can effectively use any EU official language.
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Abstract

The Eastern Partnership initiative was established by the European Union in order to keep Eastern neighbouring 
countries close to the European Union. The Eastern Partnership initiative has been criticized for the lack of co-
herence, management and visibility on the ground, thus diminishing the importance of the initiative in Eastern 
Partnership countries. This, coupled with the fact that the six countries are geographically close to Russia, further 
complicates the situation and pose security risks for the region. Within this context, this paper aims at assessing 
the Eastern Partnership initiative from the EU and countries’ perspective, taking into consideration Russia’s for-
eign policy aspirations in each of these countries. 

Keywords: The Eastern Partnership, European Union, Russian Foreign Policy 

Introduction

The Eastern Partnership initiative (EaP) was established in 2009 with an objective to strengthen, improve and 
deepen the EU’s relationship with its neighbouring countries. The purpose and the main goal of Eastern Partner-
ship initiative (EaP) was first and foremost security in a relationship that leans on reciprocal collaboration through 
institutions of the EU, Country Reports and Action Plans (Walski, 2010). Ever since the end of the Cold War 
and collapse of the soviet Union, particular countries were left alone to form reciprocal and economic relations 
with surrounding countries and the EU. Following the fall of the soviet Union, a security gap was created in the 
region, which Kremlin tried to fill by being strategically and militarily dominant in the region; Russia continues 
to exercise its prevalent status and engage in a hybrid war with the EU over EaP countries. The Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) came as a solution to the actions of several countries to conduct Association Agreements 
and Deep and Comprehensive Trade Agreements with the EU. Apart from Belarus and Armenia who are already 
members, there is a sound possibility of other EaP countries joining the EAEU. As long as this prospect exists, it 
may be argued that Russia will continue to engage in coercive efforts to move these countries farther from the EU.

There has been some criticism on the part of Eastern Partnership (EaP) states in its relations with the EU in terms 
of a top-down approach that the EU tries to apply by rules/norm transfer and conditionality, which as such ex-
cludes the notion of “partnership” which is the main aim of the initiative. secondly, the EaP initiative lacks any 
prospects of these countries’ enlargement to the EU, thus causing the six EaP countries to lose their interest and 

1 An earlier version of this manuscript was presented at the 10th International Congress on Current Debates in Social Sciences.
2 Fenerbahçe University, efe.sivis@fbu.edu.tr
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discontinue the engagement in the reform processes. Association Agreements were signed between Moldova, Geor-
gia and Ukraine at one side and the EU at the other, containing suggestions on the formation of free trade areas, 
whereas the relations with Armenia, Azerbaijan and Belarus are advancing at a more modest pace, also owing it 
to countries’ own foreign policy outlook which at times does not completely match that of the EU. 

Although it was never mentioned that the EaP initiative might become a “window of opportunity” for six EaP 
countries to work closely with the EU and subsequently be offered a membership perspective, the EaP countries 
perceived this as a possibility. With the EU losing leverage in those countries, the countries are seeking other al-
ternatives to boost their economic growth and security prospects. The danger in these countries turning their 
back on the EU lies in the possibility of their deeper partnership with Russia, which offers alternative solutions 
for these countries in terms of both economic and geopolitical cooperation. Russia is perceived to be a dominant 
regional power not wanting any kind of strategic and economic partnership between these countries and the EU. 
This, coupled with countries’ internal struggles, frozen conflicts, high level of corruption and a slower rate of eco-
nomic growth, adds to the complication of the geopolitical situation in the region. 

In light of this, the hypothesis this paper rests on is that the relationship with Russia, to a significant extent de-
termines the country’s willingness to cooperate with the EU within the EaP framework. Russia is, however, not 
the only factor that might impede the countries’ affiliations with Brussels but also the very approach that the EU 
undertakes in relation to these countries might affect how the country sees the overall cooperative framework of 
the EaP. Thirdly, the countries’ domestic and foreign policy goals might not be aligned with those of the EU, 
thus subsequently leading to disagreements and policy failures. In the first chapter, the paper presents a literature 
review on the European Neighbourhood Policy and pertaining to it, the Eastern Partnership initiative, as a rela-
tively new joint initiative by the EU. The second chapter explains the main narrative behind the initiative, spe-
cifically focusing on the institutional approach taken by the EU. The third chapter analyses each of the six EaP 
countries with respect to their relations to both the EU and Russia. The Russian factor spans across the entire pa-
per and puts it into a broader geopolitical perspective. Last but not least, the last chapter gives final remarks and 
concludes the topic. 

1. Literature Review

Ever since its establishment, the European Neighbourhood Policy (ENP) drew the attention of scholars and poli-
cymakers. With its two main strategies, the Eastern Partnership initiative and southern Neighbourhood, the dis-
cussion on the ENP has extended its scope and included the possibilities of enlargement. scholars view the EU as 
a normative entity and an endorser of liberal democratic values but rather as a stabilizer and source of security in 
the region whose aim is to prevent the policies that would have negative impact on its citizens (Kostanyan, 2017). 
Moreover, many studies in this field place particular focus on discussing and elaborating the concept of condition-
ality which follows the carrot and stick approach and there is vast literature on the subject that are used in ana-
lysing the European Neighbourhood Policy overall. The conditionality may be of two kinds: positive and nega-
tive. The notion of negative conditionality is used in some cases, where the punishment usually refers to negative 
measures that are undertaken in the form of either pressure in diplomatic relations, development, foreign or trade 
policy (schimmelfenig & sedelmeir, 2004). The logic of positive conditionality, however, speaks of positive incen-
tives that a beneficiary receives upon their level of performance or undertaken reforms (Koch, 2015). The key dif-
ference between the ENP 2004 agenda and the EaP, as Rouet and Pascariu (2019) argue, was precisely a positive 
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“conditionality modus operandi.” The policies in EaP suggested influencing the countries in the target region 
which have a goal of democratization and these policies would make the countries close to the European model.

Besides positive and negative conditionality there also exists ex-ante and ex-post conditionality. Ex-ante refers to the 
conditions that need to be fulfilled before even entering into a contractual or any form of relations (e.g., Copen-
hagen criteria for EU membership perspective), whereas ex-post conditionality points to the circumstances which 
are determined in an ongoing affair (van Cranenburgh, 2017). Elena Korosteleva (2017) goes a step further and 
speaks of the excessive conditionality of Association Agreements in the case of the EaP region as of differentia-
tion of policy priorities and understanding of setting priorities, where, in some cases economic advancement is 
set as a main target rather than restorations in other realms. The differentiation of policy priorities could be ob-
served in the case of Azerbaijan, where the EU focuses on economic development, while not prioritizing the de-
velopments (or backslides) in human rights and democratic field. To sum up, Kostanyan (2017) concludes that 
the EU’s aspirations in the region fosters democracy that is expected to provide wealth, safeness and stableness.

Furthermore, Niţoiu (2013) identifies five main characterizations of the EU’s behaviour in its relations with 
non-member countries: 1) As an advocate of peace; 2) As a promoter of democray; 3) As a promoter of good neigh-
bourliness; 4) As an endorser of welfare 5) As a promoter of security. These narratives go in line with the main 
logic behind EaP initiative as promoting security, democracy and stableness in the Eastern region of the European 
Union. Not only can the EaP initiative be perceived as exporting stability to the EU’s neighbourhood but also as 
improving stability and bringing democratic values to the countries in question. hence, while dealing with EaP 
countries, the EU relies on its own model based on good governance principles and calls for a “totalizing liberal 
security view” as the basis of the EU’s acceptance of others (Parker cited in Browning and Christou 2010). Draw-
ing on this, Mikalayeva and Neuman argue that the EU seeks to improve the neighbours’ performance in polit-
ical, economic and governance terms, with relatively little mention of the neighbours’ own preferences or ability 
to impact EU’s practices and institutions in these areas (Mikalayeva & Neuman, n.d.).

In addition to the EU’s external actions, a substantial number of studies are dedicated to reviewing and assessing 
the external actors that impact the effectiveness of ENP and EaP, in this respect. As Lehne (2014) argues, one of 
the major contenders for the EU’s normative power in the EaP region is Russia. Other actors see Brussel’s involve-
ment in the Eastern Region and the subsequent promotion of its own national, cultural, ideational and religious 
values as a threat to Kremlin’s own influence in its backyard (Babayan 2015; Cooley 2015). Although many stud-
ies have been conducted regarding Kremlin’s role in the neighbourhood, the majority are dedicated to Ukraine 
alongside the political incidents that led to Crimea’s annexation, thus assessing the impact of the sanctions and 
their broader implications on both Russian and European economies (Dreger et al., 2016; Gros & Mustilli, 2015). 

2. The Eastern Partnership Initiative

The Eastern Partnership initiative (EaP) is a joint policy initiative that foresees deepening and strengthening link-
ages among the EU, its Member Countries and 6 Eastern neighbour countries namely Armenia, Azerbaijan, Be-
larus, Georgia, Moldova and Ukraine (“European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations,” n.d.). 
Ever since 2009 and its establishment, the primary goal of Brussel’s involvement has been to provide security, sta-
bility and prosperity to its surrounding neighbourhood by deepening the sectoral cooperation and the implemen-
tation of contractual agreements, including the so-called Association Agreements (AAs) and Deep and Compre-
hensive Free Trade Agreements (DCFTAs) (EU-sTRAT, 2017). The EaP belongs to an umbrella initiative called 
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European Neighbourhood Policy which entails also the EU’s policies against the Mediterranean states, i.e., south-
ern flank of EU’s neighbourhood. It is often argued that EaP receives substantially more attention by the EU than 
their counterparts in the southern neighbourhood due to the fact that the majority EaP countries aspire to be 
part of the EU and their policies aligned with those of the EU to a certain limit.

In light of discussions for the new Multi-Annual Financial Framework 2021-2027 which deals with an economic 
size of about €1.3 trillion (Becker, 2019, p.7), the European Commission has proposed to form a Neighbour-
hood, Development and International Cooperation (NDIC) tool which would cover, among others, the EU’s fi-
nancial commitments towards EaP countries. The proposed budget in this envelope amounts to €89.2 billion, of 
which €22 million would go to European Neighbourhood Policy. If comparing it to the 2014-2020 MFF which 
amounted to €19,472 million, this is an increase in funds of 24%. In addition to that, neighbourhood countries 
within this envelope would benefit from enhanced political cooperation, support for the implementation of asso-
ciation agreements, fostering of regional cooperation and penetration to the EU’s economic market, and increased 
sectoral and inter-sectoral collaboration (Immenkamp, 2019, pp. 3-6). Therefore, the European Commission in-
creased its commitments to neighbouring countries, including EaP six which means that not only the countries 
will be able to engage in more sectoral programmes and areas of cooperation but also, they will have to strengthen 
their cooperation and enhance the work on their reforms. European Commission’s approach is, hence, simple—
the more money there is, the higher the expectations on the beneficiary countries. 

In this respect, for the sake of keeping the progress of EaP countries in check, the European Commission de-
fined a set of deliverables, i.e., pillars against which the EaP countries’ advancement is analysed on an annual ba-
sis: cross-cutting, economy, governance, connectivity, and society. The main focus of Brussel’s policies towards these 
six European Neighbourhood Partnership countries is formation of a democratic government, maintaining basic 
rights and freedom, superiority of law and stableness in both social and economic realms in the neighbourhood 
(Kharlamova, 2015, p. 30). The cross-cutting pillar extends to issues, such as consolidation of civil movements, 
strengthening of women, gender equality. The stronger economy pillar includes building economic resilience, at-
tracting investments, supporting small and medium-sized enterprises (sMEs), increasing trade opportunities and 
increasing employment opportunities. On the other hand, the governance pillar speaks of strengthening institu-
tions and their capacities, implementing judicial reforms and fighting against corruption. The fourth pillar aims 
at enhancing connectivity within EaP countries and between EU and these countries by focusing on transporta-
tion links and infrastructure, green agenda and cutting gas emissions, use of renewable energy, and so forth. Last 
but not least, the stronger society pillar advocates for reforms in the area of education, employment, human cap-
ital, research and innovation. The 2018 report on the progress across these five pillars speaks of some advance-
ment across all five areas but at the same time emphasises the need to step up reforms in order to make the trans-
formation more effective. 

More concretely, the report (“20 Deliverables for 2020,” 2018) insists EaP countries do more to enable a friendly 
atmosphere for civic life, allow pluralism, free press, ensure fairness among genders and apply equal rights policy. 
In the area of economic growth, the EaP countries need to step up their efforts to assure the commitments to-
wards the digital market harmonisation are effectively accomplished as well as intra-regional trade strengthened. 
Much of the progress has already been noted in improving civil-service laws and E-asset declaration systems but 
the key issues in the area of governance are empowering the superiority of law and accomplishing legal restorations, 
as well as empowering collaboration to fight with coordinated and comprehensive criminal organizations come 
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up with policies on cybersecurity. starting from 2014, Brussels has already allocated €95 million of aid to civic 
life that reached more than six hundred civil society organizations besides its giving the Civil society Fellowship a 
start that includes 29 fellows so far (“20 Deliverables for 2020,” 2018). In the area of connectivity, the countries 
have made significant progress which stemmed from the finalisation of an indicative TEN-T Investment Action 
Plan and the opening of Azerbaijan-Georgia part of the southern Gas Corridor which may enhance the energy 
security. More than three hundred municipalities in the EaP states signed the EU’s Covenant of Mayors to limit 
their carbon dioxide emissions in the amount of twenty million tones until 2020 (“20 Deliverables for 2020,” 
2018). Last but not least, one of the biggest achievements in the area of the stronger society pillar. Within this con-
text, around thirty thousand young people experienced exchange, mobility or volunteering via EU schemes since 
2014. What needs to be done, however, is to continue monitoring the progress of Mobility Partnerships and im-
prove the quality and relevance of the education system in order to align it more with EU standards. 

To conclude, the EU is trying hard to provide funds and expertise to the countries and bring them closer to the 
EU, even include the countries in EU-related schemes and frameworks, such as the one for Erasmus+, youth and 
volunteers. The countries, however, vary in the development pace and their incentives to work with the EU differ 
from country to country. This, in turn, implies, that not all countries within EaP initiative have the same incentive 
to work with the EU neither do they want to become EU member states at the same extent as their counterparts do. 

3. The EaP: Inside Perspective 

Almost a decade has passed since the EaP initiative was established by the EU to strengthen, deepen and move 
forward the relations with its Eastern neighbours. Brussel’s policies to increase its impact on the EaP states com-
pete with external actors (Jaroszewicz et al., 2018, p. 3). During ten years’ time of a deepened partnership, the 
geopolitical situation has drastically changed in the region, starting with Russo-Georgian war in 2008 to the Rus-
sian annexation of Crimea in 2014 and the continuing conflicts in Donbas and Lugansk regions in Ukraine. The 
eastern region of the EU is regarded as a buffer zone between the two different environments where one is sta-
ble and in the other chaos is present (Berg, 2014, p. 1). Following Kremlin’s use of coercive force in Georgia and 
Ukraine and annexation of Crimea, Brussel got involved with the picture and applied economic sanctions along-
side placing missions in the region (secrieru & saari, 2019, p. 11).

Unlike the other three states, Georgia, Moldova and Ukraine managed to conduct the Association Agreements 
with the EU, thus, fulfil the criteria which were determined by the EU itself. This means that the group of three 
achieved a substantial approximation of their laws with the European ones and reached certain standards; the cit-
izens of Georgia, Moldova and Ukraine benefit from the free visa regime among the EU Member states). Arme-
nia, Azerbaijan and Belarus chose a slightly different type of relationship with the EU—trying to balance with 
both Russia and the EU; Armenia and Belarus are members of the Russia-led regional military and economic or-
ganisations, the Collective security Treaty Organisation (CsTO) and the Eurasian Customs Union (EACU), re-
spectively. Each of the six counties has their own peculiarities and objectives they wish to fulfil within EaP. In 
addition, their geopolitical context does not allow a lot of manoeuvre due to security challenges that the coun-
tries face. All this challenged the intensity and coherence of EU policies towards the region and necessitated a re-
newed and reinvigorated strategy that would be based on a tailor-made approach towards each country separately.
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3.1. Armenia’s Foreign Policy Balancing

The relationship between Armenia and the EU is rooted in the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Part-
nership Agreement (CEPA) that was signed on 24 November 2017 as a part of EaP summit in Brussels. The agree-
ment reflects collaboration in financial, judicial and political realms, coordination of reel sector strategies, fighting 
against terrorism and coordinated criminal activities (“EU-Armenia CEPA signed,” 2017). Therefore, the agree-
ment constitutes the main guiding framework under which the two partners work together in order to achieve the 
deliverables set in the five pillars, namely stronger convergence, stronger connectivity, stronger economy, stronger society 
and cross-cutting areas. Armenia has greatly benefited from a deepened relationship with Brussels in the economic 
realm where the EU is the largest supporter of the state financially. Brussels provided financial credit around €1 
billion to the Armenian state besides supporting various sectors such as transportation, energy and agriculture 
with loans in an mount of €40 million (“Facts and Figures about EU-Armenia,” n.d.).

Also Armenia is Kremlin’s most loyal ally of all EaP countries taken together. When in 2013 the country refused to 
conduct the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) with Brussels and instead became part of 
the Eurasian Customs Union, Armenia highlighted the shift in its foreign policy. Armenian foreign policy mostly 
focused on its security concerns regarding its closed border with Turkey and ongoing dispute with Azerbaijan over 
Nagorny Karabakh (shirinyan, 2019, p. 4). Armenia’s geopolitically landlocked position between Azerbaijan and 
Turkey leaves the country with no options but to fully rely on Russia for security and economy. In November 
2016, Russia and Armenia agreed to form a joint Russian-Armenian force to counter threats in case of an attack 
against one of the parties. The agreement allowed Russia to allocate 5000 armed forces in Armenia, install bases 
in Gyumri and Erebuni on the outskirts of Yerevan. The two countries continue to undertake joint military ex-
ercises under this agreement with the most recent one being held in October 2019 with more than 1,000 mili-
tary personnel and about five hundred items of army equipment such as MİG-29 jets, sU-25 aircraft, Mi-24P 
and Mi-8MTv choppers (“Joint Russian-Armenian exercise kicks off,” 2019).

3.2. Azerbaijan’s Neutrality

The EU’s linkages with Azerbaijan are guided by the EU-Azerbaijan Partnership and Cooperation Agreement from 
1999. The two parties began to negotiate on a new agreement in 2017 that is meant to give a new impetus and 
additionally strengthened the collaboration on a wide array of areas to mutual benefits. On the one hand, Brus-
sel is Azerbaijan’s number one financial co-operator and investor in oil industry alongside other industries. Over 
the last 10 years, it invested around 18 billion EUR in Azerbaijan (24% of the total foreign direct investments in 
the country). Currently, around 385 EU companies are doing business in Azerbaijan (“Joint Russian-Armenian 
exercise kicks off,” 2019). On the other hand, Azerbaijan is a strategically important collaborator for Brussels in 
the energy sector, providing approximately five percent of the EU’s member countries’ gas requirements, carry-
ing Caspian reserves to the European market (“Facts and figures about EU-Azerbaijan,” n.d.). With the success-
ful construction and implementation of the southern Gas Corridor (sGC), Azerbaijan will become a new ad-
ditional gas supplier to the EU (Lavrina, 2018, p. 7). By far, the oil sector remains the most important area in 
trading relations between the EU and Azerbaijan, however, the smooth implementation of the agreements are of-
ten hampered by the EU’s criticism towards Azerbaijan on human rights policy and the democratic development. 

With regard to the country’s relations to Russia, Azerbaijan has pursued neutral foreign policy by maintaining bal-
anced relations with competing for regional and global powers. since Azerbaijan centres its foreign policy on oil 
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and gas revenues, the Russian influence in Baku has decreased. Relations between Baku and Moscow are mostly 
centred on Nagorno-Karabakh conflict, where Russia plays an ambiguous role by selling armory to Armenia and 
Azerbaijan at the same time. Besides its position of primary weapon provider, Kremlin also plays a role of the 
power broker among the two countries (Aliyev, 2018). Although Russian troops are present in Azerbaijan, Rus-
sian forces have surrounded Baku from the north and the west, which adds a security nuance to their relations. 
As long as EU countries continue to buy oil and gas from Azerbaijan and take advantage of “caviar diplomacy”3, 
the country will not respond to the EU incentives. This unwillingness to establish a more meaningful relationship 
with Brussels might empower Russia to try to win Azerbaijan to its side by pushing the country towards closer 
engagement in the Eurasian Union. The only trump card Russia has at its disposal in Azerbaijan is its role as a 
leading mediator in the Nagorno-Karabakh conflict, which will, undoubtedly, be used if it proves to be necessary. 

3.3. Belarus Dependence on Russia

A decade following the establishment of the EaP, Belarus and EU have been trying to build a relationship based 
on common objectives, including the superiority of law, basic rights and freedoms. The country has not signed 
any kind of agreement with the EU, but their relationship is governed under EU-Belarus Partnership Priorities. 
Following the complete closure of relations in 2011 due to the European sanctions imposed, the mutual relation-
ship started to develop in 2014 through the discussion of a simplified visa-free regime which was finalized only 
recently. Between 2014-2018, Brussel’s support to Belarus under European Neighbourhood Instrument is worth 
of €110 million, while in 2018, the data show that the trade among the EU member states and Belarus enhanced 
in the ratio of 5% (“Facts and figures about EU-Belarus,” n.d.). 

Belarus is Russia’s closest and most important ally after the “loss” of Ukraine and the Kremlin appears determined 
to stop it gravitating towards Europe beyond Russia’s control (Lough, 2019, p. 4). On the other hand, the Be-
larusian government has been fostering a moderate nationalism to create a sense of identity distinct from Russia. 
Minsk emphasized its “situational neutrality” in the Ukrainian crisis and continued business with both countries 
(Zogg, 2018, p.3). Military cooperation has always been the strongest side of Belarus-Russia cooperation which 
was additionally enhanced in 2016 when the Integrated Regional Antiaircraft Defense system started to function. 
starting from 2013 and Russian assertive foreign policy in Ukraine, Minsk started to rethink Kremlin’s policy and 
possible steps that Russia might take with regard to Belarus (Astapenia & Balkuniets, 2016). 

It is, therefore, not expected that Belarus will make a geopolitical U-turn and choose the EU instead of Russia, 
regardless of the recently renewed relations with the EU. The country is overly dependent on Russia economi-
cally and receives generous subsidies and loans. It has the lowest gas price in the region and takes advantage of 
duty-free oil for its own needs. In 2016, the volume of trading activities between Belarus and the Russia climbed 
to $26.1 billion where Russia’s exports to Belarus were worth of $15.3 billion where Belarus’ exports remained at 
the level of $10.8 billion (Belarusian Diplomatic service, n.d.). What might happen in the long run, however, is 
that stagnation of the Russian economy may lessen Kremlin’s grip on Belarus and prevent Russia from remaining 
the sole guarantor of Belarus’ economic well-being.

3 Caviar diplomacy is a term coined to describe Azerbaijan’s foreign policy characterized by offering cash and gifts to buy influence 
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3.4. Georgia’s Pro-Western Policies

Georgia is among the best-performing countries within the Eastern Partnership initiative according to EU stan-
dards and norms. The linkages lean on the EU Georgia Association Agreement including a Deep and Compre-
hensive Free Trade Area (DCFTA), that took effect in 2016’s July and aimed at financial integration besides po-
litical affiliation (“Facts and figures about EU-Georgia,” n.d.). In January 2019, during President of the Council, 
Donald Tusk’s visit to Georgia, he expressed positive comments on EU-Georgia relationship, with the EU be-
ing Georgia’s biggest financial partner providing over €120 million annually in grant assistance (“Facts and fig-
ures about EU-Georgia,” n.d.). The success of this relationship can, as President Tusk put it, be seen in the Geor-
gians’ inclusion of the free-visa regime since March 2017, where in two tears more than 300,000 Georgians freely 
moved within the EU (“Remarks by President Donald Tusk,” 2019). 

Russian influence in Georgia is rooted in both soft and hard power techniques. Georgian self-proclaimed repub-
lics of south Ossetia and Abkhazia are under Russian control. Moscow’s aggression against Kyiv in 2014 and the 
annexation of Crimea was understood as an extension of its stance on Georgian secession disputes which paved 
the way for concerns that Russia would attempt annexation of Abkhazia and south Ossetia (Fischer, 2016). In 
March 2015 south Ossetian president Tibilov signed a military and security alliance and integration treaty with 
Russia, almost completely integrating it with Russia (soldatkin & heritage, 2015). This, in turn, implies that 
Russia does not aim to give up on the rebel regions but rather intensify and deepen the collaboration with them. 
While trying to preserve its influence in these two regions, Russia also deploys soft power techniques through Or-
thodox community in Georgia. A threat to Christianity, which lies at the core of Georgian identity, is a too strong 
an argument not to be used by Russian for the purposes of polarizing Georgian society and altering the percep-
tions people have about the EU and West in general. If Moscow happens to shift or revise its policies regarding 
the occupied lands of Georgia, the Georgian Orthodox Church would position itself accordingly which would 
Georgia to re-maintain its territorial integrity (Menabde, 2019).

3.5. Moldova’s Separatist Issue 

Moldova’s linkages with Brussels are governed under the Association Agreement, containing the Deep and Com-
prehensive Trade Agreement that suggests economic and political integration with EU policies and strategic frame-
works. The EU is Moldova’s primary co-operator in trade and investor. Only in 2018, Moldova accomplished 70% 
of its overall exports to the EU countries and the total volume of the trading activities with the EU accounted 
56% of Moldova’s overall trade, while the EU’s imports from Moldova grew by 62% between 2014 and 2018 
(“Facts and figures about EU-Moldova,” n.d.). In addition, Moldova’s geopolitical position is of interest for both 
Brussels and Moscow. As such, Moldova is considered to be the first mandatory country in case the EU pursues 
enlargement towards Ukraine and Georgia; thus, the risk of Russia’s increased interest in Moldova’s becoming a 
Russian avant-post in the middle of the enlarged EU (Lambert, 2019).

The Moldovan separatist region of Transnistria is of strategic importance as it provides a direct border with the 
EU and NATO. Russia protects its interests by keeping its presence through the Operational Group of Russian 
Forces (OGRF) in the form of a peacekeeping mission. There are on the ground around 1,500 military service-
men besides the battalion of approximately 400 military servicemen. In only 2015, the OGRF completed around 
a thousand small-scale military drill, whose four hundred was shooting exercises where hundred of it were focused 
on combatting terrorism (Dyner & Minassian, 2016, p. 7-8). What is more, in the 2016 elections, pro-Russian 
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candidate Dodon won the presidential elections against a pro-European candidate sandu who urged a path to-
ward Europe and called thousands of Russian military elements’ removal from Transnistria. In November 2019, 
during an interview, president Dodon said that “several hundred soldiers guarding some old shells” cannot be 
perceived as an army, although he did mention that Russia submitted a proposal to shutter a massive ammuni-
tion depot in the breakaway region “Moldovan President says Russia has Made ‘First step,’” 2019), which would 
bring this frozen conflict a step closer to its closure. Dodon’s promise to renew closer ties with Russia rather than 
the EU is in direct conflict with the pro-European stances of the current government. 

3.6. Ukraine: Between Two Fires

European choice is shared across the Ukrainian political spectrum and has become an inherent element of the 
ideology of any political force which supports Ukrainian independence (Wolczuk, 2003). The EU, on the other 
hand, holds Ukraine in the highest regard among all countries within the Eastern Partnership. The EU considers 
Ukraine to be its priority partner and places a great significance in ensuring a stable, prosperous and democratic 
future for its citizens, as well as its support for Ukraine’s independence, territorial integrity and sovereignty (“Facts 
and Figures about EU-Ukraine,” n.d.). The relationship between the EU and Ukraine is entrenched within the 
Association Agreement, including Deep and Comprehensive Free Trade Area. The EU remains Ukraine’s largest 
trading partner with 42% of the country’s total trade (“Facts and Figures about EU-Ukraine,” n.d.). This relation-
ship was additionally deepened and strengthened following the Russian annexation of Crimea. During the EU-
Ukraine summit in July 2019 with president Zelenskyy, Donald Tusk confirmed “the EU’s unwavering support 
for Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence” and refused to “recognise the illegal annexation 
of Crimea and sevastopol by Russia” (“Remarks by President Donald Tusk,” 2019). The annexation of Crimea 
and an attempt to destabilize eastern Ukraine have created a strong sense of insecurity and vulnerability in East-
ern Europe, causing troubles not only to Ukraine but also to the EU Member states which border Russia (Lar-
rabee et al., 2017).

Ukraine was always perceived as part of the Russian controlled circle which extended to security, energy, culture, 
language and even identity. The tensions between the two countries started even before Crimea over Russian nat-
ural gas distribution through Ukraine, the status of Russia’s Crimea-based Black sea fleet, Ukraine’s ties to NATO 
and its pro-Western orientation (Welt, 2019, p. 8). In the context of an existential threat, i.e., Russia, Ukrainians 
will naturally seek support and assistance from the EU as a more powerful and implicitly friendly foreign power 
to Ukraine (Burakovskyi et al., 2018). With the seizure of Crimea, Russia now occupies a strategically important 
position and has unlimited access to its Black sea Fleet which enables Kremlin to project power over the East-
ern Mediterranean. Also, as conflicts in Eastern Ukraine intensify, Russian presence continues via local militants 
in eastern and southern Ukraine, as well as genuine volunteers and activists from around Russia, including eth-
nic Ukrainians (Trenin, 2014). It seems that the unrests and conflicts in Ukraine will not be resolved in due time 
and Ukraine will need the continuous support from the West, including the EU and the U.s. to regain stability 
and territorial integrity.

Conclusion

Although the EU offered the countries the possibility to deepen their relations through the Eastern Partnership 
framework, the Eastern Partnership initiative was always more about economic and financial gains rather than 
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security assurances. An impeding factor that would contribute to the fullest extent to a deepened strategic rela-
tionship between these countries and the EU is also the EU’s inability to offer a credible long-term perspective 
and a “promise” to these countries that once they will be perceived as not solely strategic partners but also one of 
the EU’s member states. While the EU integration perspective is not important for countries that are not pursu-
ing a deepened relationship with the EU, namely Armenia, Azerbaijan and Belarus, the lack of any credible per-
spective for Georgia, Moldova and Ukraine creates vulnerabilities that Russia seeks to exploit. The peculiarity in 
this framework lies in the fact that each of these countries is different with its own geopolitical, cultural and civ-
ilization specificities. 

In light of this, the geopolitical context and the nature of their relationship with Russia to a significant extent im-
pact their views on the EU initiative. Certainly, one of the impediments for several countries to achieve a com-
mon understanding with the EU in the areas of mutual interest are their own national interest and foreign policy 
aspirations which often do not coincide with the EU’s but rather go in Russia’s favour. Following the conflicts in 
Ukraine in 2014, Russia’s ability to projects its military and political power across EaP countries decreased. Due 
to its military engagement in Eastern Ukraine and syria, Russian capabilities to sustain substantial influence es-
pecially in the Caucasus are now under question. Ukraine and Georgia, in particular, started to pursue pro-Euro-
pean policy and to distance themselves from the Kremlin’s sphere of influence. This stronger commitment paid off 
recently when the EU granted visa liberalization to Georgia, Moldova and Ukraine, which marks the most nota-
ble achievement of the EaP since its establishment (sandbrink, 2017). Armenia is a member of both EAEU and 
CsTO and shows a high level of loyalty to Russia, whereas Azerbaijan continues to be politically isolated and ex-
cluded from any kind of regional integration projects. Belarus remains economically and politically tied to Rus-
sia, while Moldova keeps struggling with the anti-EU sentiment in the country. Russia continues to have a strong 
influence via trade, energy, security, religion, and culture. 

By looking at the nature of the EU’s initiative and assessing the six countries’ outlook regarding both their re-
lations with the EU and Russia, this paper has demonstrated that EaP countries provide a common ground for 
both the EU and Russia to project their power as well as to fulfil their foreign policy objectives. In spite of the 
main gain of the EU being a stable and democratic neighbourhood, it is obvious that through the EaP Brussels 
may enhance the role of EU standards and boost its role as an important international player (Wisniewski, 2013, 
p. 4). Although different in nature, the interests of two powers coincide as both sides deploy various techniques 
and methods in pursuance of deeper economic, military and security cooperation with EaP countries. 

Russia still remains as an influential external actor over these countries, intentionally proposing its offers, offering 
low energy prices, and manipulating with its is unpredictable great power to constitute his influence over post-so-
viet space (Tatiashvili, 2016, p. 535). The main purpose of Kremlin’s foreign policy agenda is creating a dispute 
between the West and neighbouring countries. The Western expansion, be it in the form of NATO or EU, is 
perceived as a threat in Russia’s eyes, which is why preventing further NATO and EU expansion to neighbouring 
countries is one of the primary tasks. One of the means to accomplish that goal is to establish control over neigh-
bouring countries by using coercive techniques and “stick and carrot” approach. The tactics that Kremlin deploys 
are far beyond what can be described as diplomatically and politically correct. Especially in Ukraine, Georgia and 
Moldova, Russia capitalizes on frozen and ongoing conflicts and, above all, supports them, either with cover tech-
niques or military support. This, in turn, impedes these countries from creating any substantial engagement with 
the EU due to security breaches and volatile domestic environment. 
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The closer the countries are to the EU, the harsher Russian methods become. Depending on the country, Krem-
lin deploys different techniques in order to conduct its divide and conquer foreign policy. Unless the EU changes 
its approach and reforms the initiative as such and engages in more people-to-people contacts in partner coun-
tries, the EaP initiative will run the risk of being exposed to Russia which will stand ready to hamper the initia-
tive and turn the whole process into their favour. 
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Abstract

Since the 17th century, the parliamentary institution has been seen as a presumption for the existence of democracy. This 
institution, in which the demands of the people were brought to the political field, discussed and enacted, also had a mis-
sion to supervise the executive power. Every country that has been in the process of democratization desires to have this 
institution and the number of parliaments has increased in the world since the beginning of the 20th century. However, 
this golden age of parliament has been short-lived and criticisms have increased that it have been weakened in the face 
of the executive power since the 1920s. These criticisms have become much more observable since the second half of the 
20th century, and the “parliamentary decline thesis” has been expressed by many different observers. But since the begin-
ning of the 21st century, the parliamentary institution has entered a new moment. In this period, which corresponded 
to the rise of populist and authoritarian regimes and the decline of democracies, the parliamentary institution continued 
to decline. Populist’s majoritarian conception of democracy and their reaction to constitutional institutions, especially 
the separation of powers, and their demonizing discourse against the opposition caused the moment of deparliamentari-
zation. This study therefore argues that the parliamentary decline thesis, which prevailed in the 20th century, has been 
replaced by the deparlamentarization since the beginning of the 21st century. Although populist regimes, which began 
to emerge in many countries in different regions such as Latin America, Eastern Europe and the Middle East, came to 
power with the claim of consolidating democracy, they weakened democratic institutions over time and rendered them 
dysfunctional. The study discusses this claim through three former Iron Curtain countries: Russia, Hungary and Poland. 
These countries have made significant progress in democratization since the early 90s and during this process their par-
liament gain power and autonomy. However, when populist autocrats came to power, -Putin in Russia, Orban in Hun-
gary and Kaczynski in Poland- there regimes immediately turn to autocracy and their parliaments lost their significance.

Keywords: Authoritarianism, Populism, Deparlamentarisation

Giriş

17. yy’dan itibaren parlamento kurumu, demokrasinin varlığı için bir karine olarak görülmeye başlanmıştır. hal-
kın taleplerinin siyasal alana taşındığı, tartışıldığı ve yasalaştırıldığı bu kurum aynı zamanda yürütme erkini de de-
netlemek gibi bir misyona sahip olmuştur. Demokratikleşme sürecine giren her ülke de bu kuruma sahip olmayı 
arzulamış ve 20.yy’ın başından itibaren parlamento sayıları dünyada artış göstermiştir. Ancak parlamentonun bu 
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altın çağı kısa sürmüş ve henüz 1920’lerden itibaren yürütme erkinin karşısında ikincilleştiği eleştirileri dile getiri-
lir olmuştur. Bu eleştiriler 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren çok daha net gözlemlenebilir olmuş ve “parlamento-
nun gerileyişi tezi” birçok farklı gözlemci tarafından dile getirilmiştir. 21.yy’ın başından itibaren ise parlamento ku-
rumu yeni bir momente girmiştir. Popülist ve otoriter rejimlerin yükselişine ve demokrasilerin gerileyişine tanıklık 
eden bu dönemde parlamento kurumu da kan kaybetmiştir. Popülist iktidarların çoğunlukçu demokrasi anlayışı, 
başta kuvvetler ayrılığı olmak üzere anayasal kurumlara olan tepkisi ve muhalefeti hasımlaştıran dili ile uygulama-
ları, parlamentosuzlaşma momentine neden olmuştur. Bu çalışma bu nedenle 20.yy’da hakim olan “parlamento-
nun gerileyişi tezi”nin, 21.yy’ın başından itibaren yerini “parlamentosuzlaşmaya” (deparlamentarisation) bıraktığını 
iddia etmektedir. Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerdeki birçok ülkede karşımıza çık-
maya başlayan popülist rejimler, iktidara “demokrasiyi pekiştirmek” gibi bir iddia ile gelmiş olsalar da, zamanla de-
mokratik kurumların içini boşaltarak onları işlevsiz hale getirmişlerdir. Çalışma bu iddiasını üç eski Demir Perde 
ülkesi üzerinden ele almaktadır: Rusya, Macaristan ve Polonya. Bu ülkeler 90’lı yılların başından itibaren demok-
ratikleşme konusunda önemli adımlar atmışlar ve bu süreç boyunca da parlamentoları inisiyatif üstlenerek, özerk-
lik kazanmışlardır. Ancak Rusya’da Putin’in, Macaristan’da Orban’ın ve Polonya’da da Kaczynski’nin iktidarı ele 
geçirmesi ve rejimlerin otokratik bir rotaya girmesi ile parlamentolar geç elde ettikleri bu konumu yitirmişlerdir. 

Parlamentonun Gerileyişi Tezi 

1688’deki Şanlı Devrim’den bu yana demokratikleşme, parlamentonun yürütme organı karşısında güç kazanması 
ve onu denetleyebilmesi olarak yorumlanmaktadır. 18.yy’de İngiltere’de Whig’ler, monarkın parlamento hilafına 
yetkileri elinde toplama arzusu karşısında direnmişler ve Şanlı Devrim ile ortaya çıkan anayasal düzeni korumuş-
lardır. Aynı tarihlerde Amerikan kolonileri, parlamentoda temsil edilmemeleri nedeniyle, Fransa’da ise tabakalar 
meclisinin toplanmaması ve üçüncü tabaka olarak anılan halkın bu mecliste hakkıyla temsil edilmemesi nedeniyle 
monarklarına karşı harekete geçerek devrimler gerçekleştirmişler ve parlamentolarını ülkenin asli anayasal organı 
haline getirmişlerdir. halk egemenliğinin temsil edildiği bu anayasal organlar batı dünyasında 19.yy boyunca al-
tın çağlarını yaşamışlardır. Özellikle İngiliz parlamentosu bu yüzyılda birçok gözlemci tarafından “kadiri mutlak” 
olarak yorumlanmıştır. Jean-Louis de Lolme 1771’de kaleme aldığı “İngiltere’nin Anayasası” adlı çalışmasında “İn-
giliz parlamentosu, kadını erkek, erkeği kadın yapmak dışında herşeye muktedirdir” derken; Bagehot da 1867 ta-
rihli aynı adlı çalışmasında İngiliz parlamentosunu, İngiliz siyasal sisteminin en etkili ve en saygın kurumu ola-
rak tanımlıyordu (Norton, 1992).

Parlamentoların saygınlığı o derece yüksekti ki, güçlü parlamentoları olan ülkeler bu tarihlerde gelişmekte olan 
ülkelere model olmuşlardı. Öyle ki, modernleşme hedefini öncelikli olarak tanımlayan bir dizi ülke “parlamen-
toya” sahip olmayı modernleşmenin asgari koşulu olarak yorumlamışlardı. Rusya, İran ve Türkiye gibi birçok ülke 
20.yy’ın başında monarklarını denetlemek ve halk egemenliğini tesis etmek için parlamentolarını açmışlardır. 1. 
ve 2. Dünya savaşı süresi boyunca yürütme aygıtı hem endüstriyel dünyanın krizlerinden dolayı hem de savaşın 
icrası nedeniyle yasama aygıtını gölgede bırakmaya başladı. Bu dönüşüme teorik düzeyde de katkılar geldi. Wei-
mar dönemi Almanyası’nda Carl schmitt, parlamentonun siyasal iradeyi ortaya koyamamasından hareketle “par-
lamentonun krizinden” bahsederken, aynı dönemlerde Amerika’da parlamentonun, endüstriyel dünyanın ihtiyaç-
larına ivedi şekilde cevap verememesinden hareketle Woodrow Wilson, “güçlü başkanlık” makamını savunacaktı. 
Parlamento kurumuna en ciddi darbeyi ise “Modern Democracies” (1921) adlı çalışması ile James Bryce vura-
caktı. İlk defa bu çalışmada, yürütme erkinin, parlamentoyu gölgede bıraktığı ve parlamentonun, hükümetleri de-
netleyemediği ileri sürülecekti. 
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Parlamento soğuk savaş döneminde ise daha teknik bir organa dönüşmüş ve hükümetleri denetleme vasfından 
uzaklaşarak, onların yardımcısı haline gelmiştir. Bu durumun en önemli nedeni ise refah toplumu politikaları-
nın yaygınlaşması ve sosyoekonomik meselelerin siyasal hayatı şekillendirmesidir. Yürütme erki bu ihtiyaçlar kar-
şısında sahip olduğu teknik yardımcılar aracılığıyla siyasalar üretmektedir, parlamento ise önüne getirilen ve ol-
dukça uzmanlık gerektiren bu siyasalar karşısında sadece onaylama makamı haline dönüşmüştür. Bu dönüşüme 
eşlik eden bir diğer faktör ise medyanın gelişimidir. Bu tarihler ile birlikte daha da görsel ve popüler bir boyut ka-
zanan medya, siyasal aktörler arasından birkaç kişiye odaklanmakta ve bu kişileri haberleştirmektedir. Bu noktada 
tercih edilen aktör de, yürütmenin başı olmaktadır. Öyle ki, yürütmenin başı 60’lardan itibaren çok daha popü-
ler ve medyatik bir figür haline gelmiş ve böylelikle yasama organı ikincilleşmiştir. Fransız sosyal bilimci Duverger 
(1975), tüm bu nedenlerle 20.yy’daki devlet başkanlarını “seçilmiş krallar” olarak tanımlayacaktır. 

1960’larda devletin refah politikaları uygulamaları ile ölçeğinin giderek büyümesi, yürütme organının da, yasama 
hilafına güçlenmesine neden olmuş ve bu durum “parlamentonun gerilemesi tezi”nin dillendirilmesine neden ol-
muştur. Bu tezi dile getirenlerin ortaklaştıkları belli başlı gözlemler ise şunlardı: bürokrasinin giderek büyümesi ve 
siyasa üretiminde hem inisiyatife sahip olmaları, hem de uygulamayı kontrole muktedir olmaları; merkezi hükü-
metin büyüyen bedeni ve artan görevleri; ulusüstü ve uluslararası kurumların ulusal siyasa üzerindeki artan etkisi; 
çok uluslu şirketlerin artan faaliyetleri ve bunların denetimi meselesi; ve son olarak örgütlü çıkar grupları ile yü-
rütme aygıtının yükselen diyaloğu ve yürütmenin yasa tasarılarını bu örgütler ile birlikte hazırlaması. Bu dönüşü-
mün en önemli nedenlerinden biri de, yasa yapım sürecinin nesnesinin/konusunun değişmesidir. 

19.yy’ın minimal devleti döneminde, yasa yapımının temel konusu vatandaş hak ve görevleriydi. Dolayısıyla parla-
menterler, bu sınırlı yasama alanında tek başlarına bir yasa teklifi hazırlayıp, meclise sunabiliyorlardı. Fakat 20.yy’da 
devletin büyümesi ile birlikte, yasamanın nesnesi de değişmiş ve çok geniş ve karmaşık alanların ekonomik, sos-
yal ve yönetsel açıdan düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu değişiklik, sadece bir parlamenterin değil, bir par-
lamenter grubunun dahi altından kalkamayacağı bir yasama sürecini başlatmıştır. Çıkarılacak yasaların yaratacağı 
sosyo-ekonomik etki ve de mevcut ulusal ve uluslararası mevzuat ile bağlantısı parlamenterlerin sınırlı bilgilerinin 
çok üzerindedir. Bu yeni dönemin yasama süreci, muhakkak alanında uzman teknokratik kadroların ortak çalış-
malarının ürünü olmak durumundadır. Bu sürecin bir de hükümet boyutu vardır. Devletin 20.yy’da yüklendiği 
yeni sorumlulukların birincil taşıyıcısı hükümetlerdir ve hükümetler seçim sürecinde bulundukları sosyo-ekonomik 
vaatleri yerine getirmek için zamanla yarışmaktadırlar. Zamana karşı verilen bu mücadelede, parlamento kurumu 
hem yeterli enformasyona sahip değildir, hem de tartışarak süreci uzatmaktadır. Bu nedenle yürütme aygıtının, 
seçmenlerin beklentilerini gerçekleştirebilmek adına yasama organını bypass etmesi bir gereklilik halini almaktadır. 

Devlete yüklenen bu büyük sosyo-ekonomik misyonların doğal bir sonucu da bütçeleme faaliyetinin yaşadığı dönü-
şümdür. Geleneksel olarak parlamentonun varlık nedeni, hükümetin harcamalarını denetlemek ve sunacağı bütçeyi 
onaylamaktır. Fakat hükümetlerin harcama ve borçlanma kapasitelerinin artması ile parlamentoların bunu denet-
leme kudretleri de zayıflamaktadır. Bunun doğal sonucu da, parlamentonun bütçelere fazla müdahale edememesidir. 

Parlamentonun gerilemesinin bir diğer nedeni de, partilerin kurumsal yapıları ve disiplinleridir. Bilindiği üzere par-
lamentonun altın çağının yaşandığı dönemde siyasal partiler yoktu ve parlamenterler küçük hizipler içinde ya da 
kendi hür fikirleri ile yasama sürecine katılıyorlardı. Ancak bu durum siyasal partilerin ortaya çıkışı ile büyük bir 
değişim yaşadı. Günümüzde partiler, parlamentoda kamusal tartışmalar yapmamakta ve kararlarını, kendi yöne-
tim kurullarında almaktadırlar. Parlamenterlere düşen de, yönetim kurullarında alınan karar doğrultusunda mec-
liste oy kullanmaktır. Dolayısıyla parlamentoda fikirler karşı karşıya gelmemekte, sayılar karşılaşmaktadır. Parti 
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disiplinin bir diğer sonucu da, özellikle parlamenter sistemlerde, parlamentoda çoğunluğa sahip olan hükümetin 
denetlenememesidir. Zira aynı zamanda parlamentoda çoğunluk lideri olan başbakan, parlamentonun her türlü 
denetleme/soruşturma hamlesini savuşturabilmektedir. 

Gerileme tezini savunanların üzerinde durdukları bir diğer argüman da, parlamentonun “temsil” kabiliyetinin azal-
masıdır (herman & Lodge, 1978, p. 12). Bu iddiaya göre medya, kamuoyunun kanaatlerini ve beklentilerini doğ-
rudan kamusal alana taşıyabilmektedir. Bu nedenle de, milletvekillerinin halkın taleplerini parlamentoya taşıma 
görevi kıymetini yitirmiştir. Öyle ki, milletvekilleri de kamuoyunun düşüncelerini medya dolayımıyla öğrenir ol-
muşlardır. Ayrıca yeni medya imkanları (internet üzerinden imza toplamak vb.) ile topluluklar doğrudan parla-
mentoya ya da hükümete erişebilmektedirler. Örgütlü çıkar gruplarının gelişimi de, parlamentonun temsil fonksi-
yonuna darbe indiren bir diğer etkendir. sendikalar, sTK’lar, meslek odaları doğrudan hükümetten randevu alıp, 
beklentilerini onlara iletebilmekte ve parlamenterleri bypass edebilmektedirler. Tüm bu nedenler ile 60’larda par-
lamentonun altın çağının sona erdiği yargısı ve “parlamentonun gerilemesi” tezi genel kabul görür olmuştur (Lo-
ewenberg, 1971; herman & Lodge, 1978; Elgie & stapleton, 2006; Flinders & Kelso; 2011).2 

Avrupa ülkelerindeki parlamentoların 20.yy’ın sonlarındaki artan gerilemesinin en önemli nedeni ise hiç şüphe-
siz Avrupa Birliği’nin gelişimidir. Bu ulusüstü yapılanma tüm ulusal parlamentoların egemenlik iddialarını zede-
lemiş ve onların yetki alanlarına giren birçok konuda kapsayıcı düzenlemeler yaparak, etki alanlarını zayıflatmış-
tır. Bir bürokratik organ olan AT (o dönemki adıyla) komisyonunun artan yetkileri zaman içinde bir meşruiyet 
krizine neden olmuş ve ulusal itirazlar yükselmiştir. Öyle ki, bu dönemde AB içinde bir “demokrasi açığı” (de-
mocratic deficit) tartışması ortaya çıkmıştır. Bu tartışmaya göre AT komisyonuna devredilen büyük yetkiler ile 
parlamentoya verilen denetleme gücü arasında büyük bir “açıklık” mevcuttur, bu açıklık ulusal parlamento ve si-
yasal partilerin bu kuruma olan uzaklığı ile daha da büyümektedir (Williams, 1990, p. 306). Bu eleştiriler netice-
sinde 2007 yılında Lizbon Antlaşması yürürlüğe sokularak hem AB parlamentosunun, hem de ulusal parlamen-
toların yetkileri artırılmaya çalışılmıştır. Ancak bu yetki artışı özellikle ulusal parlamentolar nezdinde pek de ikna 
edici olmamış ve değişikliklerin yasama sürecinde inisiyatif hakkından ziyade itiraz edebilme hakkı ile sınırlı kal-
dığı eleştirileri yapılmıştır (Kiiver, 2007). 

Parlamentonun bu dönüşümünü olumsuz bir gelişme olarak yorumlayanlar olduğu gibi buna olumlu bir anlam 
atfedenler de olmuştur. Bu yorumu yapanlar, parlamentonun gerilemesini, yürütme erkinin denetimsizleşmesi ve 
gücün yoğunlaşması perspektifinden okumamaktadırlar. Onlara göre bu dönüşüm, teknolojinin gelişimi sayesinde 
artan “doğrudan katılım” imkanları ile kotarılmış ve böylece “temsil” kurumu gereksiz hale gelmiştir. Özellikle in-
ternetin, siyasal katılım süreçlerini genişletmesi ve yoğunlaştırması, çıkar gruplarının karar alıcılara ulaşımını ra-
hatlatmış ve taleplerin, siyasaya dönüşümünü hızlandırmıştır. Yine medyanın enformasyon ağı ve kamuoyunun 
sesi olma kudreti, yeni bilişim teknolojileri ile artmış ve bu süreç de temsil kurumunu boşa çıkarmıştır. Tüm bu 
süreç demokrasinin, katılım ve denetim boyutunun daha da güçlenmesine neden olmuştur; öyle ki, gözlemciler 

2 Bu teze karşı çıkan araştırmacılar da vardır. Bu itirazlara göre parlamento hiçbir zaman bir altın çağ yaşamamıştır. Parlamentonun 
yürütme erkini denetlemesi hep sınırlı olmuştur; bunun yanında yasa yapım sürecine katkısı ise hala mevcuttur. Yürütme ve yasama 
organı arasında karşılıklı ilişki varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu nedenle tespit edilebilir bir gerilemeden bahsetmek 
mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle “parlamentonun gerilemesi” tezi, parlamentoyu olduğundan farklı bir misyonla tanımlayan ve 
böylece beklentileri artıran yaygın ve fakat hatalı bir yorumun neticesidir. Bu konuda bkz. Flinders, M., & Kelso, A. (2011). Mind 
the gap: Political analysis, public expectations and the parliamentary decline thesis. The British Journal of Politics and International 
Relations, 13(2), 249-268.
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bu süreci “post-parlamenter demokrasi” (haus, 2003) ve de “gözetimsel demokrasi” (monitory democracy) (Ke-
ane, 2011) olarak adlandırmaya başlamışlardır.

Popülizm, Otoriterleşme ve Parlamentosuzlaşma:

19.yy’da altın çağını yaşayan, 20.yy’da ise siyasal partilerin ortaya çıkışı, devletin yeni ekonomik roller üstlenmesi 
ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte yürütme aygıtının karşısında gerileyen parlamento, 2000’li yıl-
ların başından itibaren yeni bir fenomenle karşılaştı. 3. Demokratikleşme Dalgası ile büyük oranda ortadan kal-
kacağına inanılan otoriteryanizm bu tarihten itibaren yeniden siyasal alanda görünür olmaya başladı. İlk olarak 
renkli devrimlere gösterilen güçlü baskıcı reaksiyon ile ortaya çıkan bu fenomen, küresel finansal krizler ile hızlı 
bir artış gösterdi. Beş büyük otoriter rejimin Çin, Rusya, İran, venezüella ve suudi Arabistan’ın demokrasiyi kendi 
bölgelerinde geriletmek için daha eşgüdümlü ve organize çalışmaya başlamaları da, bir “otoriteryan dalga” yarattı 
ve böylelikle otoriterleşme küresel bir boyut kazandı (Diamond et al., 2016, p. 4). 

Ancak bu yeni otoriter rejimler, soğuk savaş dönemindeki ve öncesindeki tek partili sistemlerden, askeri rejimler-
den ve diktatörlüklerden oldukça farklıdır. Zira bu rejimlerde demokratik kurumların birçoğu mevcuttur, düzenli 
aralıklarla seçimler yapılmaktadır ve fakat sistem ya rekabetçi değildir, ya da bu kurumlar bir vitrin süsü olarak 
kullanılmaktadır. Bu rejimlerin bir diğer özelliği de “popülizm” ile at başı gitmesidir, öyle ki, popülizm bu rejim-
lerin ortaya çıkışında en güçlü etken (proximate cause) olarak görülmektedir (Levitsky & Loxton, 2013, p. 112). 
Buna göre kırılgan bir demokrasi, popülist bir lider ya da hareket ile karşılaşırsa hızla rekabetçi otoriter bir rejim 
haline gelmektedirler.

Popülistler toplumun birbiri ile çatışma içinde olan iki homojen gruptan oluştuğunu iddia ederler. Bu gruplar-
dan biri “yozlaşmış elitlerdir”, diğeri ise “saf halktır”. Toplumu bu şekilde ayrıştırdıktan sonra da, siyasal kararların 
“genel iradenin” yegane temsilcisi olan “saf halk” tarafından alınması gerektiğini iddia ederler (Mudde, 2004, p. 
543). Bu noktada da “halkın” popülist lider tarafından doğrudan temsil edildiği iddiası hatırlatılır. Popülizmin, li-
beral-demokrasiden ayrıştığı en önemli husus da burada belirir. Liberal demokrasilerde siyasal arenada yarışmakta 
olan farklı siyasal kimlik ve partilerin her biri bir diğerine meşru alternatif olarak saygı gösterirken, popülistler diğer 
alternatiflerin meşru olmadığına zira halkın değil, elitlerin çıkarlarını temsil ettiklerine inanmaktadırlar. Bu nedenle 
de Müller, popülizmi “ahlakileştirilmiş bir çoğulculuk karşıtlığı” olarak tanımlamaktadır (Müller, 2018, pp. 35-36).

Bu ülkelerdeki popülist liderler, müesses nizam karşıtı bir söylem ile kitleleri kendi etrafında mobilize ederken, 
toplumu da kutuplaştırmaktadırlar. Düşman olarak kodlanan ya da lidere biat etmeyen toplum kesimleri ise reji-
min otoriter veçhesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Popülist liderin müesses nizam karşıtlığının bir diğer uzantısı 
da halk iradesi ile özdeşleştirdiği kendi iradesinin önüne engel çıkaran kuvvetler ayrılığını ve bu ayrımı tesis eden 
kurumsal özerkliği reddetmesidir. Lider, bu yatay denetim kurumlarının yozlaşmış elitler tarafından yönetildiğini 
iddia etmektedir, dolayısıyla hedefi rejimi bu elitlerden arındırmak ve onu yeniden inşa etmektir. Bu amaç doğ-
rultusunda başvurduğu yegane yöntem de “anayasa değişikliğidir”, öyle ki popülizm ile anayasa değişikliği arasında 
güçlü bir yakınlık olduğu söylenmektedir (Landau, 2018, p. 522). 

Popülistlerin anayasa değişikliğinden üç beklentisi vardır: eski kurumsal düzeni ilga etmek, eski düzenin eleştirisin-
den hareketle yeni bir rejim inşa etmek ve son olarak tüm anayasal gücün popülistlerin elinde toplanmasını sağ-
lamaktır. Bunu elde etmek için de öncelikle kurumların içini boşaltmayı hedeflemektedirler. 
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Bahsi geçen bu kurumların başında ise “parlamento” gelmektedir. Literatürde melez rejimler ya da seçimli otori-
ter rejimler olarak tanımlanan bu ülkelerde parlamento kurumu etkisizdir. Bu “etkisizlik”, kurumun inşa sürecin-
deki niyetten kaynaklanabileceği gibi sonradan siyasi müdahaleler ile de yaratılmış olabilmektedir. Popülist otok-
ratların bu müdahalelerinin başında ise plebisitler ve anayasa değişiklikleri gelmektedir .3 Bolivya’da Morales 2009 
yılında ülkeyi anayasa referandumuna götürdü, Ekvator’da Correa 2007 yılında bir referandumla anayasa konseyi 
kurdu ve bu konseyin yaptığı anayasa 2008 yılında yine referandumla onaylandı, Peru’da da Fujimori 92 yılında 
parlamentoyu dağıttıktan sonra 93 yılında yeni bir anayasayı referandumla yürürlüğe koydu, son olarak Chavez’de 
1999 yılında venezuela’yı referanduma götürerek yeni bir anayasayı yürürlüğe koydu. Bu dört popülist lider de, 
anayasa değişikliğini parlamentonun ve yüksek yargının kendi kontrolüne geçmesi için istemişlerdi. Zira dördü 
de göreve başladıklarında parlamento desteğinden yoksundular ve dördü de bu hedefe ulaşabilmek için parlamen-
toyu ve mevcut siyasal partileri yoz elitlerin denetimindeki kurumlar olarak sundular (Levistky & Loxton, 2013, 
pp. 117-124). Referandum sonucunda yüksek yargı üyeleri, seçim kurulu üyeleri değiştiği gibi seçim kanunları 
da liderin lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca yargı organı aracılığıyla muhalif parti ve siyasetçiler 
de susturuldu. Böylelikle parlamentonun kontrolü popülist liderin eline geçti ve yürütme erki, yasamanın dene-
timinden kurtulmuş oldu.

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere popülist iktidarların “yeni anayasa” projelerinin arkasındaki en önemli saik gü-
cün tek elde toplanmasıdır. siyaseti ahlaki bir perspektifle manikyen (manichean) bir zemin üzerinden okuyan 
popülistler için kamusal alanda uzlaşma ve gücü paylaşma istenen bir şey değildir. Gücü bölme ve paylaştırma 
yozlaşmış olarak görülen elitlerin varlıklarını devam ettirecek bir boşluk yaratma riski barındırmaktadır. Bu ne-
denle güç muhakkak halkın otantik temsilcisi olan liderde temerküz etmelidir. Kuvvetler ayrılığı, anayasa yargısı 
ve hukuk devleti gibi nosyonlar ise liderin güç alanını daraltan ve bu nedenle anayasada istenmeyen kurumlardır. 
Ancak modern siyasal sistemlerin genel geçer hükümlerinden olan ve kapitalist ekonomik sistem tarafından da 
varlıkları olumlanan bu kurumlardan vazgeçmek popülist iktidarlar nezdinde de kolay değildir. Bu nedenle bu ku-
rumlar korunmakla birlikte, işlevsizleşmeleri gözetilmiş ve denetim mekanizması olmaktan uzaklaştırılmışlardır.4 

Popülist rejimler bu niteliklerinden dolayı “liberalizm” karşıtı olarak görülmekle birlikte “demokrat” olarak da gö-
rülmeleri mümkün değildir. Zira yukarıda bahsettiğimiz manikyen perspektif nedeniyle muhalefeti gayri meşru 
gördükleri için sandıktan onların çıkmasını engelleyecek ve kendi “meşru” iktidarının devamlılığını koruyacak her 
türlü anti-demokratik önlemi almayı da hak bilirler.5 Bunun için seçim kanunları, seçim bölgeleri ve seçim kurul-
larına da sıklıkla müdahale ederler ve yargı üzerindeki güçleri ile muhalefetin seçim başarısını engellemek için her 
türlü manipülasyonda bulunurlar (schedler, 2002). Ayrıca bunları yapmak için her zaman anayasa değişikliğine 

3 Bu noktada her popülist liderin kurum ve parlamento karşıtlığı bir değildir. Levitsky ve Loxton (2013, pp. 111), popülist 
liderleri dışarıdan gelenler (outsiders) ve içerden gelenler (insiders) olarak ayrıştırmakta ve demokratik siyasal sistemin içinde 
hiçbir zaman bulunmamış ve bu kurumlara aşinalığı bulunmayan outsider-ların, kurumlara ve yatay denetim mekanizmalarına 
tahammüllerinin daha düşük olduğunu iddia etmektedirler. Bu noktada Allende’nin karşısına, kurum karşıtı Chavez ve Fujimori’yi 
yerleştirmektedirler. 

4 Populist ve otoriter rejimlerdeki bu tip kurumlara “işlevsizlikleri” üzerinden “vitrin süsü” benzetmesi yapmak yaygın bir ifade tarzı 
olmuştur. Fakat son dönemlerde bu kurumların görünür işlevsizliklerinin ardında rejimin devamlılığı açısından önemli görevler 
üstlendiği iddia edilmiştir. Buna göre bu kurumlar iktidar bloğu içindeki çatışmaları dindirmek ve partinin muhalefeti devşirmesini 
sağlamak gibi rejimin ömrünü uzatan bir dizi işleve sahiptir. Bu konuda bkz. Oğuz, M. C. (2019). Otoriter Rejimlerde Demokratik 
Kurumların İşlevi: Siyasal Partiler, Parlamento ve Seçimler. YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 12-1, ss. 66-85. 

5 David Landau (2018, p. 539) popülist anayasacılığın gelişiminde iki farklı dönem bulunduğunu iddia etmektedir. ilk döneminde 
popülist liderler anayasa değişikliğini liberal-demokratik düzeni geliştireceği argümanı ile savunurlarken, iktidarda kalma süresi 
uzadıkça ve gücün kontrolünü daha sağlam bir şekilde ele aldıktan sonra bu liberal-demokratik vaatten vazgeçerler ve çok daha 
illiberal bir söylem ile mevcudu korumaya çalışırlar.
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de ihtiyaç duymazlar. Anayasa Mahkemesi, ombudsmanlık, düzenleyici kurumlar ve de insan hakları komisyonu 
gibi makamlara kendi taraftarlarını atayarak bu manipülasyonu rahatlıkla yapabilirler (Landau, 2018, p. 533). 

Bu kurumlar arasında en önemli olanı kuşkusuz parlamentodur. Parlamentonun varlığı 19.yy’da bir rejimi de-
mokratik yapmaya yeterken 21.yy’da varlıkları rejimin niteliği konusunda bizlere yeterli bir yanıt sunamaz olmuş-
lardır. Zira tüm rejimler öyle ya da böyle bu kuruma sahip olmuşlardır. Fakat otoriter rejimlerde, parlamentolar 
temsilcilerin tartıştıkları ve kamuoyu adına karar verdikleri demokratik, şeffaf kurumlar olmaktan ötede yürütme 
erkini elinde tutanların aldıkları keyfi kararlara “yasal kılıf” geçirildiği yerler olarak görülmektedir. Bu nedenle bu 
tip parlamentolara “mühür basan” (rubber stamp) yasama organı adı verilmekte ve yürütme erkini denetlemekten 
ziyade ona danışmanlık hizmeti sunan bir kurum olarak tanımlanmaktadırlar (Brancati, 2014). Bu durum popü-
list rejimlerde de benzer bir içeriğe sahiptir. Bu rejimler çoğunlukçu bir demokrasi anlayışına sahip oldukları için 
parlamentodaki muhalefete ve onların karar alma süreçlerindeki rollerine saygı göstermezler. Kendilerini halkın 
otantik temsilcisi olarak gördükleri için aslında parlamento gibi bir temsil kurumunu da anlamlı görmezler. sık-
lıkla plebisite başvurarak bu kurumu bypass etmeye çalışırlar. Eski Demir Perde ülkelerinden Rusya, Macaristan 
ve Polonya da 2000li yıllara popülist otokrat rejimler ile girmişler ve parlamentosuzlaşma yolunda önemli adım-
lar atmışlardır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde bu sürecin üç ülkede nasıl gerçekleştiği incelenecektir. 

Rusya, Macaristan ve Polonya’da Parlamentosuzlaşma:

sovyetler Birliği döneminde zayıf bir kurum olarak görülen parlamento bu zayıflığını Birliğin çöküşünden sonra 
da devam ettirdi. Parlamentoda görülen bu zayıflık aslında salt Rusya’ya ait bir haslet değildi; tüm post-sovyetik 
devletlerde bu zayıflık belli oranlarda görülmektedir. Fakat Rusya ve Belarus gibi örnekler bu devletlerden daha 
da negatif olarak ayrışmaktadır. Bunun nedeni de tercih ettikleri hükümet sistemleridir. sovyet sonrası Rusya baş-
kanlık sistemini tercih ederek, gücün merkezileşmesini sağlarken; Ukrayna gibi başka örnekler gücün başkan, baş-
bakan ve parlamento arasında dağıtılmasını öngörmüştür. Bu durum seçim sonuçlarında da kendini göstermiş ve 
Ukrayna’da daha çoğulcu seçim sonuçları elde edilirken, Rusya’da tek tip bir parlamenter çoğunluk elde edilmiş 
ve bu durum da ülkenin otokrasiye kayışını hızlandırmıştır (Khmelko & Brulsky, 2018). Ancak Rusya Parlamen-
tosu bu durumda dahi görece bir özerkliğe haizdi. Zira rejimin kurumsal yapısı büyük ölçüde yasal-ussal otorite 
tipini dayanıyordu. Fakat 2000 yılında Putin’in iktidara gelişi ile rejimin yasal-ussal niteliği zayıflarken, enformel 
niteliği arttı ve kişiselleşmiş bir nitelik kazandı. Öyle ki, birçok gözlemci Putin ile birlikte ülkenin neo-patrimon-
yal bir rejim haline geldiğini iddia etmektedir (van Zon, 2008; skigin, 2017). Özellikle Putin’in askeri bürokrasi-
den devşirdiği yeni bürokratik sınıf (silovarchy) ve bu sınıfın sadakatini koruyabilmek için gerekli olan klientalis-
tik ilişkiler rejimi neo-patrimonyal bir konuma getirmiştir. Neo-patrimonyal mantık kendisini parlamento kurumu 
üzerinde de göstermiş ve onun işleyişini de dönüştürmüştür. Bu dönüşümde en etkili faktör Putin’in lideri olduğu 
Birleşik Rusya Partisi’nin devlet ile özdeşleştirilmesi ve diğer partilerin rejim tarafından dışlanmasıdır. Bunun doğ-
rudan sonucu da, Duma için rekabet edecek olan vekil adaylarının her birinin Birleşik Rusya’nın listesine girmek 
istemesi yani Putin’e bağlılığını bildirmesidir. Birleşik Rusya Duma seçimlerinde büyük bir başarı elde etmektedir, 
halihazırda 450 sandalyenin, 343’ünü ellerinde tutmaktadırlar. Bu net üstünlük de, parlamento’nun yürütme er-
kini denetleme işlevini ortadan kaldırmaktadır. 

Putin’in neopatrimonyal rejimi aynı zamanda popülist bir söylemsel strateji üzerinden icra edilmektedir (Casula, 
2013; Robinson & Milne, 2017). Bu söylemin merkezinde ise “Bağımsız/Egemen Demokrasi” (sovereign Democ-
racy) kavramı yer almaktadır. Bu kavram ile Rusya’nın bir demokrasi olduğu ve fakat Batı’nın liberal ve çoğulcu 
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demokrasilerine benzemeyip, belirgin bir özgünlüğe sahip olduğu iddia edilmektedir. Renkli Devrimler’in yarat-
tığı tehdide karşı bir önlem olarak geliştirilen bu söylemin odağında Putin yer almaktadır (Robinson & Milne, 
2017, p. 417). Putin siyaset üstü bir kimlikle sunulmakta ve güç ile enerji ile ve Rusluk ile tanımlanmaktadır. Bu 
nedenle Putin’in karşısında yer alan muhalefet de “gayri millilik” ile suçlanmaktadır (Casula, 2013, p. 8). Putin’in 
popülizmi özellikle 2012 seçimleri ile daha farklı bir aşamaya geçti. 2008 ekonomik krizi ve Medvedev yönetimi-
nin yarattığı memnuniyetsizlik karşısında yükselen protestolar, Putin’in popülizme daha yoğun bir şekilde yönel-
mesine neden oldu. Bu seçim kampanyasında Putin, Rusya’nın büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, muha-
lefetin küresel/yabancı güçlerin beşinci kolu olarak ülke içinde faaliyet gösterdiğini iddia etti ve kendisini Rusluğun 
ve Rusya’nın kurtarıcısı olarak takdim etti (Robinson & Milne, 2017, p. 418). Liberal dünya “çok kültürlülük”, 
“tolerans” gibi soyut kavramlar ile Rus kültürünü zehirlemek ve içini boşaltmak istiyordu ve bu Putin’e göre de-
mokrasinin de sonu anlamına geliyordu zira demokrasi etnik ve kültürel bir temele dayanmaktaydı. 

Putin’in popülist strateji üzerinden yükselen neopatrimonyal rejiminin bir diğer yansıması da yukarıda da ifade 
ettiğimiz üzere “parlamentosuzlaşmadır”. 2004 yılında Birleşik Rusya Partisi’nin parlamentoda çoğunluğu elde et-
mesi ile parlamento başkanın kararlarına mühür basan bir kurum haline geldi. Öyle ki, vekillerin %35’i meclisin 
ilk 18 ayında ya hiç söz almadılar ya da bir kez konuştular. vekillerin 2000-2008 arasındaki parlamento perfor-
manslarına bakıldığında da bakanları parlamentoya çağrıma, gensoru verme ve sayıştaydan inceleme isteme gibi 
başlıklarda dramatik bir düşüş yaşandığı görülmektedir (Whitmore, 2010, p. 1012). 

Bu gerileme muhalefet vekilleri tarafından da teslim edilmektedir ve kendilerinin ve parlamentonun bir dekordan 
ibaret olduğunu iddia etmektedirler. Onlara göre rejim bu kurumun varlığına, hem halka hem de Batı kamuo-
yuna rejimi meşru göstermek için rıza göstermektedir. Bu tespit Rusya’daki demokratik kurumların “göstermelik” 
olduğunu belirtmek için kullanılan “Potemkin Demokrasisi” kavramı ile de uyum içindedir (Whitmore, 2010, 
p. 1008). 2004 yılı içinde ayrıca parlamento tüzüğünde de dört farklı başlıkta revizyona gidildi: hükümet saati, 
Meclis Görüşmeleri, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu ve de Parlamento soruşturmaları. Öncelikle parlamento-
nun hükümet üyelerine sorular sorduğu “hükümet saati” uygulamasında düzenleme yapıldı ve tartışılacak konu-
ların ve davet edilecek bakanların yasama yılının başında belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu durum meclisin hükümet 
üzerindeki denetimini zayıflattı zira meclis, hükümete ülkenin gündemine göre değil, sene başında belirlenen ko-
nulara göre sorular sorabilecek şekilde sınırlandırıldı. Meclis Görüşmeleri faslında da, askeri konular, parlamento-
nun inceleme alanında çıkarıldı. Parlamento soruşturmaları konusunda ise farklı gelişme izlendi. Tüm demokratik 
parlamentolarda bulunan bu soruşturma yetkisi 2004 yılına kadar Duma’dan esirgenmişti. Putin “Potemkin De-
mokrasisi” bağlamında bu yetkiyi 2005 yılında Duma’ya bahşetti ve fakat oldukça zorlaştırılmış şartlar ile. Buna 
göre soruşturmanın açılabilmesi için Duma’nın her iki kanadının da onay vermesi gerekiyordu ve de savcılık so-
ruşturma konusunda dava açarsa, parlamentonun soruşturması nihayete eriyordu (Whitmore, 2010, p. 1010). 

Görüldüğü üzere Putin Rejimi, parlamentonun denetim yetkileri konusunda yasaklar getirmemekle birlikte bunu 
zorlaştıracak/maliyetli hale getirecek düzenlemeler yapmıştır. Bunun en açık göstergesi de, vekillerin ve komisyon-
ların yetkilerinin Genel Kurul’a devridir. Genel Kurul ya çoğunluğun elinde olduğu için ya da istenen çoğunluğu 
elde edemeyecek kadar parçalı olduğu için denetim yetkilerini kullanamayacaktır. 2004 yılında Duma bunlara ek 
olarak sayıştay başkanını ve ombudsmanı atama yetkisini zımni olarak Başkan’a devretmiştir (Whitmore, 2010, 
p. 1011). Yapılan düzenlemeye göre Başkan bu koltuklar için aday gösterecek, parlamento da o isimler arasından 
atama yapacaktır. Böylece yürütme erki, kendisini yasama organı adına denetleyecek iki kurumun başına kimin 
geleceğini belirler hale gelmiştir. 



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

73

Parlamentosuzlaşma süreci 2006 yılında yeni bir boyut kazandı. Bu tarihte Putin “halk Dairesi” (Public Cham-
ber) adında sivil bir ombudsmanlık kurumu yarattı. Bu dairenin görevi parlamentodaki yasa tekliflerini, parlamen-
todaki görüşme ve soruşturmaları, federal ve bölgesel yönetimleri halk adına denetlemekti. Üyelerinin büyük bir 
kısmı Putin tarafından atanan bu dairenin varlık nedeni parlamentodaki muhalefeti daha da sindirmek, rejimin 
demokratiklik iddiasını güçlendirmek ve böylece gücün Kremlin’de toplanmasını sağlamaktı. Dönemin bağımsız 
vekillerinden Oksana Dimitrieva, politikacılardan oluşmayan bu alternatif parlamentoya neden ihtiyaç duyuldu-
ğunu şu sözlerle sorguluyor: “Bu demokrasinin ölümünü gizlemek için kullanılan bir sis bombasıdır. Parlamen-
toda hükümeti denetleyen ve eleştiren bağımsız ve muhalif vekiller varken böyle bir kurum inşa etmenin amacı 
muhalefetin eleştirilerini değersizleştirmektir. halkın temsilcilerinden oluşmayan bu kurum, ülkede her şeyin yo-
lunda olduğu ve hükümetin işleri iyi yönettiği manipülasyonu için kullanılacaktır”6 . Muhalefet partileri de, bu 
süre zarfında dönüşmüş ve sahici birer alternatif olmaktan çıkmışlardır. Bu partilerden bazıları bizzat rejim ta-
rafından kurulmuş (A Just Russia), bazıları da rejim tarafından devşirilmiştir (Liberal Democratic Party of Rus-
sia-Communist Party of the Russian Federation) ve de varlık nedenleri rejim karşıtı oylar karşısında sünger vazi-
fesi görmektir (Robinson & Milne, 2017, p. 418). 

Macaristan’da victor Orban’ın Fidesz Partisi, 2010 yılında parlamentoda yüksek bir çoğunluk elde ederek iktidara 
gelmiş ve Orban elde ettiği bu çoğunluk ile bir yıl sonra ülkenin anayasasını değiştirmiştir. Toplumun geniş kesi-
minin onayını almadan, salt Fidesz’in iradesi ile yazılan ve yürürlüğe konan bu anayasa zayıf bir meşruiyete sahip 
olmakla eleştirilmiştir. Bunun yanında yarattığı yeni sistemin de Macaristan’ı kusurlu bir demokrasi haline getir-
diği iddiaları yaygınlaşmıştır (Agh, 2016). Zira yeni anayasa ile ülkedeki “yatay denetim kurumları” fiilen işlevsiz-
leştirilmiştir. Bu kurumların başında ise anayasa mahkemesi gelmektedir. Anayasa mahkemesi bu süreç sonunda 
önce Fidesz’in kontrolüne geçmiş, sonrasında da içtihat kararları yok kabul edilerek, geleneğinden koparılmış ve 
böylece işlevsizleştirilmiştir. Yürütme erkinin kontrol edilemez hale gelmesi, gücün merkezileşmesine de neden ol-
muş ve her alanda kurumsal özerklikler ortadan kaldırılarak, ülke tamamen victor Orban’ın kontrolünde “de-
legatif demokrasiye” dönüşmüştür (Bogaards, 2018, p. 1488). Orban bu politik durumu bilinçli bir şekilde ya-
ratmıştır. 2014 yılında Macaristan için hedeflerini çok açık bir şekilde dile getirmiştir: “Milli temeller üzerinden 
yükselen İlliberal yeni bir devlet”.7

Rejimin delegatif niteliğinden pay alan bir diğer kurum da hiç şüphesiz parlamento olmuştur. Öyle ki, dünyada 
popülist otokrat liderlerin kontrolünde yaşanan “parlamentosuzlaşma” eğiliminin Macaristan’da da gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. Bu örnekte parlamentosuzlaşmaya neden olan gelişmelerin başında ise “Kardinal Yasalar” (Cardinal 
Laws) gelmektedir. 2012’de yeni anayasa ile yürürlüğe giren bu düzenleme ile “emeklilik, vergi sistemi ve aile hu-
kuku” gibi bir dizi alanda değişiklikler ancak 2/3 çoğunluk ile kabul edilebilen kardinal yasalar ile mümkün ola-
bilmektedir. Anayasa değişikliği için gerekli olan çoğunluğa denk olan bu oran Fidesz’in parlamentonda çoğunluğu 
kaybetse bile kendi düzenlemelerinin değiştirilmesini engelleme niyetini taşımaktadır. Öyle ki, Avrupa Parlamen-
tosu “Kardinal Yasaların”, gelecekteki parlamento seçimlerini anlamsızlaştıracak/önemsizleştirecek bir tehdit oldu-
ğunu iddia etmektedir (Bogaards, 2018, p. 1489). 

Yeni anayasa ile yürürlüğe giren ve parlamentonun asli faaliyetlerini yerine getirmesine engel koyan bir diğer ku-
rum da “bütçe konseyidir” (Budget Council). Üyelerinin 2/3’ü parlamento tarafından, 1/3’ü ise Devlet Başkanı 

6 Bransten, J. (2005). Russia: New Public Chamber Criticized As ‘Smokescreen’ https://www.rferl.org/a/1058018.html (Erişim, 
10/2019).

7 “Orban wants to build ‘illiberal state”, https://euobserver.com/political/125128
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tarafından atanan bu bürokratik kurum, parlamentonun bütçe hakkını nasıl kullandığını denetlemek gibi bir mis-
yona haizdir. Görev süresi parlamentonun görev süresinden daha uzun olduğu için açıkça vesayetçi bir kurum 
haline gelen bu yapı tamamen Fidesz’in kontrolü altındadır. Bütçe Konseyi’nin bir bütçe tasarısını reddetmesi, 
parlamentonun onu yeniden görüşmek zorunda kalması anlamına gelmektedir. Ancak bu noktada parlamentoyu 
bir risk beklemektedir; parlamento mart ayına kadar bütçeyi geçiremezse, Devlet Başkanı’nın parlamentoyu fesh 
etme hakkı vardır (Enyedi, 2015, p. 241). Bu durum da, parlamentoyu bir cendereye sokmakta ve hareket kabi-
liyetini sınırlandırmaktadır. 

Macaristan Parlamentosu’nu etkisizleştiren bir diğer unsur da, komisyondan çıkan teklifin ya da tasarının, mec-
lis genel kurulundaki ikinci okumaya açılmasının engellenmesidir. 2014 yılında yürürlüğe giren bu uygulamayı 
Fidesz, “meclis tartışmalarının partizanca yapılması, efektif olmaması” ile savunmuştur. Uygulama ile daimi ko-
misyondan çıkan teklif/tasarı, yasama komisyonuna gelecek, burada değişiklik talepleri derlenecek ve buradan da 
genel kurula teklif aktarılacak, fakat genel kurulda, değişiklik talebine ve tartışmaya imkan veren “ikinci okuma” 
yapılmayacaktır (szente, 2019, p. 1615). Dolayısıyla muhalefet ancak komisyon aşamasında yasa teklifini görüp, 
bunu değerlendirebilecek ve fakat genel kurulda metin hakkında konuşamayacaktır. Komisyon görüşmeleri hal-
kın erişimine kapalı olduğu için de, yasanın gerekçesi, tartışmaları ve yapım süreci de kamuoyunun değerlendir-
mesinden kaçırılmaktadır. Bunun yanında ayrıca “blok oy” uygulaması getirilmiştir. Muhalefet yasama komisyo-
nundan çıkan nihai teklifin maddelerine karşı seçici bir değerlendirmede bulunma hakkına sahip değildir, teklifin 
tamamını “kabul” ya da “ret” etmek durumundadır. 

Fidezs tüm bunların haricinde parlamentodaki görüşme sürelerini de kısaltarak, yasaların bir iki gün içinde mec-
listen geçmesini sağlamıştır. Parlamentoyu verimli ve dinamik kılma gibi bir söylem ile gerçekleştirilen bu düzen-
leme ile muhalefetin yasa tekliflerinin tamamını okuması da imkansız hale getirilmiştir. Yine aynı hedef doğrul-
tusunda birbirleriyle alakasız onlarca yasal düzenlemeyi bir araya getirip, genel kurulun önüne koyan “torba yasa” 
uygulaması da 2010 yılından sonra artmıştır (szente, 2019, p. 1616). Böylece muhalefetin etkili bir denetim yap-
masının önüne geçilmiştir.

Popülist rejimlerin en temel özelliğinin muhalefeti “kriminalize” etmek olduğunu daha önce de belirtmiştik. Maca-
ristan örneğinde de muhalefetin şeytanlaştırılması, parlamentosuzlaşmayı derinleştiren bir sonuca neden olmuştur. 
Fidezs üyesi meclis başkanı, parlamentoda sosyalist muhalefetin bulunmasını ahlaki bir skandal olarak yorumla-
mıştır (szente, 2019, p. 1617). Bu muhalefet karşıtı tutum meclisin işleyişinde de kendini çarpıcı bir şekilde gös-
termektedir. Muhalefetten gelen her teklif ivedi şekilde reddedildiği gibi, meclis araştırmaları da bakanlara karşı 
değil, muhalefet vekillerine karşı açılmaktadır. Meclis disiplin yönetmeliğinin de son dönemlerde sadece muha-
lefet üyelerine karşı uygulandığı gözlemlenmektedir. Bunların yanında muhalefet vekillerinin kamu kurumlarına 
sorduğu soruların da, bu kurumlar tarafından cevapsız bırakıldığı şikayetleri yoğunlaşmaktadır. 

Neticede popülist Orban’ın 2010 yılından beri yönettiği Macaristan’da parlamento, popülist stratejinin doğal bir so-
nucu olarak etkisini kaybetmiş ve yürütme organını denetlemekten ziyade ona eşlik eden bir kuruma indirgenmiştir. 

Polonya’da ise Anti-komünist ve muhafazakâr hukuk ve Adalet Partisi (PIs), 2001 yılında parlamentoya girdi. 
Parti 2005-2007 yılları arasında koalisyon ortağı olarak hükümetin başında yer aldı. 2015 yılında ise büyük bir 
seçim zaferi ile iktidara geldi. Kısa sürede Liberal-Demokratik kurumları ortadan kaldırma suçlaması ile anılmaya 
başlanan parti, muhalefetin de “Demokrasiyi savunma Komitesi” başlığı altında bir araya gelmesine neden oldu. 



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

75

Güçlü bir popülist söylemle iktidara gelen PIs, ilk icraat olarak eski rejimin elitlerini, kendi taraftarı olan “otan-
tik” ve “meşru” elitler ile değiştirmek oldu. İkinci aşamada ise elitlerin değişimini yeterli bulmayarak, “liberal” ve 
liberal olduğu için de “etkisiz” olan siyasal sistemi tamamen değiştirmeye çalıştı. Bu noktada hedefi de, hükümet-
leri politika üretmekten men ettiğini iddia ettiği anayasal sistem ve kuvvetler ayrılığıydı. Ülkeyi anayasasızlaştır-
mayı hedefleyen PIs (sadurski, 2018), tüm bunları yapabilmek için de partinin kamuoyu desteğini yüksek tut-
maya çalıştı. Bu niyetle emeklilik yaşının düşürülmesi ve çocuk yardımının artırılması gibi sosyal haklar alanında 
reformlar yaptı (Chapman, 2019).

Parti ilk döneminde siyasal sistemi sürekli bir “kriz” içinde göstermeye yöneldi. Bu noktada üç alanı özellikle ön 
plana çıkardı: siyasal/anayasal kriz, ekonomik kriz ve kültürel kriz (stanley & Czesnik, 2019, p. 79). Kriz anlatısı 
bir taraftan bu krizin müsebbibi olarak liberal elitleri hedef tahtasını koyarken, diğer taraftan da PIs’i krizi çöze-
bilecek yegane otantik özne olarak konumlandırıyordu. Gerçekten de, “kriz” söylemi PIs’in tüm radikal politik 
hamlelerinin prelüdü olarak işlev görecekti. Başta anayasa mahkemesi olmak üzere tüm yüksek yargının ve de Yar-
gıçlar Konseyi’nin iki yıllık süreç içinde PIs’in siyasal etkisi altına girmesinde bu kriz söylemi ve ondan hareketle 
uygulanan politikalar etkili oldu. AB’nin de sıklıkla eleştirdiği bu süreç anayasa mahkemesini bir denetim kurumu 
olmaktan çıkararak hükümetin bir yardımcısı durumuna indirgemiştir (sadurski, 2019).

Bu süreç boyunca gücün yürütme erkinde yoğunlaşması ve parlamentonun gerilemesi de gözlemlendi. Parlamen-
tonun gerilemesinde en önemli etken ise parlamentodaki muhalefetin yozlaşmış elitlerden oluştuğu ve otantik ol-
madıkları söyleminin PIs’in kontrolündeki medya tarafından sürekli dolaşımda tutulmasıdır. Bir diğer etken de, 
siyasal kriz ve yozlaşma söyleminden doğan “etkisizlik” suçlamasının da parlamentoda değer kaybı yaratmasıdır. 

Geçen dört yıl boyunca PIs parlamentodaki çoğunluğunu parlamentonun müzakereci ve çoğulcu yapısını ilga et-
mek için kullandı. Gece yarısı oylamaları, beklenen sonuç elde edilene kadar yinelenen oylamalar, verilen deği-
şiklik önergelerinin tamamı üzerine oy kullandırtılması ve meclis başkanı tarafından muhalefet vekillerine verilen 
para cezaları ile parlamento yürütmenin mutlak kontrolü altına girdi (Ziotkowski, 2019; Tworzecki 2019). Yine 
aynı şekilde muhalefetin yasama sürecinden dışlanması için hükümetin bizzat hazırladığı kanun tasarıları, vekil-
ler üzerinden bireysel tekliflermiş gibi genel kurula sunuldu ve böylece muhalefetin ve kamuoyunun sürece dahli 
engellendiği gibi süreç de hızlandırıldı (Tworzecki, 2019, p. 99). PIs’in iktidarının ilk yılında kanun önerilerinin 
%40’ı, vekiller tarafından verildi, ki bu oran önceki yıllarda sırasıyla %15 ve %13’dü. Parti bu yöntemi sadece sı-
radan düzenlemeler için kullanmadı; adalet bakanına hakim ve savcılar üzerinde mutlak kontrol veren teklif gibi 
birçok hayati düzenlemeyi de bu şekilde, bir vekilin teklifi olarak yasalaştırdı. Yine bu süre zarfında parlamento-
daki tartışmaları yayınlaması gereken meclis web sitesi bu görevini yerine getirmeyerek, kamuoyunun bilgi alma-
sını engelledi (sadurski, 2018, p. 46). 

Sonuç

20.yy’ın başlarından itibaren dillendirilmeye başlanan parlamentonun gerileyişi tezi bu iddiasını öncelikle yasama 
organının yürütmenin gölgesinde kalması ve yasa yapma sürecinde inisiyatifi yürütme erkine kaptırması ile destek-
liyordu. Bu sürecin nedeni olarak ise bir politik tercihten ziyade teknik gerekçeler gösteriliyordu. Ancak 21.yy’ın 
ilk on yıllarında ortaya çıkan “parlamentosuzlaşma” süreci bu şekilde okunamaz. Zira bu dönüşüm öncelikle bir 
politik iradenin ürünüdür; popülist otokratlar, parlamentoları yoz elitlerin denetimi altında olmakla suçlamış ve 
etkisizleşmesini bizatihi arzu etmişlerdir. İkinci olarak ise bu etkisizleşme, yasa yapım sürecindeki inisiyatifin yiti-
minden ziyade yürütme üzerindeki denetimin ortadan kalkması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu denetimsizlik de, 
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popülist yönetim mantığının doğal bir sonucudur. Zira popülist liderler kendilerini halkın otantik temsilcisi/söz-
cüsü olarak gördükleri için bir temsil kurumunu da gereksiz görmektedirler. Lider, halkın taleplerini içgüdüsel 
olarak bilmektedir, gerektiğinde ise halkıyla plebisitler üzerinden temasa geçerek kendi arzusunu, onlara onaylat-
maktadır. Parlamento kurumu bir temsil kurumu olarak gereksiz olduğu kadar, ulusun liderce bilinen hedefleri 
ve çıkarlarına erişimini de yavaşlatan, sekteye uğratan bir engel olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda 
üç ülke üzerinden de gördüğümüz gibi popülist liderler farklı yöntemler ile bu kurumun içini boşaltmaya çalış-
makta ve onları salt bir “mühür basan” organ haline getirmeyi hedeflemektedirler. İç tüzük değişiklikleri ile mu-
halefeti yasa yapım sürecinden dışlama ve sessizleştirme en fazla başvurulan yöntemdir. Muhalefetin susturulması 
ise popülist mantıktaki “şeytanlaştırma” ile meşrulaştırılmaktadır. İkinci bir yöntem ise parlamentoyu halk adına 
denetlemek gerekçesi ile ona paralel kurumlar oluşturmaktır. hem Rusya, hem de Macaristan’da gördüğümüz bu 
tür kurumlar, bir taraftan rejimin kamuoyuna karşı demokratiklik iddiasının sürdürülmesine yaramakta, diğer ta-
raftan ise parlamentonun denetim imkanını sınırlamaktadır. Başta hükümet olmak üzere, parti ile özdeşleşen yü-
rütme aygıtı da parlamentonun denetimini fiilen umursamaz hale gelmektedir. Örneklerde de görüldüğü üzere 
parlamentonun bakanlara ve kurumlara sordukları sorular yanıtsız bırakılmaktadır. Parlamentonun bu etkisizliği, 
anayasa mahkemelerinin de yürütme tarafından devşirilmesi ile daha da belirgin hale gelmiştir. 
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Abstract

Women’s representation in politics is quite low in Turkey. The most important reasons for this situation are so-
cial, economic, cultural inequality that caused by patriarchy and male-dominated political culture. Neighborhood 
mukhtar may be an alternative to increase women’s representation in politics. This study focuses on understand-
ing whether or not the neighborhood mukhtar will create an alternative political practice for women. In this con-
text, in-depth interviews were conducted with mukhtar women in İstanbul and Kocaeli and tried to be under-
stand from their experiences that why women choose the neighborhood mukhtar, the causes involved in, their 
process of being elected, difficulties of this process, how they related between politics and neighborhood mukh-
tars, what their activities and what want to do. 

Key words: Political representation, gender, neighborhood mukhtar

Giriş

Türkiye’de kadınların ulusal ve yerel siyasette temsilci olarak yer almaları her zaman sorunlu olmuştur. Gelenek-
sel toplumsal cinsiyet ilişkileri, kadınların toplumsal fırsatlardan eşit yararlanamaması, kadınların örgütlenmele-
rinde yaşanan sorunlar ve siyasetin erkek egemen yapısı, partilerin cinsiyet politikaları, kadın kollarının güçsüz-
lüğü, yöneticilerin cinsiyet eşitliğine duyarsızlığı gibi birçok etken, kadını hem ulusal hem de yerel siyasetin dışına 
itmektedir. Bununla birlikte dünya genelinde kadınların ulusal siyasete göre -iktidar gücünün daha az olması ne-
deniyle- yerel siyasette temsilci olma şansını daha çok elde ettikleri görülmektedir. Ancak Türkiye için bu durum 
geçerli değildir. Türkiye’ye özgü bu durumun ardında; yerel siyasetin ulusal siyasetin uzantısı olarak görülmesi, 
1980 sonrası dönemde yerel yönetimlerin rantın paylaşıldığı alanlar olarak görülmeye başlanması ve yerel politi-
kanın teknik bir alan olarak algılanması nedeniyle en az milletvekilliği kadar bu alana da erkek adayların yoğun 
ilgi göstermesi gibi nedenler yatmaktadır. 

Öte yandan ulusal siyasete göre yerel siyaset kadınların siyasette temsilini artırmanın bir yolu olabilir. Özellikle 
de mahalle muhtarlığı, apolitik bir alan olarak konumlandırılmasına rağmen aslında politik bir alandır ve aday 

1 Bu çalışma, yazarın 2011 yılında tamamladığı “Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde Niteliksel Bir Araştırma” 
başlıklı doktora tezindeki bir bölümün güncellenmiş ve gözden geçirilmiş halidir. Tez kapsamında 2009-2014 yılları arasın mahalle 
muhtarlığı yapan kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmelerden yararlanılmıştır.

2 Batman University
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olmanın daha kolay olduğu, seçilmenin ve kararları hayata geçirmenin görece daha muhtemel olduğu bir yapı-
lanma olması nedeniyle kadınların siyasete katılımlarını artırıcı bir potansiyel taşıyabilir. 

Bu olasılıktan hareketle çalışma, siyasette yeterince yer alamayan kadınlar için mahalle muhtarlığının alternatif bir 
siyaset pratiği yaratıp yaratmayacağını anlamaya odaklanmıştır. Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli kentlerinde 2009-
2014 döneminde muhtarlık yapmış olan kadınlarla yapılan yüz yüze derinlemesine görüşmelerden yararlanılmış, 
kadın mahalle muhtarlarının bu süreci nasıl deneyimledikleri -seçilme süreçleri, bu süreçte karşılaştıkları güçlük-
ler, muhtarlık ve politika ilişkisini kurma biçimleri, yürüttükleri ve gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler gibi alan-
lar dikkate alınarak- anlaşılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın ilk bölümü kadınların siyasette eksik temsili, mahalle muhtarlığının yapısı, kadınların için muhtarlı-
ğın neden önemli olduğu konuları ele alınmıştır. “Mahalle Muhtarlığına Kadın Deneyimleri Açısından Bakmak: 
Alternatif Bir siyaset Pratiği Mümkün mü?” başlıklı ikinci bölümde ise alan araştırmasının metodolojisi ve bul-
gularına yer verilmiştir. 

Kadınların Siyasette Temsil Sorunu

Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesi, temelde, ataerkil rejim ve bu cinsiyet rejiminin yarattığı toplum-
sal, ekonomik, kültürel ve siyasi eşitsizlikle ilgilidir. Modern toplumlarda gündelik yaşamın kamusal alan ve özel 
alan olarak ayrılması ve toplum tarafından kadınlara yüklenen ailede bakım, yetiştirme, beslenme gibi yeniden 
üretimi sağlamaya yönelik toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların özel alanda konumlandırılmaları, yurt-
taşlık kategorisine dâhil olmalarını da güçleştirmiştir. 19. yüzyıla değin kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip 
olamadıkları, bu hakları elde ettikten sonra dahi, erkeklerle eşit yurttaş olmanın önündeki engellerin halen varlı-
ğını sürdürdüğü görülmektedir (Pınarcıoğlu, 2017: 12). Örneğin, Türkiye’de siyasette yer alan kadınların temsil 
oranları 2019 yılı itibariyle, parlamentoda %17,4, belediye başkanlıklarında, %3,2’dir, muhtarlıklarda %2,14’tür. 
Yerel seçilmiş meclislerdeki kadın temsil oranlarına bakıldığında il genel meclisi üyeliğinde %3,8, belediye meclis 
üyeliğinde ise %4,9’dur (Demirel, 2019: 58). Kadınların politika alanındaki bu eşitsiz konumları, diğer alanlarda 
da görülmektedir. Kadınların istihdama katılım oranının %28,9 (TÜİK, 2019) olduğu, okuma yazma bilmeyen 
yaklaşık iki buçuk milyon kişinin %85’inin kadın olduğu (TÜİK, 2017) bilinmektedir. 

Temelde; kamusal alan-özel alan ayrımında kadınların konumu, toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsiz yapısı ve siya-
setin erkek egemen yapılanışı gibi nedenler, bir yandan kadınların eksik temsil edilmesine yol açmakta; diğer yan-
dan temsilci olma şansını yakalayan az sayıda kadının siyasette yer alma biçimlerini olumsuz olarak etkilemekte, 
nitelikli bir kadın temsilini güçleştirmektedir. 

Öte yandan, “makamın iktidarının daha az olduğu yerlerde” kadın temsilci oranının daha yüksek olduğu görülür 
(Phillips, 1995: 83). Ancak Türkiye özelinde bakıldığında, kadınların ulusal ve yerel politikadaki temsil oranları-
nın çok düşük olmasının yanı sıra, dünyadaki eğilimin tersine bir durumla da karşılaşılmaktadır. Dünya genelinde 
kadınların yerel politikadaki temsil oranları, ulusal politikadaki temsil oranlarından daha yüksekken3, Türkiye’de 
kadınların yerel politikadaki temsil oranları ulusal politikadaki temsil oranlarına göre düşük kalmaktadır. Yerel si-
yasetin ulusal siyasetin vesayetinde kalması ve bağımsız bir gündeminin olmaması, yerel siyasetin özellikle 1980’ler-
den sonraki değişimlere koşut olarak daha ‘ticarileşmesi’, daha teknik ve rantabl bir alan olarak yapılandırılması 

3 Bkz. http://www.cities-localgovernments.org/uclg/ 
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ve bu durumla yakından ilişkili olarak yerel yönetimlerin karar organlarının erkeklerin tekelinde oluşu ile kadın-
ların politikadaki simgeselliğinin4 daha çok ulusal meclisler için geçerli olması gibi nedenler, kadınları yerel siyase-
tin dışına iterek eksik temsil edilmelerine neden olmaktadır (Alkan, 2005; sancar-Üşür, 2008). 

Kadınların yerel politikadaki eksik temsili bu bağlamda düşünüldüğünde, ilk sorun, kenti erkeklerden farklı de-
neyimleyen kadınların yerel siyasette yeterince temsil edilmemesidir. Bu sorun, kadınların özgül gereksinimlerinin 
kentsel karar alma mekanizmalarına yansımamasına ve bu mekanizmalarda dikkate alınmamasına yol açmaktadır. 
İkinci sorun, yerel siyasette temsilci olarak yer alabilen az sayıdaki kadının, yerel politikaya giriş süreci ve bu sü-
reçte karşılaştıkları zorluklardır. Kadınlar, yerel siyasal karar alma süreçlerine aktif olarak katıldıklarında; az sayıda 
olmaları, erkek egemen sistemi içselleştirmeleri, kadın yurttaşları temsil etme istek ve farkındalıklarının yeterli ol-
mayışı ya da yerel siyasetin eril yapısı gibi nedenlerle taleplerini ya hiç dillendirememekte ya da ancak sınırlı bi-
çimde gündeme getirebilmektedirler. Bu sorunlar, kadınları, karar alma mekanizmalarında yer alsalar bile, kararla-
rın alınması sürecinden dışlamaktadır. Bununla birlikte diğer yerel seçilmiş organlara göre mahalle muhtarlığının 
kararların alınmasında ve uygulanmasında daha doğrudan bir yapılanma olması, kararların alınma sürecinde ka-
dınların etkililiğini artırabilmektedir. 

Mahalle Muhtarlığı

Mahalle, “bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden 
ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri ya da komşuluk birimi” olarak tanımlanmakta-
dır (Keleş, 1998: 89). Türkiye’deki kamu yönetimi örgütlenmesindeki en küçük yerel birim mahalledir. Mahalle, 
yerel bir birim olmasına rağmen, merkezi yönetimin taşra örgütlenmesinin bir parçası olarak yapılandırılmıştır ve 
bir tüzel kişiliğe sahip değildir (Bora ve İşat, 2006: 41). Nitekim mahalle muhtarlığına verilmiş olan görevler de, 
ağırlıklı olarak merkezi yönetimle ilgili görevlerdir (Keleş, 2000: 250). 

Mahalle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, “belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gös-
teren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim” (5393 sayılı Belediye Kanunu, Md.3) olarak ta-
nımlanmaktadır. Aynı kanunun 9. maddesine göre, mahalle, yerel halkın oyu ile seçilen muhtar ve dört asıl, dört 
de yedek üyeden oluşan ihtiyar heyeti tarafından yönetilmektedir. Mahalle muhtarı, 5393 sayılı Belediye Kanu-
nu’na göre, “mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini ge-
liştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş 
bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla” yükümlü kılınmıştır 
(5393 sayılı Belediye Kanunu, Md. 9). Mahalle muhtarları; halkın oyu ile doğrudan seçilmektedir ve seçime gire-
bilmek için bir siyasi partinin adayı değil, bağımsız aday olmaları gerekmektedir. Mahalle muhtarları, seçilene ka-
dar yerel yönetim adayı gibi hareket ederken seçildikten sonra merkezi yönetime ait görevleri yerine getirmektedir 
(Arıkboğa, 1999: 103). Bu çerçeveden bakıldığında, mahalle muhtarlıklarının bir yanıyla yerel yönetim diğer ya-
nıyla merkezi yönetimin temsilcisi olarak görüldüğü söylenebilir (Erdoğan-Tosun, 2006: 31).

Mahalle muhtarlarının görevleri; nüfus ve vatandaşlık hizmetleri ile ilgili görevler, askerlikle ilgili görevler, sivil sa-
vunma ile ilgili görevler, güvenlik hizmetleri ile ilgili görevler, adalet ve yargı hizmetleri ile ilgili görevler, seçim-
lerle ilgili görevler, milli eğitim hizmetleri ile ilgili görevler, vergilerle ilgili görevler, tapu işlemleri ile ilgili görevler, 

4 Türkiye’de kadınların meclisteki temsili, tek parti döneminden itibaren, rejimin diğer otoriter rejimlerden farklılığını ve bu noktada 
demokratikliğini ‘simgelemek’ açısından önemli bir stratejik araç olarak görülmüştür (Tekeli, 1982: 381). Ancak ‘simgesellik’, daha 
çok ulusal politika açısından geçerli olduğu için, kadınların yerel politikadaki temsili önemsenmemiştir (Alkan, 2004: 75).
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sosyal güvenlik ile ilgili görevler ve tebligat ile ilgili görevlerdir (4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar 
ve İhtiyar heyetleri Teşkiline Dair Kanun, md.3, 1944). Diğer yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 9’a 
göre belediye, “mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkân-
ları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulun-
durur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır” (5393 sayılı Bele-
diye Kanunu, 2005). 

Mahalle muhtarlıklarının görevlerinin bu şekilde belirlenmesi, muhtarlıkları bir tür “mühür vurma” ve “evrak 
verme” birimine dönüştürmektedir. Bununla birlikte, 2014 yılı itibariyle mahalle muhtarlığının öneminin arttığı 
görülmektedir. 2014 yılında 6360 sayılı kanunla 30 ildeki tüm köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle mahalle 
muhtarlığının sayısı iki katına çıkmış, kuruma olan ihtiyaç artmıştır (Arıkboğa, 2018: 31).5 

Mahalle muhtarlığının en önemli yanı, kentsel yaşamda halka en yakın birim olma özelliğine ve bu açıdan de-
mokrasinin güçlenmesi, yerel hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesinde önemli bir role sahip olma-
sıdır. Parası veya gücü olmamasına rağmen “Türkiye’deki en büyük sivil toplum örgütü mahalle muhtarlığıdır; 
çünkü muhtarlar gerçek anlamda halkın seçtiği insanlardır” (Toksöz, 2012: 113).

Kadınlar İçin Mahalle Muhtarlığı Neden Önemli?

Mahalle muhtarlığı, yerel demokrasinin gelişmesi açısından önemli bir örgütlenme olmakla birlikte, erkek egemen 
siyaset alanlarından biridir. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de 30.005 mahalle bulunmasına rağmen sadece 963 mahal-
lenin muhtarı kadındır (%3,2). 2009-2014 arası dönemde 18.607 mahalle muhtarından 429’unun (%2,3), 2014-
2019 arası dönemde ise 31.635 mahalle muhtarından 622 (%2)’sinin kadın olduğu bilinmektedir. hem mahalle 
sayısının artması hem de kadınların bu alana daha çok ilgi duymaya başlamasıyla birlikte kadın mahalle muhtarı 
oranlarında bir yükselmenin olduğu görülmektedir.

Çoğu kadın için mahalle muhtarlıkları, yerel yönetimler içerisinde en kolay ulaşılabilir ve en kolay aday oluna-
bilen birimdir; çünkü aday olabilmek için parti bağlantısı ya da adaylık ücreti gerekmemektedir. Mahalle muh-
tarlığında adaylık usulü yoktur. Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar heyetleri seçimi hakkında 
Kanun’a göre; “En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla on sekiz yaşını dolduran her Türk 
vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali 
olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartı 
aranmaz; okur-yazar olmak yeterlidir”. Bu durum kadınların siyasete katılımını kolaylaştırabilecek bir potansiyel 
taşımaktadır. Çünkü kadınların ulusal ya da yerel siyasette temsilci olmalarının önünde siyasi partilerin cinsiyetçi 
yapılanması ve aday olmak için gereken eğitim, ücret, ilişki ağları gibi engeller vardır. Muhtar adaylığının görece 
kolay olması bu engelleri ortadan kaldıran bir durum oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, mahalle muhtarlıklarının gerçek anlamda bir yerel yönetim birimine dönüştürülmesi, yerel siya-
sette kadın katılım ve temsilini güçlendirecek olması açısından önem taşımaktadır. Diğer yandan kadınların, 

5 Osmanlı döneminde, 1829 yılında kurulan ve yerel yönetim birimi olarak görülen mahalle muhtarlığı, inişli çıkışlı bir öneme 
sahip olmuştur. 1913 yılına kadar yerel yönetim birimi olarak varlığını sürdürmüş, 1933 yılında kaldırılmış, 1944 yılında ise tekrar 
kurulmuştur. 2014 yılında 6360 sayılı kanunla 30 ildeki tüm köyler mahalleye dönüştürülmüş, mahalle muhtarlığının sayısı iki 
katına çıkmış ve özellikle kırsal mahallelerinin (büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köylerin) ilçe merkezlerine uzak olması 
kuruma olan ihtiyacı artırmıştır (Arıkboğa, 2018: 23-31).
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gereksinimlerini karşılayacak yerel hizmetleri kendilerine en yakın yerden, -mahalle ölçeğinden- almaları özellikle 
“yoksul ve kent merkezinden uzak yerleşim alanlarında” yaşayan kadınlar açısından da son derece önemlidir (Bora 
ve İşat, 2006: 40-41). 

Öte yandan, Belediye Yasasındaki 9. maddenin etkinlik kazanması önemlidir; burada gerekli olan, muhtarların “ma-
halle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları” nasıl belirleyecekleri ve belediyelerin, “kararlarında mahal-
lelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurma ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütül-
mesini sağlamaya çalışma” yöntemlerinin nasıl olacağının belirlenmesidir ve bu noktada yerel yönetimler ve yerel 
sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak etkili sonuçlar verebilir. İlgili madde çerçevesinde yapılacak işler; mahal-
lelerde “kadın komiteleri”nin oluşumunun desteklenmesi, bir araya gelebilecekleri ve olanaklar elverdiğinde “ka-
dın dayanışma merkezleri” durumuna getirilebilecek mekânların oluşturulması, bu tür mekânların oluşumunda 
gönüllü örgütlerle ortaklığa dayanan yöntemlere öncelik verilmesi ve mahalle örgütlenmelerinde kadınların etkin-
liğinin özendirilmesi için yerel yönetimlerin sorumluluk üstlenmesidir. Yerel yönetimlerin “semt birimleri” oluş-
turması, hem hizmetin mahalleye götürülmesi, hem de bu birimlerde etkin rol alan kadın ve kadın örgütlerinin 
mahallelerini ilgilendiren kararlara katılımını kolaylaştırıcı bir düzenlemedir (KA-DER, 2006: 41-42). 

Mahalle Muhtarlığına Kadın Deneyimleri Açısından Bakmak: Alternatif Bir Siyaset Pratiği 
Mümkün mü?

Bu bölümde, mahalle muhtarlığının kadınların siyasete katılımını artırıcı bir alternatif olup olmadığını anlamak 
üzere İstanbul ve Kocaeli’nde yürütülen araştırma sonuçlarına yer verilmektedir. 2009-2014 yılları arasında ma-
halle muhtarlığı yapan kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmeleri kapsayan alan araştırmasıyla, kadın muhtar-
ların; bu alana neden yöneldikleri, seçilme süreçleri, bu süreçte karşılaştıkları güçlükler, muhtarlık ve politika iliş-
kisini kurma biçimleri, yürüttükleri ve gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Araştırma, erkek egemen bir politika alanı olarak kurgulanan mahalle muhtarlığını ve bu alandaki sorunları, ka-
dın deneyimleri açısından ele almaktadır. sosyal bilimler alanında erkek merkezli deneyimlerin evrenselleştirilmesi, 
toplumsal ve tarihsel süreçlerde kadınları görünmez kılmaktadır (harding, 1996: 39). Bu nedenle kadın dene-
yimlerinin oluşturacağı bilgiye gereksinim vardır ve politikayı/politik katılımı, kadınların deneyimlerini de kata-
rak yeniden tanımlamak önem taşımaktadır. Bu gereksinimden hareketle alan araştırması, -ayırt edici özelliklerin-
den biri sorunları kadın deneyimleri açısından ele almak olan- feminist metodolojiyi benimseyerek, erkek egemen 
bir alanda kadınların deneyimlerini ve gündelik hayatlarını anlama ve yorumlama çabasındadır. Feminist yöntem, 
kadın edimlerinden kaynaklı var olan birçok olayı açığa çıkarmakla ilgilenmektedir. Burada önemli olan nokta, 
anaakım araştırma yöntemlerinden farklı olarak, araştırmacı ve araştırılan arasındaki özne-nesne hiyerarşisini kıra-
bilmek ve bu bağlamda kadınları bilen özneler olarak birincil veri kaynağı görmek; pozitivizmin hiyerarşik ‘yuka-
rıdan bakış’ı yerine, ‘içeriden bakış’ yaklaşımını benimsemektir (Kümbetoğlu, 2008: 53-54). 

Araştırmada, feminist metodolojiye en uygun görünen niteliksel yöntem kullanılmıştır. Kadın deneyimlerini açığa 
çıkarmada niteliksel yöntemin seçilme nedenleri, sosyal olguların karmaşık yapılarını anlamayı ve kavramayı; kav-
ramlar ve süreçler arasındaki ilişkiyi yorumlamayı olanaklı kılması açısından araştırmanın konu ve amacına en uy-
gun yöntem olmasıdır. Aynı zamanda araştırmanın oluşturacağı bilginin ayrıntılı ve derinlemesine olmasına ve bi-
reylerin kendi anlatı ve ifadelerinin olduğu gibi yansımasına da imkân vermesi açısından niteliksel yöntem tercih 
edilmiştir. Nitel araştırmada yapılan görüşmeler, görüşülenlerin kendi deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl algı-
ladıklarını ve yorumladıklarını yansıtmaktadır (Kuş, 2007: 130). 
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Araştırma evrenini, İstanbul ve Kocaeli illerindeki kadın mahalle muhtarları oluşturmaktadır. 2009 yerel seçimle-
rinde İstanbul’da 49, Kocaeli’nde 21 olmak üzere toplam 70 kadın, mahalle muhtarı olarak seçilmiştir. Araştırma 
evrenini oluşturan 70 kadından, görüşmeyi kabul eden 22’si ile (İstanbul’dan 11, Kocaeli’nden 11 kadın muhtar) 
görüşülmüştür. Görüşülen muhtarların çoğunluğu 40-59 yaş arasında, evli, lise mezunu ve ücret karşılığı bir işte 
çalışmayan kadınlardan oluşmaktadır (Tablo-1).

Tablo-1: Görüşülenlere İlişkin Bilgiler

Yaş 18-39 40-59 60+ Toplam

1 17 4 22

Çalışma Durumu Çalışıyor Çalışmıyor Emekli Toplam

5 12 5 22

Medeni Durum Evli Bekâr Boşanmış Eşi ölmüş Toplam

15 3 2 2 22

Eğitim Durumu İlk Orta Lise Ön lisans/
Lisans

Lisansüstü Toplam

1 3 10 8 - 22

Kadınları Mahalle Muhtarı Olmaya Yönelten Nedenler

Araştırma kapsamında görüşülen muhtarları, muhtar olmaya yönelten nedenler büyük oranda benzerlik göster-
mektedir. Kadınların muhtar olmayı isteme nedenlerine bakıldığında neredeyse bütün anlatılardan yansıyan ortak 
nokta, “insanlara yardım etmek ve daha iyi hizmetler sunmak”tır.6

“İnsanları çok sevdiğim için, yardım etmek istediğim için muhtar olmak istedim. İnsanlar için bir şey yapmadan du-
ramam ben, hep insanlar için bir şeyler yaparım, bunu isteyerek de yaparım. O yüzden muhtar oldum yani.” (N., 47, 
Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)

“Halka daha iyi hizmet verebilmek için muhtar olmayı istedim. Sevgi, birlik, beraberlik için istedim. En önemli amaç-
larım bunlardı yani.” (N., 59, Ev Kadını, Kocaeli, Muhtar)

Muhtarların muhtar adayı olma düşüncelerinin oluşması da çoğunlukla benzerlik göstermektedir. Muhtar adayı 
olan kadınların okul aile birliğinde, site yönetiminde, siyasal partilerde ya da sivil toplum örgütlerinde aktif ol-
maları, boş durmayı sevmemeleri ve insanlara yardım etmek isteğinde olmaları çoğunlukla ortak özellikleri ola-
rak belirmektedir. Yine çoğunlukla ortak olduğu gözlemlenen diğer özellik, aile ve çevrelerinin kendilerini muh-
tar adayı olmaya yöneltmiş olmasıdır.

“Ben bir derneğin başkanlığını yaptım 5 sene. Bir dönem bizim sitenin ada yöneticiliğini de yaptım ondan sonra işte 
muhtar olmamı istediler. Mahallenin çok büyük çoğunluğu söyledi bana bunu. Sonra olur mu olmaz mı derken, baş-
ladık çalışmalara. Ben bütün hayatım boyunca insanlara yardım ve hizmet etmek için yaşadım diyebilirim. Bu yüzden 
muhtarlık yakın geldi. Öyle başladı.” (F., 56, serbest, Kocaeli, Muhtar)

6 Nitekim bu açıklamalarını doğrular nitelikte bir durumla, araştırma sırasında sıklıkla karşılaşılmıştır. Kadın muhtarların büyük 
bir çoğunluğunun muhtarlık binasındaki bir odası, ihtiyacı olan kişilere dağıtılmak üzere yıkanmış ve ütülenmiş ikinci el giysilere 
ayrılmıştır.
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“Yani aslında hiç düşünmüyordum. Ben çalışıyordum, ayrıldım oradan. 2 sene çalışmadım. Okul aile birliği başkanı 
oldum o dönemde. (…) Sonra işte seçimler olacak, bizim önceki muhtar da bayandı, o bırakacaktı işte, il genel mecli-
sine geçti, bana dedi sen düşünmez misin diye. (…) Ben nasıl yaparım, yapabilir miyim diye çok düşündüm, eşim çok 
destekledi, teşvik etti. Çevremdekiler de öyle destek oldu, komşularımdan çok destek gördüm, çalışmalarımı geceleri be-
raber yaptık, kadın erkek hepsi geldi. Yani istemeden düştüm ben bu şeyin içine. Son gün bile yani düşünüyordum.” 
(N., 47, Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)

Araştırmada görüşülen muhtarlardan bazılarının aday olma düşüncesinde ise muhtarlığın “baba mesleği” olması-
nın etkili olduğu anlaşılmaktadır.

“Benim aslında babam muhtardı. Ben onun yanında uzun yıllar çalıştım, vefat edince, bu işleri de bildiğim için ben 
devam ettirmek istedim, beni tanıyorlardı zaten, herkes destek oldu.” (N., 50, Emekli, İstanbul, Muhtar)

“Bizde aileden gelen bir şey bu, dedem de babam da muhtardı benim. Baba mesleği diyebilirim. Yıllar sonra da ben 
oldum işte. Ama tabi mahalle çok istedi aday olmamı, onların desteği olmadan olmazdı.” (N., 59, Ev kadını, Koca-
eli, Muhtar)

“Daha evvel babam muhtardı. Liseyi bitirdikten sonra 18 yıl boyunca sekreterlik yaptım ona. Sonra ben aday oldum. 
Bu beşinci dönemim benim, doğduğum mahallede muhtarlık yapıyorum.” (E., 61, serbest, İstanbul, Muhtar)

Öte yandan muhtarlığın, ekonomik getirisi yüksek olmayan, gönüllü ve istekli olmayı gerektiren bir yapıya sa-
hip olduğu söylenebilir. Bu noktada kadınların “hizmet etmek” için bu alan talip oldukları; fakat erkeklerin farklı 
amaçlara sahip olduğu görüşmeler sırasında dile getirilen noktalardan biri olmuştur. Daha çok insana daha iyi 
hizmet sunma düşüncesiyle muhtar olduğunu belirten bir görüşülen, muhtarların amacının bu olması gerekti-
ğini; ancak muhtarlığın farklı algılandığını ve farklı amaçlar doğrultusunda tercih edildiğini düşünmektedir. Gö-
rüşülenin anlatısından kadın ve erkek muhtarları amaçları doğrultusunda birbirinden ayrı tutuğu anlaşılmaktadır.

“Şimdi bakın ben gerçekten gece gündüz daha iyi hizmet etmek için çalışıyorum. (…) Bir muhtarın amacı bu olmalı-
dır. (…) Bir kadın olarak muhtarlık, bakın ama erkek olarak değil, kadın olarak muhtarlık, vatandaşa yardım edecek-
sin, hizmet götüreceksin, zor durumdaki insanların içine girip, onların yaşantısına ortak olmak olarak tanımlıyorum. 
(…) Ama mesela muhtarlığı böyle anlamayanlar da var. Yerlerinde bulamazsın onları, ya evdedir ya kahvede. Çoğu 
da ruhsat için girer bu işe, hizmet falan sıfır. Ben biliyorum bunu yaşadım, benden önceki muhtar böyleydi, onun için 
de ben olmak istedim, yazık bu mahalleliye. (Ruhsat dediniz, ne için ruhsat?) Silah ruhsatını diyorum, muhtarlara 
silah ruhsatı verirler, onun için istiyorlar. (Kadınlar mı erkekler mi yapıyor sizce bunu?) Erkekler yapıyor tabii. Ka-
dınların öyle bir şeyi yok, nerden olsun? Muhtarlıkta durmayanlar da erkekler zaten, kadınlar hep yerinde durur, yani 
onların da hepsi aynı değildir yani; ama erkeklere göre çok daha iyiler, onlar yapmalı diyorum hep ben.” (M., 46, Ev 
Kadını, Kocaeli, Muhtar)

Seçilme Süreci

Muhtarlık, diğer yerel seçilmiş organlara göre aday olma süreci farklı olan bir kurumdur. Aday olduğu mahallede 
en az 6 aydır ikamet eden, 18 yaşını dolduran ve okuryazar olan her Türk vatandaşı, kamu hizmetlerinden yasaklı 
olmamak şartıyla muhtar olarak seçilebilir. Bu noktada muhtarlık, aday olmanın görece kolay olduğu ve yerel de-
mokrasiye daha uygun bir yapılanma olarak görülebilir. Muhtar adaylığının meşakkatli bir süreç olmadığı, görü-
şülenler tarafından da belirtilmiştir. 
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“(Aday olmak için) Hiçbir yol yok, aday olduğunu kendin etrafına duyuruyorsun sadece. 25 yaşını7 geçmiş olan herkes 
aday olabilir. İşte kendini tanıtan broşür, oy pusulası bastırıyorsun, azalarını buluyorsun. Yani bir gecede bile yapabi-
lirsin.” (N., 47, Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)

Mahalle muhtarı adayları, aday olduklarını belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı bir seçim çalışması yürü-
tebilmektedirler. Muhtarlıkta adaylık usulü olmadığı için, muhtar adayları, siyasi partilere ve bağımsız adaylara 
tanınan propaganda hakkından yararlanamazlar; ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce, resimli 
veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabilmektedirler (YsK, Karar 
No: 1130). seçim sürecinde seçim çalışmalarını nasıl gerçekleştirdikleri sorulan muhtarlardan alınan yanıtlar ço-
ğunlukla benzerlik göstermektedir. Tanıtım broşürleri hazırlayan muhtar kadınlar, bu broşürleri ev ziyaretleri ger-
çekleştirerek dağıtmışlardır. İki ya da daha fazla dönemdir muhtarlık yapan kadınların8 ise bu çalışmaları çoğun-
lukla ilk dönemlerinde gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

“Bu dönem çalışmam olmadı; ama ilk girdiğimde olmuştu. İlk dönemde kendini tanıtmak zorundasın. Evlere gittim, 
ben adayım dedim. İlla bana oy verin diye değil, aday olduğum için geldim dedim. Ev ziyaretleri yaptım, tanıttım 
kendimi. (seçim giderleriniz oldu mu?) Oldu tabii; ama öyle çok masraf gerekmiyor, broşürleri bastırıp geziyorsunuz. 
(seçim giderlerini nasıl karşıladınız? Destek aldınız mı?) Yani tabi bizim herhangi bir seçim desteğimiz olmadığı için 
kendimiz karşılıyoruz; eşim destek oldu, o karşıladı.” (N., 59, Ev kadını, Kocaeli, Muhtar)

“Ben ev ziyaretleri yaptım, azalarım da katıldı çoğu zaman. Broşürlerimizi dağıttık, kendimizi anlattık. Bazen kendi-
liğinden oluşan toplantılar da oldu. Mesela işte bayanlarla yaptığımız günlerde falan da anlattım yani, çok destek ol-
dular. (seçim giderlerinizi nasıl karşıladınız? Destek aldınız mı?) Benim eşimle dayım karşıladı, dayım da azam oldu 
zaten, o şekilde oldu yani.” (N., 47, Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)

Anlatılarda dikkat çeken diğer bir nokta, kadınların seçim çalışmalarını sürdürmek için bir erkekten maddi des-
tek aldıklarına ilişkindir. Görüşülen kadınların bir kısmı çalışıyor ya da emekli olmasına rağmen, kampanyaları-
nın giderlerini tek başlarına karşılayamamaktadır. hem Türkiye genelinde hem de araştırma özelinde kadınların 
ekonomik kazanımlarının erkeklere oranla daha düşük olması, bu durumun temel nedenlerinden biri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

“Toplum aslında kadınları istiyor…”

Kadın muhtarlara, seçim döneminde ve sonrasında seçmenlerle ilişkilerinin nasıl olduğunu, kadın aday olmaların-
dan kaynaklanan herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda alınan yanıtlar benzer 
olmuştur. seçmenler, kadın adayları desteklemiştir ve desteklemeye devam etmektedir. Burada aslında seçmenlerin 
yerel siyasette kadın temsilciler görmek istediği, özellikle kadın seçmenlerin bu durumu desteklediği görülmektedir.

“Benim için neredeyse tüm mahalle çalışmıştır emin olun. Ama özellikle kadınlardan oluşan bir grup özel bir çalışma 
yaptılar benim için. Ev ziyaretlerinde de kadınlardan çok destek gördüm ve cesaretlendim. Kadınların arasındaki da-
yanışma, dostluk, sevgi gerçekten çok samimi. Onların desteğini görmeseydim inanın ki adaylıktan çekilirdim.” (M., 
42, İnşaat Teknisyeni, Kocaeli, Muhtar)

7 Görüşme tarihi 2018 yılı öncesi olduğu için, görüşülen kişi o dönemin bilgisini vermiştir. 13.03.2018 tarihli ve 7102 sayılı Kanunun 
23. maddesiyle; 2972 Sayılı Kanuna göre 25 olan seçilme yaşı 18 olarak değiştirilmiştir.

8 Görüşülen muhtarların çoğunluğu, iki ya da daha fazla dönemdir muhtarlık yapmaktadır.
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“Ben mahallilerden daha çok destek aldım. Hani bazen olumsuzluklar da oldu; ama sadece işte diğer adaylar ve on-
ların çevresinden olumsuz tepkiler oldu, o da normal herhalde. Yani bence destek görmemde kadın olmam da etkili 
oldu diye düşünüyorum ben. Kadın olduğum için vatandaşla daha samimiyim, gece gündüz arayabiliyorlar beni, ile-
tişim daha kolay oluyor, onlar da bunu söylüyor. Ben hep şey derim muhtarlar kadın olmalı derim.” (Ç., 45, serbest, 
İstanbul, Muhtar)

Muhtarlık ve Siyaset İlişkisi

Mahalle muhtarlığı, kadınların siyasete katılımını artırıcı bir potansiyel taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin ka-
dınlar tarafından nasıl algılandığı, muhtarlığı siyasi bir katılım olarak değerlendirip değerlendirmedikleri de önem 
taşımaktadır. İnsanların siyaset kavramını algılama biçimleri, nasıl bir toplumda yaşamak istediklerinin önemli bir 
göstergesidir. siyaset, iktidar kullanma araçlarını ele geçirerek başkalarını yönetme isteği olarak tanımlandığı tak-
dirde, hiyerarşik ve otoriter bir toplum yapısının onaylanması söz konusudur. Buna karşılık siyaset, “toplumsal ko-
numları ve çıkarları farklı insanların bir araya gelerek sorunlarına ortak çözümler üretebilme süreci” olarak tanım-
landığında eşitliğe dayalı demokratik bir toplumsal yapı tahayyülü ön plana çıkmaktadır. siyasetin hiyerarşik ve 
otoriteye dayalı tanımı, kadınlar başta olmak üzere birçok toplumsal grubun aleyhine sonuçlar doğururken; eşit-
liğe dayalı demokratik tanımı, politik karar alma süreçlerinde kadınların eksik temsil sorununun çözümüne yöne-
lik bir açılım yaratma potansiyeli taşımaktadır. siyasetin bu tür tanımı, kadın erkek eşitliğini gerçekleştirebilecek 
bir demokrasi anlayışının da temeli olmaktadır (sancar-Üşür, 2000, s: 199).

Muhtarlara, siyasetin kendileri için ne anlam ifade ettiği sorulduğunda, çoğunlukla her iki kavram için de hizmet 
temelli tanımlamalar yaptıkları görülmektedir. 

“Siyaset insanların en iyi, en güzel şekilde yaşamalarını istemek ve onun için çalışmaktır, eşit paylaşımcılıktır.” (F., 56, 
serbest, Kocaeli, Muhtar)

“Siyaset, insanlara yardım etmek, onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için hizmet vermektir.” (s., 41, Ev 
Kadını, Kocaeli, Muhtar)

“Siyaset, halka verilen hizmettir aslında. Yani işte bunun için kanunları, kuralları koyarsın, yani insanlara daha iyi 
şartlar için çalışırsın.” (s., 46, Ev Kadını, İstanbul, Muhtar)

Görüşülen kadınların siyaseti, iktidarı ele geçirmek olarak değil, insanların daha iyi şartlarda yaşaması için verilen 
bir hizmet olarak tanımladığı görülmektedir. Ancak, kadınlar siyasetin daha çok iktidar ve çıkar için yürütüldü-
ğünü, içinde yalan barındırdığını vurgulamışlardır. 

“(İnsanların) iyi yaşamaları için bunu (siyaset) yapmalıdır da, bunun için mi yapıyorlar bilmem. Yani bana göre öyle 
olmalıdır, onlar ne için yapar bilmem. (Ne için yapıyor sizce?) Valla ne biliyim, oy içindir herhalde (gülüyor). Muh-
tarlar bile öyle. Ama öyle olmayan arkadaşlarımı biliyorum, ben de öyle değilim tabii (gülüyor).” (G., 65, Ev Kadını, 
Kocaeli, Muhtar) 

“(Siyaset) insanların iyi yaşamaları için sunulan hizmetlerdir bence. Ama bizde böyle değil. İnsanların gözüne hoş gö-
rünmek için yapıyorlar, oy kazanmak için. Parası olan, arkası olan siyasete giriyor, o da gene cebini düşünüyor.” (P., 
38, Ev Kadını, İstanbul, Muhtar)
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“(…) E siyaset tabi ki yalan, yalanlar üzerine kurulmuş yani doğru dürüst siyaset yapan yok. Yani mesela bugün be-
nim babam çıksa yapamaz. Bakın ben o kadar açık sözlüyüm. İçim dışım neyse o. Yani ben bile oraya girsem, yalan 
konuşmak zorundasın yani. Yani yapmak zorundasın olmaz ki yalansız. O yüzden sevmiyorum ben siyaseti.” (M., 46, 
Ev Kadını, Kocaeli, Muhtar)

“Doğru yapan için güzel siyaset; ama yanlış yapan için değil. Herkes bir taraftan bir baş olmak için ayrı bir grup ku-
ruyor ve bir yerlere gitmek için ben baş olayım, insanları götüreyim, yani ülkesini, milletini, bayrağını düşünen par-
tilerin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani kafamda öyle bir yapı oluşuyor siyaset denince.” (h., 58, Ev Kadını, İs-
tanbul, Muhtar) 

Görüşülen kadınlar, muhtarlığı aslında siyaset tanımlamalarına benzer bir şekilde tanımlamışlardır. Ancak, uygu-
lamadaki siyasetin iktidar mücadelesi ve partizanlık temeline yaslandığını düşünmeleri nedeniyle muhtarlığın si-
yasetten, siyasetin de hizmetten ayrı tutulması gerektiği noktasında hemfikirdirler. Kadın muhtarlarla ilgili yapıl-
mış olan bir araştırmada da benzer noktalara vurgu yapılmaktadır.9

“Muhtarlık şu, benim görüşüm: Vatandaşın istediği hizmetleri onlara sunmaktır. Muhtar hem anadır, hem babadır, 
hem yakınıdır orada yaşayanların, arkadaşıdır, dert ortağıdır. (…) Mahallenin bütün ihtiyaçlarını muhtar karşılar.” 
(N., 59, Ev kadını, Kocaeli, Muhtar)

“Muhtarlık, yani halkın en yakın ulaşabildiği kurumdur, muhtarlar mahallenin, mahallelinin her tür sorunlarını çö-
zer. Demokrasinin işlevsel hale gelmesi için muhtarlık ilk basamaktır ve bu yüzden çok önemlidir.” (F., 56, serbest, 
Kocaeli, Muhtar)

“Muhtarlar bağımsızdır. Muhtarlık siyasetten tamamen arınmalı, yani yoksa bölünmeler yaşanır, bu çok tehlikeli. Muh-
tarlık ayrılma değil, kaynaşma ve birleşme yeri olmalı. Elbette herkesin bir siyasi görüşü var; ama insan bunu kendi içinde 
yaşamalı. Siyaset yüzünden insanlar arasında ayrımcılık yapılmamalı.” (M., 42, İnşaat Teknisyeni, Kocaeli, Muhtar)

“Yok, yani ben onu düşünmüyorum. Bir muhtar olarak hiçbir zaman bir siyasi partiye gönüllü olmayacaksın. Tamam, 
kendi gönlünde zaten var bir parti mutlaka da bunu alenen yapamazsın; çünkü vatandaş burada seni kişi olarak seç-
miş, parti olarak değil.” (C., 51, serbest, İstanbul, Muhtar)

Muhtar kadınların siyaset ve muhtarlığı birbirinden ayrı tutmalarının diğer olası nedenleri, mahalle muhtarlığı-
nın genel olarak apolitik bir kurum olarak yapılandırılması ve muhtarların her siyasi görüşten oy aldıkları için si-
yasetten uzak durmayı düşünmeleridir. 

Muhtarların Faaliyetleri

Kadın muhtarlar mahallenin yönetiminde doğrudan söz sahibi oldukları için kararlarını da uygulamaya geçirebil-
mektedir. Bu açıdan mahalle muhtarlığı, kadınlara alternatif bir politikanın kapılarını da açmaktadır. Bununla bir-
likte görevlerinin daha çok bir köprü kurma niteliğinde olması ve çoğunlukla sosyal yardım faaliyetlerinde bulu-
nuyor olmaları kısıtlayıcı bir siyaset alanı da yaratmaktadır. Yanı sıra bütçelerinin kısıtlı olması, gerçekleştirilmek 
istenen faaliyetlerin de önünde bir engel oluşturmaktadır.

9 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Erdoğan-Tosun G., Siyasetin Kadınlara Ardına Kadar Açık Apolitik Kapısı: Mahalle Muhtarlığı, Kadın 
Çalışmaları Dergisi. 1(1), ss.30-43.
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Kadın muhtarların faaliyetlerine bakıldığında, çoğunlukla mahalledeki eksikleri tespit edip, belediyeye ve ilgili ku-
rumlara aktardıkları ve yanı sıra sosyal yardım faaliyetlerinde bulundukları anlaşılmaktadır.

“Ben mahallemde olan sorunları dilekçelerle ya da telefonla belediyeye iletirim. Merdiven bozulur, çukur oluşur, halle-
deriz. Parklarla ilgili sorunları, altyapıyla ilgili sorunları, işte çöplerle ilgili hani her ne sorun varsa ya bizim tespit et-
tiğimiz de olabilir bu ya da halkın bize gelip ilettikleri oluyor, bunların hepsini belediyeye iletiriz. Biz daha çok bun-
ları yaparız, köprü görevi görüyoruz.” (Ç., 45, serbest, İstanbul, Muhtar)

“Muhtar olarak insanlar işte telefon açıyorlar mahallede herhangi bir sorun olduğunda, direkt bize geliyorlar. Biz de di-
rekt ilgili birime müracaat ediyoruz. Bu şekilde olayın çözümlenmesini sağlıyoruz. Geziler yapıyoruz. Mağdur insanlara 
yardım buluyoruz. Onların notlarını alıyoruz. Onlara yardım etmek isteyenlere, burs vermek isteyenlere onları yönlendi-
riyoruz, aracı oluyoruz. Hatta bana şey derler, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı var, Türkan Saylan, Türkan 
Saylan derler bana. Yani o tip şeylerimiz olmuştur. Hala da oluyor, devam ediyoruz.” (N., 63, Emekli, Kocaeli, Muhtar)

Muhtarların gelirleri, devlet tarafından ödenen maaş ve verdikleri belgeler karşılığında aldıkları mühür parasın-
dan oluşmaktadır. Bu durum özellikle ekonomik gelir düzeyi düşük mahallelerde maddi sorunlara yol açmakta ve 
muhtarların gerçekleştirmek istedikleri faaliyetleri gerçekleştirememelerine neden olmaktadır.

“Biz çok bir şey yapamıyoruz, belediyeden istiyoruz eksiklerimizi, maddi durumumuz sıfır. Ben kendi imkânlarımla 
topladığım ikinci el eşyaları ihtiyacı olanlara dağıtıyorum. Çok fakir insanlarım var çünkü. Faaliyet olarak isterim ki 
folklor kursu olsun mesela, bütün kesimlerin gençlerini oynatmak isterim her yörenin gençlerini. Kendi kültürlerini ta-
nıtsınlar, öyle etkinlikler düzenleyelim mesela. Yani Laz Kürtlerin oyununu oynasın, o onunkini… Birlik, beraberlik, 
dayanışma açısından çok isterim.” (N., 59, Ev kadını, Kocaeli, Muhtar)

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı

Kadınların siyasette eksik temsilinin en önemli nedenlerinden biri geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgilidir. 
Bu noktada, kadınlardan öncelikli beklenen hane içindeki bakım, yetiştirme, beslenme gibi yeniden üretimi sağ-
lamaya yönelik işleri yapmalarıdır. siyaset ise kamusal alana ait olduğu ve dolayısıyla erkekler tarafından yapılması 
uygun görülen bir uğraştır. Kadınların da bu rolleri sorgulamadan içselleştirdiği ve buna uygun davrandığı bir 
toplumsal yapının hakim olduğu görülmektedir. Kadınların siyasette daha fazla yer almaları önemli olmakla bir-
likte nitelikli bir kadın temsilinin gerçekleşmesi için toplumsal cinsiyet farkındalıklarının olması ve cinsiyet eşitli-
ğini sağlamaya yönelik politika ve faaliyetler geliştirmeleri önemlidir. Araştırma kapsamında görüşülen kadınlar ise 
çoğunlukla bu rolleri sorgulamadan kabul etmekle birlikte aynı zamanda muhtarlık da yapılabileceklerini belirt-
mekte, bununla da aslında “gurur” duymaktadırlar. Muhtar kadınların çoğunlukla muhtarlık için neredeyse tüm 
günlerini ayırdıklarını, buna rağmen “evle ilgili işlerini de aksatmadıkları” görülmektedir. Aşağıdaki anlatıda dik-
kat çeken diğer bir nokta, kadınların eşlerinin bu durumu ‘hayretle ve takdirle’ karşıladığı olmaktadır.

“Benim bütün günüm burada geçiyor diyebilirim. Sabah erkenden açarım, akşama kadar dururum. (…) (Peki, bu 
durum ev yaşantınızı nasıl etkiledi?) Geçmişte iş hayatı olunca, bir alışkanlığım var oradan, biraz da şey böyle elime 
koluma çabuğumdur. Yani mesela eşim geçen gün üst komşumuza demiş ki: yani hayret ediyorum, orda yemeğini pişi-
rirken, bir yandan çamaşırları asıyor, bir taraftan bulaşık yıkıyor. Gerçi yoruluyor musun desen, evet yoruluyorum. (…) 
İşte o işleri yapıyoruz yani, öyle ya da böyle.” (N., 47, Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)
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Katılımcılardan bazıları, ev işlerini aksatsalar dahi, eşlerinin ‘anlayışlı’ olması nedeniyle, bu anlamda bir sorun ya-
şamayacaklarını düşünmektedirler. sonuç olarak, muhtar kadınların da, toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirdikleri 
ve ‘rollerinden doğan sorumluluklarını’ her şart ve durum altında gerçekleştirme çabasında oldukları söylenebilir.

“Sabah 8.30’da açarım. Saat 12 ile 1.30 arası yemek saati. Dışarıdaki işler için koşturmak için de çıkıyorum bazen. 
O sırada da azamı bırakırım. Akşam 5’e kadar buradayım. Yani gün boyu buradayım. Biz sekreter falan tutamıyo-
ruz zengin mahallelerdeki gibi, devletin verdiği 300 milyon para. (…) (Peki, bu durum ev yaşantınızı nasıl etkiledi?) 
Yani kalabalık değiliz zaten. Eşim de çok anlayışlıdır. Evde yemeğim olmasa bile eşim sorun yaratmaz bana; ama ben 
mümkün derece evdeki işimi yaparım, aksatmam.” (N., 59, Ev kadını, Kocaeli, Muhtar)

Yukarıdaki maddi yetersizlikler nedeniyle sekretarya desteği alamadığını belirten bir görüşülenin de ifade ettiği 
gibi, gelir düzeyi yüksek olan mahallelerdeki çoğu muhtarın bu desteği alabildiği ve ev yaşantısına herhangi bir 
sorunun yansımadığı görülmektedir. 

“Benim sekreterim var, sabahları o açar erkenden. Ben de hani 10-11 gibi gelirim. O benim yapabileceğim işleri yapa-
biliyor zaten, sorun olmuyor yani geç gitmem. Akşamları da genelde beraber çıkarız. Ama nedir işte benim dışarıda iş-
lerim olunca da çıkarım. Yani vaktimin çoğunu harcıyorum yine. (Peki, bu durum ev yaşantınızı nasıl etkiledi?) Yani 
diyorum ya sekreterim olduğu için daha rahatım ben o yönden. Ev işleri için vaktim oluyor, olmayınca da yardım alı-
yorum, bir sorun yaşamadım o yönden.” (s., 49, Emekli, İstanbul, Muhtar)

“Yardımcılarınız olunca çok vaktinizi almıyor aslında, yani her gün gelmesem de en az 3 gün burada oluyorum. Dışa-
rıda yapılması gereken işler de oluyor, onları da yapıyorum. (Muhtarlık ev yaşantınızı nasıl etkiledi?) Ben çalışma ha-
yatından geldiğim için alışkınım aslında bunlara. Gerektiğinde yardımcı da alıyorum ev işlerine. Yani öyle idare ediyo-
ruz, ailem de anlayışlı zaten, öyle olmasa zor olabilirdi.” (E., 61, serbest, İstanbul, Muhtar)

Görüşülen bir kadın muhtarın, muhtarlık işleri için ailenin diğer bireylerinden destek alarak ev işlerine vakit ayır-
dığı görülmektedir. Ancak ‘eş’ ve ‘oğul’dan oluşan aile bireyleri, evle ilgili işleri yapmak yerine, muhtarlıktaki iş-
leri yapmayı tercih etmektedirler. Bu durumun da, araştırmanın birçok aşamasında ortaya çıkan cinsiyet rolleri ile 
doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.

“Ben o konuda biraz şanslıyım, eşimle oğlum da yardımcı oluyorlar, sabahları oğlum açıyor burayı, ben de işte yemekti 
falan onları hallediyorum, işim çok olursa sonra eşim gidiyor, oğlumun okulu var çünkü. Benim dışarıda işim olunca 
da burada duruyorlar, hani elim kolum bağlı olmuyor benim çok. Sonuçta buraya kapanmamak, dışarıda da hani ma-
hallelinin içinde de olmak gerekiyor bazen.” (R., 46, Ev Kadını, Kocaeli, Muhtar)

Çok yoğun çalıştıkları görülen muhtarların çoğunluğu, yorulsalar dahi evdeki işlerini ‘aksatmadıklarını’ ifade etmek-
tedirler. Bu noktada, araştırmada görüşülen kadınların birisi dışında, çoğunluğunun, ev işlerini kendi sorumlulu-
ğunda gördükleri ve ev içi işbölümünün cinsiyet temelli olduğu anlaşılmaktadır. Ev işlerini kendi sorumluluğunda 
görmeyen ve “çamaşır, bulaşık, ütü, yemek, çocuklarla ilgilenme gibi” tüm işleri eşiyle birlikte ya da dönüşümlü 
olarak yaptığını belirten yalnızca bir katılımcı olmuştur. Bu noktada görüşülen kadınların toplumsal cinsiyet far-
kındalıklarının olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu durum, nitelikli bir kadın temsilini, yani cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir durum yaratma potansiyelini de güç-
leştirmektedir. Nitekim, cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında herhangi bir faaliyetlerinin ya da planlarının olup 
olmadığı sorulan muhtarlardan bazıları, bu soruya olumlu yanıt vermekle birlikte, anlatılarından bu faaliyet ya da 
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planların toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten bir içerikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu faaliyetlerin de maddi 
imkânsızlıklar, kadınların ilgilenmemesi/katılmaması ya da kadın erkek ayrımcılığı olacağı gerekçesiyle çoğunlukla 
gerçekleşmediği görülmektedir.

“Maalesef benim çok yapacak şeylerimi yapamıyorum yani. Yaptığım oluyor; ama ben isterdim ki bir atölye olsun mahal-
lemde; çünkü hanımlarımız hep evde. İşte bir halı dokuma atölyesi olsun, hanımlar gitsin halı dokusun, para, kazanç ol-
sun. Yok, yani hep yardım. Balık veriyoruz, hâlbuki tutmayı öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bizim maddi duru-
mumuz yok; ama belediyenin, yerel yönetimlerin böyle bir şey yapması gerekiyor.” (N., 59, Ev kadını, Kocaeli, Muhtar)

“Yani pek olmuyor açıkçası. Mesela ben kadınlarla ilgili bir sürü şey düşünmüştüm. Onları bir araya toplayıp, evlerinde 
yaptıklarını değerlendirme, işyerlerine satma falan diye çok düşünmüştüm; ama bir türlü gerçekleştiremedim bunu. Ama 
işte ben yerlerini bile ayarlıyorum, belediyeden yeri ayarladım mesela, onu bile bir türlü yapamadık. Yani istiyorlar ki, 
her şeyi, yap hazırla, hatta sen götür sat. Yani bu yüzden pek şey yapamıyoruz da yani kadınlarla ilgili. Bir de mesela 
bakıyorum, ne istediklerini sorup liste yapıyorum, işte geziye gitsek, ramazanda camilere gitsek falan, gerçi onlara da 
gitmedikleri oluyor. Ama istedikleri de yani kendi işlerine çok yarayacak bir şey değil. Yani onun için de pek gerçekleş-
miyor.” (N., 47, Muhasebeci, Kocaeli, Muhtar)

“Muhtarın tek başına karar vermemesi gerektiğini düşündüğüm için ilk olarak bir mahalle meclisi kurduk. Seçimler-
deki sloganım da ‘birlikte yönetelim’di. Muhtarlık da bir yerel yönetimdir. Demokrasinin işlevsel hale gelmesi için mec-
lis kurduk. 15 günde bir toplanıp mahallenin sorunlarını gündeme getiriyoruz hep birlikte. Demokrasi için meclis çok 
önemli. Bu mecliste de kadın-erkek herkes var ve hiç kimseye farklı muamelemiz olamaz. Kadınlara ayrıca bir şey yap-
mıyoruz.” (F., 56, serbest, Kocaeli, Muhtar)

“Faaliyetlerimiz hem kadınları hem erkekleri yani tüm seçmeni ilgilendiren alanlarda olur. Öncelikle ulaşım sorununu 
çözeceğiz. Ekonomik sorunlar var, eğitimle ilgili olanlar var. İşimiz çok. Kadın erkek ayırmaya karşıyım, hepsi bizim 
vatandaşımız, hepsi oy veriyor bize.” (A., 56, serbest, İstanbul, Muhtar)

Muhtarların kadın seçmenlerle ilgili özel uygulamalara karşı çıkma nedenlerinin de, her siyasi görüşten olduğu 
gibi her cinsiyetten de oy almaları olduğu görülmektedir. Bundan daha güçlü bir nedenin ise, yapılan gözlem ve 
görüşmelere göre, muhtarların, kadınlarla ilgili bir faaliyet gerçekleştirmek istememeleri, kadın-erkek eşitsizliğine 
inanmamaları olmaktadır.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Mahalle muhtarlığı, kadınların temsil oranlarının en düşük olduğu yapılanmalardan biridir. Araştırmada yer alan 
ve çoğu en az bir dönem bir erkek muhtarın yanında çalışmış olan kadın muhtarların da belirttiği üzere, toplumda 
muhtarların erkek olduğuna -ve olması gerektiğine- yönelik yaygın bir anlayışın olması10, muhtarlığın genellikle 
babadan oğla geçen bir meslek olarak algılanması, erkeklerin muhtarlıktan rant elde edebileceklerini düşünmeleri 
ve muhtarların silah ruhsatı alma hakkına sahip olmaları gibi nedenlerle erkeklerin bu alanları bırakmak isteme-
meleri ve bu yüzden kadın muhtar oranlarının düşük kaldığı sonucuna varılabilir. Bununla birlikte mahalle muh-
tarlığı kadınlar için alternatif bir yerel politika alanı da yaratmaktadır. Örneğin kadınların ulusal ya da yerel seçil-
miş meclislere bağımsız olarak adaylıklarını koyup seçilmeleri neredeyse imkânsız olduğu için, çoğunlukla bir siyasi 

10 Kadın muhtarların neredeyse tamamının, “muhtar bey”i arayan ve kendilerinin muhtar olduklarını söylediklerinde dahi ikna 
olmayan kişilerle ilgili bir anısı vardır.
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partiden aday gösterilmeleri söz konusudur. siyasi partilerin eril yapısı, kadınların adaylık ve seçilme süreçlerinde 
bir engel olarak karşılarına çıkmaktadır. Ancak mahalle muhtarlığında, seçilme süreci olmasa bile adaylık süreci, 
nispeten daha kolay görünmektedir ve kadınlar açısından sınırlayıcı olabilen birtakım koşullar geçerli değildir. Ma-
halle muhtarlığına aday olmak için herhangi bir partiye üye olmak ve partinin aday göstermesini beklemek gerek-
memektedir ya da adaylık ücreti ödemek gibi prosedürler yoktur. Kadın meclis üyeleri, eril yapısı ve işleyiş mo-
deli nedeniyle meclislerde etkin olamazken ve bu anlamda faaliyetlerini doğrudan yürütemezken, kadın muhtarlar 
mahallenin yönetiminde doğrudan söz sahibi oldukları için kararlarını da uygulamaya geçirebilmektedir. Ancak 
burada da özellikle maddi sorunlar nedeniyle faaliyetlerin çoğunlukla uygulamaya konulamadığı görülmektedir.

Diğer yandan, mahalle muhtarlıkları, en kolay ulaşılabilir yerel idari birimdir ve kadınlarının çoğunluğunun baş-
lıca yaşam alanının ev ve yakın çevresi olması nedeniyle “kadın politikası”nda önemli bir araç olma gizilgücünü 
taşımaktadır. Bu açıdan mahalle muhtarlığı, kadınlara alternatif bir politikanın kapılarını da açmaktadır. Ancak, 
daha çok merkezi idarenin taşra örgütlenmesi olarak yapılandırılması, mahalle muhtarlığını, bir tür “mühür vurma” 
ve “evrak verme” birimine dönüştürmektedir. Mahalle muhtarlıklarını yerel yönetim birimi olarak sayılmaması ve 
bir tüzel kişiliğinin olmaması, ayrı bir bütçesinin olmasını da engellemektedir. Bu durum, katılımcıların da sık-
lıkla belirttikleri gibi, gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratmaktadır. Bu yüzden, 
mahalle muhtarlıklarının gerçek anlamda bir yerel yönetim birimine dönüştürülmesi, yerel yönetimlerde hem ka-
dın katılımını hem de kadın temsilini güçlendirecek olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Öte yandan, araştırma katılımcısı muhtarların çoğu, bütün günlerini muhtarlıkta ve muhtarlık işleri için geçir-
mektedirler. Bu durumun, kadın muhtarlar açısından özellikle ailede bakım, yetiştirme, ev işleri gibi özel alandan 
gelen ‘sorumlulukları’ nedeniyle bir sorun yarattığı anlaşılmaktadır; ancak bunu ‘doğal görevleri’ olarak kabul et-
tikleri için, kendilerini sınırlayan bir engel olarak görmemektedirler. Araştırmanın çoğu aşamasında karşılaşıldığı 
üzere, burada da kadınlar açısından toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı sınırlılıklarla karşılaşılmaktadır. Kadın 
temsilinin sayıca artması önemli olmakla birlikte, nitelik olarak artması da önemlidir. Bu noktada kadın temsilci-
lerin kadınların sorun ve taleplerine duyarlı politikalar ve cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir perspektif geliş-
tirmeleri gerekmektedir. Ancak birçok temsilci kadının bu farkındalığa sahip olmaması alternatif bir politika açı-
sından handikaptır.
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sECURITY POLICIEs AND CIvIL LIBERTIEs: 
AN AssEssMENT ON NEW INFORMATION 
TEChNOLOGIEs AND ThE LIMITs OF PRIvACY / 
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YENİ ENFORMAsYON TEKNOLOJİLERİ vE 
MAhREMİYETİN sINIRLARI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME
Özlem Uluç Küçükcan1

Abstract

The aim of this article is to examine the process of interaction between the perception of security and of intimacy 
and privacy, which are transformed by new information technologies, at the individual and social level. In pre-mo-
dern societies, security was realized through surveillance, what we might call a method of social control, and thus 
supervision of others. Developments in trade and economy have led to the emergence of big cities and the ina-
dequacy of this method. The population has reached a rate that cannot be supervised; thus, the need to imple-
ment security policies at a collective level, particularly in the fields of health, food, energy, transport and border, 
particularly protecting life and property. however, recent developments in new communication technologies have 
been instrumental in the state practices that question the limits of this need. Because, new technologies enable 
the state to collect the records to be utilized after any crime victimization such as recording of telephone and in-
ternet data, highway vehicle tracking and inspection system, recording of highways, main streets and streets with 
mobese cameras. These new opportunities for security need are based on the claim that control is a requirement 
in modern society. On the other hand, the need to collect these data reopens the limits of privacy. In this article, 
the concepts and attitudes that are intimate and which should be adopted in order to establish a balance between 
privacy, individual freedoms and security policies will be examined in the context of the disclosure culture and 
the relationship between surveillance and security. Because if there is no balance between individual freedoms and 
security policies, the constriction of privacy, which is caused by new communication technologies, may result in 
the restriction of individual freedoms due to fear culture and the search for security.

Keywords: Individual Freedoms, Privacy, security Policies

Giriş

Risk algısı ve buna bağlı olarak gelişen korku kültürü, daha güvenli bir yaşam ve toplum arayışına neden olmak-
tadır. Bu arayışa paralel olarak, teknolojideki gelişmeler ise güvenlik araçlarının çeşitliliğine, sayısına ve yoğun-
luğuna pozitif katkıda bulunmaktadır. Çünkü güvenlik araçları, bazı suç teşkil eden davranışları ve suçluları tes-
pit etmeye fırsat ve imkân vermekte; böylece toplumsal güvenlik taleplerinin gerçekçi olduğunu – yine toplum 

1 Marmara University, ozlemuluc@gmail.com
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nezdinde- göstermektedir. Örneğin mobese kameralar, oto yollara kurulan plaka takip sistemleri, telekomünikas-
yon şirketlerinin sağladığı bir hizmet olarak telefon görüşmeleri ve kullanıcıların konum kayıtları suçluların ve suç 
unsurlarının tespit edilmesinde, ve suç örgütlerinin çökertilmesinde işe yaramakta; güvenlik güçlerinin ve adli ma-
kamların işini kolaylaştırmaktadır. Zikredilen veri ve bilgilerle eş zamanlı olarak kitle medyası yayın politikaları ise 
toplumda suçun yaygınlığı düşüncesi ve inancına ve dolayısıyla risk toplumu algısının ve korku kültürünün ortaya 
çıkmasına ve pekişmesine neden olmaktadır. hakim olan korku kültürü, devletin gözetleme ve kontrol mekaniz-
maları üzerinden güvenlik sağlama iddiası doğrultusunda yürüttüğü politikaların uygulanması için, vatandaşları 
mahremiyet alanlarına ilişkin özgürlüklerinden vazgeçmeye, bu vazgeçişi önemsemeyerek, gözetim ve denetime yö-
nelik güvenlik politikalarını genişletmek istemesine ve bu yaklaşımı normal bulmasına neden olmaktadır. Nitekim 
mobeselerin varlığı bilinmekte, kameralar açık bir şekilde görünmekte ve çalışmadığında tepkiye yol açmaktadır. 
Zira herhangi bir şekilde mobese kayıtlarına ulaşılamaması, devletin vaad ettiği ve sorumlu olduğu güvenlik me-
kanizmalarının gerektiği şekilde işlemediği eleştirilerine yol açmaktadır. hatta mobeselerin yukarıda örneklendi-
rildiği gibi faydalı sonuçları tecrübe edildikçe, bu kameraların olabildiğince fazla sayıda ve mümkün olan her yere 
yerleştirilmesi bağlamında kamuoyu desteği oluşmaktadır (Karakehya, 2009, s. 345). Çünkü insanlar, bu kame-
raların asıl amacını, rahatsız edici nitelikte bir gözetleme değil, güvenliği sağlamak amaçlı denetleme uygulaması 
olarak görmektedir; ki devletin denetleme uygulamaları, risk toplumunda bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır. 
Dolayısıyla risk toplumunun emniyet arayışının, siyasal alanda karşılığını güvenlik söyleminde bulduğunu söyle-
mek mümkündür. Oysa yakın bir zamana kadar, mobeseler, özel hayatı ve kişinin mahremiyetini zedelediği için, 
henüz ilçe merkezlerine yerleştirildiğinde yüksek düzeyde eleştiriye ve tartışmalara yol açmıştı.

Güvenlik Sağlama Talebi ve Yetkisi

Modern öncesi dönemde cemaat şeklinde örgütlenmiş (Karakehya, 2009, s. 326) gruplar, yaş, cinsiyet veya soy 
bağına dayalı bir yönetici belirleme sürecine tabi olarak idare edilmekteydi. Otorite sahibi lider, yönettiği toplu-
lukta maddi ve kültürel kaynakların yönetimi ve dağıtımında yetki sahibiydi (Faulks, 1999, s. 23); otoritesinin 
meşruiyetini ve yetki hakkını ise yönettiği grubun rızasından almaktaydı. Bu rıza, otorite figürünün sorumluluk-
larını yerine getirmesine bağlıydı. Dönemin toplumsal ve siyasal yapısına bağlı olarak siyasi liderden talep edilen 
en temel ihtiyaç ise güvenlik ihtiyacıydı. Karmaşık bürokrasi ve siyasal sistemi bulunmayan topluluklar olarak ni-
telendirebileceğimiz bu topluluklarda (Raphael, 1990, s. 32) güvenlik, -bir tür sosyal kontrol yöntemi olarak da 
ifade edilebilecek olan- izleme yoluyla gözetim yapılması ve böylece diğerlerinin denetlenmesi şeklinde gerçekleş-
mekteydi. Ticaret ve ekonomideki gelişmeler, büyük şehirlerin ortaya çıkmasına ve bu yöntemin yetersiz kalmasına 
neden olmuştur. Zira “artan nüfusla birlikte, yerleşim yerlerinde yersiz-yurtsuz insan tipleri” (Karakehya,2009, s. 
326) de çoğalmıştır. Yersiz yurtsuz, hastalıklı ve tehlike teşkil eden insanların nüfus içerisindeki sayısı, gözetimle 
denetlenemeyecek orana ulaşmış; böylece kolektif düzeyde, can ve mülkiyeti korumak başta olmak üzere sağlık, 
gıda, enerji, ulaşım ve sınır gibi alanlarda güvenlik politikalarının uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Nitekim 
hobbes da, gözetimin denetleme için yetersiz kaldığı yeni toplumsal yapıda, yaralanma veya ölüm riskinin kolek-
tif güvenliğin sağlanması yoluyla ortadan kaldırılabileceği düşüncesini bu nedenle desteklemiştir. Zira her bir bi-
rey, kendisini diğerinin zararından koruyacağı güvencesi veren, varlığının meşruiyetini bu iddiadan alan ve bu ona 
bir sorumluluk olarak yüklenmiş olan, yeterli güce sahip bir otoritenin korunmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu oto-
rite, devlettir. hobbes’a göre devlet, kurallar koymalı, uygulamalı ve kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalı-
dır (Karakehya, 2009, s. 321, hobbes, 2008, s. 95; Newton, 2005, s. 285). Devlet iddiasındaki bir otoriteye ai-
diyetini ve bağlılığını ifade eden insanlar için yaşamın ve mülklerinin korunması, güvence altına alınması ve bunu 
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ihlal edenlerin cezalandırılması en temel beklentidir. Kaldı ki, ciddi çıkar çatışmaları ancak zor kullanarak ve şid-
detle çözümlenebilmektedir. İnsanlar, içinde bulundukları çatışmalı durumları çözebilmek için bu sorumluluğu 
birbirleriyle sözleşme yaparak siyasi otoriteye aktarırlar; bir başka ifade ile kendi rızalarıyla cezalandırma yetkisini 
siyasi otoriteye devrederler (Locke, 2004, s. 104; Locke, 1998, s. 4). Ancak vatandaşların önceliği, haklarını ihlal 
edenleri cezalandırma isteğinden çok, siyasi otoritenin haklarını ve mülklerini -ihlal edilmeyi engelleyerek- koru-
masıdır. Bu nedenle devletler, cezalandırmanın pahalı ve etkisiz bir yol olduğunu da benimseyerek, önleyici ted-
birlere ağırlık vermektedirler. 

Modern devlet, erkler ayrılığı idealine dayalı siyasi bir organizasyondur. Daha açık bir anlatımla hukuk sistemi-
nin ve bu sistemin işleyişinin özerkliği, hakimlerin hükümetten ve kanunları nihai olarak belirleyen makamlardan 
bağımsız olması fikrine dayanmaktadır. Çünkü suçluların izlenmesi, tespit edilmesi, yakalanması, yargılanması ve 
mahkum edilerek cezalandırılması, ciddi hak ihlallerinin mevcudiyeti iddiasına dayanmaktadır ve devlet ancak adil 
ve gerçekçi bir şekilde bu iddialara karşılık verdiğinde meşruiyetini tekrar sağlayabilmektedir. 

Bu süreç temel olarak iki devlet organı tarafından yürütülmektedir: Kolluk kuvveti ve yargı (savcı ve yargıç). Kol-
luk kuvveti yani polis, devletin ve toplumun iç güvenliğine yönelik tehdit oluşturan eylemlerle ilgilenmektedir. 
Polis tarafından suçlanan kişilerin hangilerinin kovuşturulması gerektiğine karar veren makam ise savcılık maka-
mıdır. savcılık makamının hazırlayacağı iddianame, vakanın mahkemeye taşınmasına vesile olmakta; kişi suçlu 
bulunduğu takdirde mahkûm edilerek cezalandırılmasına, devlet adına hâkimler karar vermektedir. hâkimlerin 
görevi, yasama organının çıkarttığı kanunları yorumlamak ve ilgili davalara uygulamaktır (Newton, 2005, s. 292-
4). Daha önce ifade edildiği gibi devlet, bu sürecin yüksek maliyeti ve suçu önlemede fazla etkili olmadığı gerek-
çesiyle, erken müdahaleyi, yani önleme programlarını tercih etmektedir. Bu programlar, giderek daha sıkı kural-
lara, gözetim, denetim ve uygulamalara dönüşebilmektedir. 

Öte yandan devlet, vatandaşlarını korumak için ne kadar çok zaman ve bütçe ayırsa da, kapasitesi belli noktadan 
sonra sınırlıdır. Zira hiçbir devlet (1) tüm suçları önleyebilme şans ve imkânına sahip değildir; dolayısıyla “suç-
suz bir toplum” idealini iddia edemez. (2) Cezalandırma her ne kadar mağdurun intikam ve misilleme arzusunu 
tatmin etse de, suçun önlenmesinde zannedildiği kadar etkili değildir. ve dünya (3) artan karşılıklı bağımlılık ve 
bağlılık ilişki biçimleri nedeniyle ulusal sınırları aşan suç türleri ve yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olacak 
şekilde değişmektedir (Newton, 2005, s. 297).

Devlet otoritesinin vatandaşlarını suçlara ve uğrayabileceği birtakım zararlara karşı koruyabilmek için üç ayrı dü-
zeyde kontrol ve denetim mekanizmasını işletmesi gerekmektedir: sivil, medikal ve yasal. sivil kontrol mekaniz-
maları ve düzen pratikleri, vatandaşların bireysel düzeyde karşılaştığı günlük yaşamın baskı gruplarını ifade etmek-
tedir ve sosyalleşme sürecinin temel kurumlarıdır. Bunlar, aile, sosyal grup, akranlar, okul, iş çevresi, din ve kitle 
medyasından oluşmaktadır. Medikal kontrol mekanizmaları –sapkın davranışları ve normal dışı davranışlara yol 
açan psikolojik bozuklukları en aza indirme, yok etme veya normal düzeye çekmek için medikal araçlar ve ilaç 
kullanımıyla- toplumsal normlara bağlılığı sağlamak ve korumak için ilaçtan yararlanılan yöntemi ifade etmekte-
dir. Yasal kontrol ve denetim ise toplumsal düzenin devlet gücünün kolluk kuvveti, yasalar ve mahkemeler aracı-
lığıyla sürdürülmesini ifade etmektedir (Chriss, 2013, s. 56, 82, 109).

Günümüzün enformasyon teknolojileri devletin ve iktidarların gözetim, denetim ve kontrol mekanizmalarına 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Finansal işlemlerin yeni teknolojilerle ve karmaşık iletişim ağları vesilesiyle takip 
edilebilmesi, internette ziyaret edilen web sitelerinin izlenip kayıt altına alınabilmesi, elektronik postaların takip 



98

GÜVENLİK POLİTİKALARI VE SİVİL ÖZGÜRLÜKLER: YENİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ VE  
MAHREMİYETİN SINIRLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Özlem Uluç Küçükcan

edilebilmesi, cep telefonları ile yapılan görüşmelerin dinlenebilmesi ve ayrıca her bir iletişim sürecinde kullanıcıla-
rın konumunun takip edilebilmesi, işlek caddelerin ve hatta işlek olmayan yolların kameralarla izlenebilmesi, oto 
yollara plaka takip sistemlerinin yerleştirilmesi denetim ve kontrol mekanizmalarına örnek oluşturmaktadır. Bu 
takip, denetim ve kontrol mekanizmalarına rağmen kalabalıklaşan nüfusta suçun yaygınlığı algısı ve mağduriyet 
korkusu, vatandaşlarda her anın kayıt altına alınabilirliği imkânını bir ihtiyaca dönüştürmüştür. Bu bakış açısı, risk 
toplumu temeline dayanmaktadır. Zira risk toplumu siyasal alandaki karşılığını güvenlik söyleminde bulmaktadır.

Enformasyon teknolojilerinin daha liberal, daha özgürlükçü ve daha demokratik alanların ortaya çıkmasını sağ-
layacağı beklenmekteydi. Ancak gelinen noktada, güç ve iktidar ilişkilerinin bu araçları, imkânları ve yöntemleri 
otoriter uygulamalar için kullanabildiği görülmektedir. Zira vatandaşlar, istatistiksel verilere indirgenerek gözetim 
ve kontrol altına alınmaktadır (Dolgun, 2004, s. 5). Bunu, özgürlük alanlarının suç içerikli aktarımlara yenilmesi 
ve korku kültürünün sonucu olarak otoriter uygulamalara feda edildiği, mahremiyetin sınırları bağlamında tespit 
ve iddia etmek mümkündür. 

Mahremiyetin Sınırları

Enformasyon teknolojilerinin ve küresel iletişim sistemlerinin dönüşümü, yirminci yüzyılın sonlarındaki en büyük 
değişimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişimler, iletişimin gerçekleştiği yerlerin ve zamanların ye-
niden inşa edilmesi olarak görülebilir. Değişen teknolojiler, geçmişte ancak fiziksel yakınlık ile mümkün olan ile-
tişimi uzak bir mesafeden de mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla bedensiz bir alanda kişisel ilişkilerin daha da ge-
lişmesi olasılığı ve imkanı söz konusudur. İletişim araçlarındaki dönüşümler ve yeni teknolojiler, pek çok yaşam 
deneyimi alanında dönüşüm potansiyeli sunmaktadır. Özellikle kişisel ilişkilerde samimiyet eksenli birtakım de-
ğişikliklere neden olmuştur. Örneğin bilgisayar ve internet teknolojisi, iletişim kurma konusunda yeni yakınlık 
ifadelerini keşfetme ve geliştirme potansiyeli olan halka açık alanlar olarak, yakın ilişkilerin deneyimini etkileye-
bilecek yeni bir alan sunmuştur. Ayrıca insanlar, televizyon ve internetin kamusal alanlarında kişisel duygularını 
giderek daha fazla ortaya koyan ve belki de ifşa eden tutum sergilemektedir. 

İnsanlar samimiyetlerini duygular ve kendi duyguları hakkında konuşarak göstermektedirler. Çünkü samimiyet, 
içsel düşünceleri ve hisleri ortaya çıkaran anlatım ve açıklama sürecine dayanan bir ifadedir; dolayısıyla bedensel 
yakınlıktan ziyade benliğin yakınlığıdır. Bu tür karşılıklı olarak paylaşılan samimiyet, tipik olarak insanların cin-
siyete ve/veya yaşa bağlı, sınıfsal ve ırksal özellikleri bağlamında eşit kabul edilerek katıldığı bir ilişki biçimini ge-
rektirmektedir. İnternet/sosyal medya ve televizyon (özellikle gündüz kuşağı programları) bir anlamda bu nitelikte 
bir alan olarak işlev görmektedir. Nitekim gündüz kuşağı programlarında veya internetteki kamusal alanda ilişki-
ler ve duygular hakkında konuşmak da bu samimiyet anlayışı ile ilintilidir. Jamieson, bu yakınlığın, sosyal sınıfın 
yanı sıra ırk ve yaştaki farklılıklar ve eşitsizliklerde önemli bir düşüş anlamına geldiğini öne sürmektedir. İnsanlar 
kendilerini birbirleri ile eşit mertebede konumlandırdıkları için duyguları hakkında demokratik bir şekilde konu-
şabilmektedirler (Jamieson, 1998, s. 1; Woodward, 2002, s. 190-191). Dolayısıyla günümüz iletişim teknolojileri 
kamusal alanın tanımına ve içeriğine etki ederken, özel alan ayrımına belirsizlik kazandırmaktadır. Bu bağlamda 
ifşa/teşhir kültürü (Şişman, 2019, s. 11) üzerinden yeni iletişim teknolojileri ve kamusal alanların mahrem/mahre-
miyet yorumuna da önemli etkileri olduğunu söylemek gerekmektedir. Şöyle ki, modern yaşam imajların dolaşıma 
sokulduğu, gösteri yanlısı bir yaşam biçimini öne sürmektedir. İnsanlar, takipçi sayısını arttırmak için en mahrem 
anlarını dahi sosyal medya paylaşımları ile görünür kılmaktadır. Bu, mahremiyete dair geleneksel sınırların orta-
dan kalkması anlamına gelmektedir (Anık, 2019, s. 125-6). Nitekim “Eskiden açığa vurulması hoş görülmeyen, 
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mahrem/özel kabul edilen pek çok şey toplumsal alanda aşikar kılın[makta], sosyal mecralarda başkalarının bilmesi 
için görüntülenerek tescillen[mektedir]” (Şişman, 2019, s. 9). Ancak aynı zamanda bu tür paylaşımlar ve iletişim 
araçları üzerinden kurulan arkadaşlıklar, kullanıcıların şiddet içerikli ve suç teşkil eden vakalara konu olmasına, su-
çun mağduru olmasına yol açabilmektedir. Öte yandan gündüz kuşağı programlarında katılımcılar, mağduriyetle-
rini son derece samimi bir şekilde ifade etmektedirler. İletişim teknolojileri üzerinden gerçekleşen bu tür samimi-
yete dayalı paylaşımlar, toplumda ve bireylerde risk toplumu algısına yol açabilmektedir. Yaşamın her anında ve 
her alanında tehlikeli, tehdit edici ve riskli durumların bulunduğu algısına dayalı bu anlayış (Beck, 2008, s. 5-6), 
kişiye savunmasız olduğunu ve çaresizliğini sürekli hatırlatarak korku kültürünün yerleşmesine neden olabilmekte-
dir (Furedi, 2017, s. 31-32). ve böylece mahrem olanın sınırları güvenlik kaygıları nedeniyle yeniden çizilmektedir.

Georg simmel, modern öncesi dönemde bireylerin birbirleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu; fakat mo-
dernleşme ile beraber arkadaşlık anlayışının değiştiğini, yalnızca belirli hususlarda bilgi edinilen ve paylaşılan bir 
ilişki biçimine dönüştüğünü ifade etmektedir. Aynı zamanda birey, kendisiyle ilgili sadece bilinmesini istediği hu-
susları paylaşmakta ve ilişkiler tarafların kendi belirlediği çerçevede kurulmaktadır. Dolayısıyla insanlar, ortak ilgi, 
bilgi ve deneyim paylaştığı kişilerle, sınırlı etkileşime dayalı ilişkiler kurmaktadır. Çünkü modern insan, ihtiyatlı 
davranma eğilimindedir. Dolayısıyla mahremiyet sınırları, modern öncesi dönemdeki ilişki biçimlerine göre daha 
geniştir. Bu modern dönemin insanları arasında fiziksel, mekânsal yakınlık artarken, zihinsel mesafenin artması 
anlamına gelmektedir (simmel, 1906, s. 457-8; simmel, 1971, s. 331-2; akt. Anık, 2019, s. 122-4). Oysa yeni 
iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanımıyla değişime uğrayacaktır.

Arapça h-r-m kökünden türemiş olan mahrem kelimesi, yasak ve kutsal olanı işaret etmektedir. Bir şeyin veya bir 
insanın bir kimseye yasak olmasını, saygı gösterilmesi gereken ve herkesin girmesine izin verilmeyen yeri, yani 
haramı, haremi ifade etmektedir. Kelimenin Latince karşılığı privo, privare kökünden gelen privacy de benzer şe-
kilde ayırmak, gizlilik, dokunulmazlık, yalnızlık, kişiye özel olma, mahrum bırakma gibi anlamlara gelmektedir. 
Mahremin sınırları, dini ve kültürel aidiyetlere ve farklılıklara bağlı olarak çizilirken; bu sınırlar zaman ve mekana 
göre de değişebilen (Uluç, 2012, s. 302-3) törelerin, geleneklerin ve hukukun etkisiyle daralıp genişleyebilmekte-
dir (Şişman, 2019, s. 15; Poyraz, 2019, s. 22-25; Gündoğan, 2019, 48).

“Mahremiyet ve kamusallık arasında birbirini etkileyen bir ilişki vardır” (Poyraz, s. 26). Kamusal alanda ifşa edi-
lenlerin kapsamının sınırı, mahremin gizlediklerinin sınırı bittiğinde başlamaktadır. Bu noktada mahremiyetin 
üç boyutu olduğunu söylemek mümkündür: Mekânsal mahremiyet, bireysel mahremiyet ve enformasyon mah-
remiyeti. Mekansal mahremiyet, bireyleri saran fiziksel alanın korunmasını ifade etmektedir; bireysel mahremi-
yet, insanların haksız ve zarar verici müdahalelere karşı korunması anlamına gelmekte ve son olarak enformasyon 
mahremiyeti, kişiye özel veri ve bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtımının ne şekilde yapılacağını 
denetlemeyi ifade etmektedir (Dolgun, 2004, s. 16). Öte yandan yeni enformasyon teknolojilerinin kullanıcılara 
kazandırdığı bir eğilim olarak, teşhir, mahrem olanın -çizgileri belirsiz bir şekilde- sınırlarının ihlalini ihmal etmeye 
götüren bir zihniyete yol açmaktadır. Dolayısıyla pek çok kişi için “özel hayat, …. şöhret ve bilinirlik karşılığında 
verilebilecek bir toplumsal bedel” olarak görülmektedir (Şişman, 2019, s. 19). Bu ise mahrem olanın ve mahre-
miyetin ifşa kültürü ve gözetleme-güvenlik ilişkisi bağlamında ele alınmasına neden olmaktadır. Çünkü mahrem 
olanın internette ve sosyal medyada teşhiri, suç ve şiddet içerikli eylemin nedeni olabilmektedir. Teşhirci zihniyet 
ve tutumun bir başka boyutu ise, şiddet içerikli ve suç teşkil eden eylemler medya aracılığıyla aktarıldığında/ifşa 
edildiğinde kendini göstermektedir. Bu gibi konuların ve mağduriyetlerin enformasyon teknolojileri aracılığıyla 
gerçekleşmesi ve/veya aktarılması, bir tür korkuya, suça maruz kalma korkusuna ve/veya mağduriyet korkusuna 
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neden olabilmektedir. Bu ise toplumda güvenlik arayışı ihtiyacına neden olmaktadır. İnsanlar, bireyler olarak mah-
remiyet arzu ettiğini iddia ederken, teşhirci tutumla girdikleri kısır döngüden, güvenlik arayan vatandaşlar olarak 
çıkmaktadırlar (Şişman, 2019, ss. 13, 19; Raab, 2017, s. 85).

Sonuç ve Değerlendirme

Mahremiyet, yalnızca bireysel bir hak olarak görülemeyecek kadar toplumsal ve siyasal öneme sahiptir. Bireysel 
mahremiyet korunduğunda, siyasal süreçlerin işleyişi ve önemli özgürlüklerin kullanılması gibi toplumun yapısı da 
korunmuş olur; aksi halde her ikisi de zarar görür; dolayısıyla “kurucu bir kamu yararı” olarak değerlendirilmeli-
dir. Öte yandan bu yaklaşım bireysel özgürlükleri tehdit edecek uygulamalara neden olma potansiyeli taşımakta-
dır. siyasal iktidar tüm siyasi hakların temel güvenlik şartlarının sağlanmasına bağlı olarak gerçekleşebileceğini id-
dia ettiğinde, bireysel özgürlüklerin sınırı tehlikeye girebilmektedir. Çünkü bu görüşe göre güvenlik, mahremiyet 
ve bireysel özgürlüklerden daha önemlidir.

Modern ve demokratik devlet, tüm gözetim ve kontrol mekanizmalarını kamunun güvenliği ve menfaati için iş-
lettiğini iddia etmektedir (Karakehya, 2009, s. 333). Bu, gözetlenmeye ve denetlenmeye ses çıkar(a)mamaya ne-
den olabilmektedir; çünkü insanlar daha korunaklı ve güvenli bir toplum için mahremiyet ve sivil özgürlüklerin 
askıya alınabileceğini veya arka plana itilebileceğini düşünebilmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin güvenlik ve em-
niyet adı altında toplanıp saklanmasını makul görebilirler. Nitekim enformasyon teknolojilerinin sunduğu imkan-
ların beklenmeyen sonucu olarak korku kültürü ve mağduriyet endişesi, vatandaşlara ait bilgilerin toplanmasına 
ve onların çeşitli araç ve mekanizmalarla gözetlemelere, denetlemelere ve kontrollere, dolayısıyla bireysel özgür-
lük alanlarının daralmasına neden olabilmektedir. hatta devlet, kolluk kuvvetlerini/polisi sokaklarda görünür kıl-
dığında veya suç içerikli haber yayınları veya reality showlar yoğun bir şekilde medya araçlarında sunulduğunda, 
korku kültürünü destekleyebilir veya özgürlükleri askıya almayı meşru hale getirebilir (Raab, 2017, s. 87-90).

Böyle bir riski aşabilmek, yani mahremiyet, bireysel özgürlükler ve güvenlik politikaları arasında denge kurula-
bilmesi, her şeyden önce insan merkezli olan, yerel olarak sahiplenilen ve demokratik normlara, insan hakları il-
kelerine ve hukuk temeline dayanan güvenlik politikalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi ile mümkün ola-
bilir. Ayrıca ulusal güvenlik stratejisi, halkla istişare süreçleri ile tasarlanmalı ve uygulanabilir olmalıdır. Güvenlik 
politikaları, halkın ve devletin güvenlik ve adalet ihtiyaçlarının tam olarak değerlendirilmesi sonucu tüm paydaş-
ların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelik taşımalı; şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerine uygun 
olarak geliştirilmelidir. Güvenliğin etkin bir şekilde sağlanmasını ve adaletin eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak 
için, kararlar, kurumsal ve insani kapasiteleri artıran şeffaf ve etkin süreçler ve politikalar aracılığıyla uygulanmalı-
dır (schnabel & Born, 2011, s. 12-3). Aksi takdirde, denge sağlanmadığında, yeni iletişim teknolojilerinin bir şe-
kilde sebep olduğu mahremiyetin sınırlarındaki daralma, korku kültürü ve güvenlik arayışı nedeniyle bireysel öz-
gürlüklerin kısıtlanması ile sonuçlanacaktır. 

KAYNAKÇA

Anık, M.. (2019). sosyal medyada mahremiyetin ifşası: Georg simmel ekseninde eleştirel bir değerlendirme. N. 
Şişman (Der.), Mahremiyet, Hayatın sırları ve sınırları içinde (ss. 119-134). İstanbul: İnsan Yayınları.

Beck, U. (2008). World at risk: The new task of Critical Theory. Development and Society, 37 (1), 1-21.

Chriss, J. J., (2013). Social control, An introduction. Cambridge: Polity Press.



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

101

Dolgun, U. (2004) Gözetim toplumunun yükselişi: Enformasyon toplumundan gözetim toplumuna. Yönetim 
Bilimleri Dergisi, 2(1), 55-74.

Faulks, K. (1999). Political sociology, A critical introduction. Edinburg: Edinburg University Press. 

Furedi, F. (2017). Korku kültürü: Risk almamanın riskleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Gündoğan, A. O. (2019). “Başlangıç”tan günümüze mahremiyetin idrak edilişi. N. Şişman (Der.), Mahremiyet, 
Hayatın sırları ve sınırları içinde (ss. 35-50). İstanbul: İnsan Yayınları.

hobbes, T. (1995). Leviathan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Jamieson, L. (1998) Intimacy: Personal relationships in modern societies. Cambridge: Polity Press.

Karakehya, h. (2009). “Gözetim ve suçla mücadele”: Gözetimin tarihsel gelişimi ile yakın dönemde gerçekleş-
tirilen hukuki düzenleme ve uygulamalar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi. 58 (2), 319-357.

Locke, J. (1998). Hoşgörü üzerine bir mektup. Ankara: Liberte Yayınları.

Locke, J. (2004). Hükümet üzerine ikinci inceleme. Ankara: Babil Yayınları.

Newton, K. ve Deth, J. W. v. (2005.) Foundations of comparative politics, Democracies of the modern World. 
Cambridge: Cambridge University Press, 

Poyraz, h. (2019). Mahremiyet, mahrumiyet, hürriyet. N. Şişman (Der.), Mahremiyet, Hayatın sırları ve sınır-
ları içinde (ss. 21-33). İstanbul: İnsan Yayınları.

Raab, C. D. (2017). security, privacy and oversight. A. W. Neal (Der.), Security in a small World, Scotland, de-
mocracy, politics içinde (ss. 77-102). Open Book Publishers.

Raphael, D. (1990). Problems of political philosophy. London: Macmillan.

schnabel, A. ve Born, h. (2011) security sector reform in theory. A. schnabel ve h. Born (Der.) Security sector 
reform, narrowing the gap between theory and practice içinde (ss. 8-21) Geneva: Ubiquity Press.

simmel, G. (1906). The sociology of secrecy and of secret societies. The American Journal of Sociology, 11 (4), 
441-498.

simmel, G. (1971). On individuality and social forms. Chicago: The University of Chicago Press.

Şişman, N. (2019). sunuş. N. Şişman (Der.), Mahremiyet, hayatın sırları ve sınırları içinde (ss. 7-20) İstanbul: 
İnsan Yayınları.

Uluç, O. (2012). Kamusal alanda din. İstanbul: Yarın Yayınları.

Woodward, K. (2002). Up close and personal: The changing face of intimacy. T. Jordan ve s. Pile (Der.), Social 
Change içinde (ss. 185-228). Oxford: Blackwell, The Open University.





103

8
“EXILE WIThIN EXILE:” sYRIAN CIRCAssIANs’ 
JOURNEY INTO TURKEY
Eylem Akdeniz-Göker1

Abstract

In recent years during the Syrian conflict, a sizeable portion of the Syrian Circassian diaspora have fled to Turkey, and 
the flow of Circassian refugees continues. Resting upon a fieldwork conducted in İstanbul and villages of Düzce, this 
paper explores the underlying dynamics of diasporic experience and the reconstitution of diasporas through processes of 
victimization by focusing upon the case of Syrian Circassians. Analyzing Circassian community as a typical example of 
‘victim diasporas,’ the study argues that, the experience of deportation as a consequence of the Syrian civil war, exposed 
the community to the same trauma for the third time, which in turn bolstered their identity on the basis of victimiza-
tion. The Circassian refugee flow had a side effect on the diaspora living in Turkey as well: The refugees’ experiences of 
victimization were projected on the Turkey’s Circassians and thereby contributed to the revitalization of certain aspects 
of diasporic identity within the whole community. The deportation from Syria resurrected the collective memory of the 
very first exile of 1864 experienced by the Circassian community. The study outlines the ways in which Syrian Circas-
sian refugees have been actively transforming the shared body of diasporic identity through their interactions with the 
Turkey’s Circassians residing within the regions they have been settled. In this regard, the study purports to provide theo-
retical insight and empirical data for diaspora studies and for the field of ethnic and diasporic identities. 

Keywords: Circassians, victim diaspora, Syrian refugees 

Introduction 

since 2011, thousands of syrians have fled their homes and have sought refuge in several countries. As a result 
of the influx of hundreds of thousands of people from syria, Turkey, as the close border country, became host to 
largest community of syrians. The socio-political developments concerned with the syrian crisis and its impli-
cations in Turkey’s social fabric have triggered the proliferation of the academic research on the subject. Yet, vast 
majority of the research has focused primarily on migration related issues, discrimination, and social problems ex-
perienced by syrians of Arab and Kurdish origins. There were invisible actors, whose involvement in the process 
of deportation have been disregarded or underestimated for variety of reasons. Circassians who had to leave their 
homes in syria and sought refuge in Turkey were excluded from the research agenda because they did not share 
the increased visibility of other poor urban refugees from syria. Besides, it seemed difficult to associate the image 
of Circassians with the syrians, although they were parts of the syrian societal framework for more than 150 years. 

sociologically and historically, having long been engaged with the syrian military and bureaucratic apparatus, the 
majority of the Circassians in syria refused to take sides in the civil war; yet have suffered pressures from both 
camps of the conflict (Jaimoukha, 2012). In recent years during the syrian conflict, a sizeable portion of the syrian 

1 Altınbaş University
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Circassian diaspora have fled to Turkey. The deportation from syria resurrected the collective memory of the very 
first exile of 1864 experienced by the Circassian community. The violence and maltreatment exercised upon the 
community during the Great Exile (Tsignetun) was remembered and the perception of being victimized has been 
reinforced as a constitutive aspect of the community’s identity. 

As the result of their exile, which corresponded to one of the largest in modern times, Circassian people were 
dispersed to the Ottoman frontiers of Balkans, today’s syria, Jordan, Turkey and Israel. Following Robin Cohen, 
in this study, I argue that the Circassian diaspora in syria might well-be analyzed as a typical example of a ‘vic-
tim diaspora’: The population has been exposed to traumatic experience of exile historically more than once since 
their forced resettlement to Ottoman lands. After decades of living around the Golan heights, they had to aban-
don their villages and withdraw further into syria, and resettle around Damascus, which was to epitomize ‘an ex-
ile within exile.’ Accordingly, the experience of deportation as a consequence of the syrian civil war, exposed the 
community to the same trauma for the third time, which in turn bolstered their identity on the basis of victim-
ization. The Circassian refugee flow had a side effect on the diaspora living in Turkey: The refugees’ experiences 
of victimization were projected on the Turkey’s Circassians and thereby contributed to the revitalization of certain 
aspects of diasporic identity within the whole community. To give an example to this revitalization, more Turk-
ish Circassians began to use Adigabze in order to communicate with Circassian refugees from syria. The field-
work conducted in İstanbul and villages of Düzce between 2015-2019 supports this observation: It is common 
practice among the refugee youth aided by the support networks of Circassians associations and foundations to 
teach Adigabze courses or traditional Circassian dancing lessons, which in turn contributes to the revival and “re-
invention” of tradition in the community. Besides, through the solidarity networks they could find the chance 
to interact with another fraction of the diaspora and they could intensify their self-awareness of diasporic selves. 

Resting upon a fieldwork conducted in İstanbul and villages of Düzce between 2015-2019, this paper explores 
the underlying dynamics of diasporic experience and the reconstitution of diasporas through processes of victim-
ization. In this regard, the chapter focuses on the following set of questions: how do Circassians coming from 
syria differentiate themselves from Kurdish and Arabic syrian refugees who also go through the same experience 
of deportation and relocation? Which aspects of identity did gain significance and which of them lost their im-
portance during this process? Are they becoming more Circassian or more syrian? how do they affect the Cir-
cassia diaspora in Turkey? Does their suffering reinforce the feeling of victimization and if so, does this underline 
their diasporic identity? The answers given to these questions, I believe, will enable us to see the ways they see 
themselves as a unique group, their sense of distinctiveness they have developed through the mechanisms of in-
teraction with their kinship members or ‘Other’ ethnic groups, (in this context, Arab and Kurdish refugees from 
syria), during their forced migration. This experience, I argue, redefine the boundaries of ethnic identities and 
reshape the collective narratives that shape their diasporic identities. Keeping in mind the dynamic nature of di-
asporas, I hold the belief that this kind of diasporic reconstruction is not ever complete, but an ongoing process. 

Circassians an Exemplary Victim Diaspora

Circassians, constituting one of the largest ethnic groups in Turkey, has been subject to a rich body of literature. 
(Kaya 2014; Kaya 2011; Kaya 2005; Kaya 2004; Besleney, 2014; Ertem, 2000; Miyazawa 2004; Doğan, 2009, 
sunata, 2015). Analyzing the Circassian community through the prism of diaspora went simultaneously with the 
self-definition of Circassian community as a diaspora. Thus, since 2000s, the Circassians in Turkey re-define their 
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identities within a discourse of diasporic politics that bears the mark of transnationalism. As Kaya underlines, in 
contrast to the minority politics, prevalent throughout the 90s, within the last 15 years diasporic identity has be-
come the main determinant of Turkish Circassians’ ethno-cultural revival in the urban field (Kaya 2014). The dis-
solution of the UssR and the increase in the pace of the linkages with the homeland that sparked with the end 
of Cold War have prepared the basis for construction of a modern diasporic identity among the Circassians (Kaya 
2004: 230). With those developments, for Circassians, Northern Caucasia, rather than being an ancestral home-
land, has turned out to be a real geographical area within which they could interact, visit and stay. Nevertheless, 
it should be emphasized that, it was with the increasing pace of Europeanization of Turkey after the 1999 hel-
sinki summit that the diaspora discourse has been embraced by the Circassian community in Turkey at large.2 As 
of this period, Circassian associations, along with other ethnic associations in Turkey, have abandoned minority 
politics, and tended to utilize “diaspora” as a self-definition. As a prolific scholar who analyzed all those develop-
ments particularly with reference to the Circassian community as a self-defined diaspora, Kaya has maintained 
that Circassians in Turkey epitomize safran’s ideal type of centered diaspora (Kaya, 2005). According to Kaya, sa-
fran’s (1991: 83-84) list of characteristics of diasporas as group of people who are dispersed from a center to two 
or more peripheral or foreign regions; hold a collective memory, vision or myth; believe that full acceptance by 
the host country is not possible; regard for the ancestral homeland as the true or ideal home and place of even-
tual return; commit to the maintenance or restoration of the homeland to its safety and prosperity; and keep per-
sonal or mediated relation to the homeland in an ethno-communal consciousness, seemed very pertinent to em-
ploy for Circassian communities in defining them as ‘diaspora’ (Kaya, 2005). In a recently published work on 
the Circassians in Turkey, Kaya’s analysis of Circassian diaspora based on safran’s criteria has been questioned on 
the grounds that it took for granted the desire to return ancestral homeland on the side of Circassians (Besleney, 
2014). According to Besleney, the lack of reliable data on how widespread the idea of return is among the Cir-
cassian community is the major problem in utilizing safran’s conceptualization of diaspora to Turkey’s Circassian 
community (2014: 13). he, therefore, adopts Cohen’s conceptual framework (1997) and resorts to the category 
of ‘victim diasporas’ in his analysis of Circassians (2014:13).3

Discussions around the pivotal place occupied by the idea (and ideal) of homeland within conceptualization of 
diaspora have long been a source of contention among the scholars of diaspora.4 Almost from the beginning, sa-
fran’s pioneering work on diaspora which precisely provided basis for later conceptualizations has been criticized 
for devoting too much priority to the topic of homeland as a foundational idea in the definitional framework of-
fered to analyze the diaspora. Yet, it should be reminded that, even the most potent critiques of safran’s frame-
work had in fact built their formulations of diasporas with reference to the set of criteria safran has proposed. As 
he himself admits, Cohen’s theoretical scheme has drawn from the list of features offered as a benchmark by sa-
fran.5 It would not be incorrect to suggest that, Cohen’s insightful list of criteria for defining the very contours 
of the diaspora is rather a refinement or complementary of safran’s original list. Cohen pointed out that safran’s 
original list (1991) was overshadowed by the notion of homeland that four of the six features proposed as the cri-
teria to determine whether an ethno-cultural group possesses the characteristic of the diaspora, were formulated 

2 Ayhan Kaya (2014) has argued that the acceleration of the Turkey’s candidacy process into the EU has tended to encourage different 
minority groups in Turkey to proclaim their political and cultural demands.

3 Safran, as Cohen underlines, in his recent studies refines the foundational role accorded to the homeland in his former works. See 
for instance: William Safran, “The Jewish Diaspora in a Comparative Theoretical perspective,” Israel Studies, 10 (1), 2005, 37.

4 See for instance Cohen (1997); Clifford (1994) and Sosyal (2000).
5 Cohen notes that, “The differences between us, which were more marked in the past, are not fundamental, but are largely matters 

of nuance.” (Cohen, 1997: 180).
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with reference to the relationship of the diasporic group to its homeland (2008:6). Admitting the significance of 
homeland as a constitutive aspect of diaspora, Cohen maintains that, there appears some sort of repetition of the 
argument once those four features have been taken into consideration. he proceeds by amending the first stated 
feature, that of, “dispersal from a specific original ‘center’ to two or more peripheral, or foreign regions” (safran, 
1991:83) and qualifies it with the accompaniment of the memory of a single traumatic event (Cohen, 2008:6). 
This traumatic event, in Cohen’s conceptual framework, operates to bind the diasporic group together by pro-
viding the folk memory of “the great historical injustice” believed to be experienced by the diasporan community 
(2008:6). Furthermore, the fifth criterion in safran’s analytical framework has been altered to cover the very cre-
ation of the homeland (Cohen, 2008: 6):

“I adapted the penultimate characteristic to allow the case not only of the ‘maintenance or restoration’ of a home-
land, but its very creation. This covers the cases of an ‘imagined homeland’ that only resembles the original his-
tory and geography of the diaspora’s natality in the remotest way. In some cases – the Kurds or sikhs come to 
mind- a homeland is clearly an ex post facto construction” (2008: 6).

Cohen’s contribution to safran’s original scheme offered more than that. From a critical stance, he adopted basic 
tenets of safran’s model, but included it new diasporas as well. In his formulation, diaspora is no more defined 
with reference to a dispersal from the original homeland because of a traumatic event, but also utilized as a no-
tion denoting the dispersals for colonial or voluntaristic reasons (Cohen, 2008: 7). Utilizing Weberian ‘ideal types,’ 
Cohen goes on by suggesting a sub-categorization whereby he classifies various diasporas by drawing attention to 
their most important characteristics that distinguish one from the other (Cohen, 2008: 7). As he himself admits, 
this list of diasporas, accompanied by the qualifying adjective – victim, labor, imperial, trade and de-territorial-
ized- have been a functional scheme for topologizing and classifying different diasporas (Cohen, 2008: 8). I be-
lieve Cohen’s (1997) later attempt to list the characteristics of diasporas and categorize different diasporic groups 
in ‘ideal types’ serves better for the discussion on Circassian diaspora and its transnational networks in times of 
a crisis. As it has been stated at the onset, he agrees with the general framework set by safran and constructs his 
definition of diaspora upon it. Kaya’s discussion drawing on safran’s conceptual framework creates a basis for my 
analysis. Yet, it seems more feasible to consider Cohen’s “victim diaspora” conceptualization which was described 
as a community who had to abandon their homeland due to a single traumatic event (deportation, forced migra-
tion, genocide, massacre (Besleney, 2014; İçduygu, Akdeniz, Şanlıer 2015). In this sense, it seems more beneficial 
to adopt this conceptualization in order for a better understanding of the Circassians who, due to the syrian cri-
sis, experienced victimization as a constitutive aspect of their identity building. As Cohen suggests, experiencing 
a common trauma creates a solid basis for the flourishment of a diasporic consciousness for different sections of 
the community retaining divergent ideological and/or political convictions. hence, the sense of victimization can 
be the main determinant factor in diasporic identity construction (1997). Based on this theoretical foundation, it 
can be suggested that, the exile of Circassians in 1864 (as they put it Tsitsekun, to specifically describe the expe-
rience of exile) is the main determining factor of the common diasporic identity building. 

Circassians: An Overview of a Dispersed Ethnic Group 
The history of Circassians did not begin with the “exile” incident which led them to emerge as one of the typical 
exemplars of “victim diasporas.” As the native, autochthonous people of North Caucasus, Circassians began to ap-
pear in the historical texts since the twelfth and thirteenth centuries (Betrozov, 2009:204; Jaimoukha, 2001:63). 
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Yet, the “Great Exile” signifying their expulsion from the ancestral homeland Northern Caucasus as a result of 
the Tsarist Russia’s military campaigns, is often considered to be the opening chapter of the story of Circassians’ 
diasporic experience. After a long course of desperate struggle against Russian expansionism, encouraged by the 
Ottoman Empire, Circassians had no choice but to leave their homeland en masse. Large numbers of Circassian 
refugees arrived in waves at major Ottoman ports of Trabzon, samsun, İstanbul and varna. Archival studies in-
dicate that about one third of the people who experienced the mass exodus had lost their lives either during the 
deportations or due to the living conditions within their new locations of settlements (Karpat, 1985; McCarthy, 
1995). Many other sources state that the number of the refugees who survived from disease and starvation was 
around 1 million (McCarthy, 1995; Jaimoukha, 2001). 

In 1864, at the end of the Caucasian War, Circassians were uprooted from their ancestral homeland and were 
scattered across several countries ever since. An exceptional minority of the Circassian population remained in the 
Caucasus and they were resettled in accordance with Tsarist Russia’s military and security concerns. Those who 
fled to the Ottoman Empire were again exposed to resettlement policies of the Ottoman state instrument and 
thereby were scattered around Ottoman lands. They were forced to comply with the strategic and political prior-
ities of Ottomans either along the borders to secure these areas or inside other regions to “balance” the non-Mus-
lim population. The Ottoman state instrument had developed various methods for manipulating population dy-
namics long before its encounter with the mass flow of people from the Caucasus (Zürcher, 2008). The policies of 
resettling Muslim populations as a balancing, countervailing force to potential headache zones and utilizing refu-
gees as a military source for the suppression of local settlers of these areas of contention were by no means unfa-
miliar for the Ottoman ruling elite as a strategy of imperial control (Tekeli, 1990). In this regard, Circassian ref-
ugees were relocated mainly into the Armenian and Arab villages to be used as manpower for the suppression of 
the local population when necessary (Dündar, 2001:130-4, Avagyan, 2004). 

As the result of their exile, which corresponded to one of the largest exoduses in modern times, Circassian people 
were dispersed to the Ottoman frontiers of Balkans, today’s syria, Jordan, Turkey and Israel. In their new lands 
of settlement, the newcomers had no other alternative than serving in the military or security apparatus (Avag-
yan, 2004). After the end of the First World War, the Circassians residing in those parts of the former Ottoman 
Empire were contained by the newly emerged nation-states of the concerned areas. The tradition of serving un-
der state authority (the bureaucracy, military or civil service) survived until today either as some sort of survival 
strategy of assimilation into Turkish nationalism and/or as an aspect shaped by the socio-economic dynamics for 
the Circassian population in the different parts of the Middle East. Turkey, containing approximately 2.5 million 
people identifying primarily as Circassian, is currently host to the largest Circassian diaspora in the world. Today, 
Circassians constitute one of the largest ethnic groups in Turkey (Andrews, 1992, Akgündüz, 1998, Kaya, 2005). 
In Jordan, which is historically considered to be the best exemplary for Circassians’ recruitment into the security 
apparatus of the host state, approximately 60,000 Circassians live (shami, 1995). syria has been home to around 
40,000 Circassians and a sizeable population lives in Israel. Circassians who remained in the ancestral homeland 
of Caucasus have established autonomous republics within the Russian Federation with their very small popula-
tions: Adygea Republic, Karachai – Cherkessia and Kabardino – Balkaria. 

Syrian Circassians: “Exile within Exile” 

By early 2011, when the syrian crisis exploded, Circassians re-experienced exile and had to leave their homes 
and sought refuge from Turkey.6 The route of the earliest migration to syria had started from the port of samsun 

6 Since the onset of the Syrian crisis in March 2011, almost 2.1 million Syrian nationals have fled to Turkey, making Turkey to host the 
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and stretched to Uzunyayla in the district of Kayseri (an official settlement place for many Circassians in central 
Anatolia), ending in the plains of syria. The latest forced migration reversed this historical route: People aban-
doned their homes in syria, followed the trail to Reyhanlı (a town closer to the south Eastern frontiers of Tur-
key) and hoped to reach the greater cities of Istanbul or Ankara, or the provinces close to them. sociologically 
and historically, having long been engaged with the syrian military and bureaucratic apparatus, the majority of 
the Circassians in syria refused to take sides in the civil war; yet have been exposed to pressures by main sides of 
the conflict (Jaimoukha, 2012). having been caught between fire from two sides, a sizeable portion of the syrian 
Circassian diaspora have fled to Turkey, and the flow of Circassian refugees continues. The Circassians of syria 
held a distinctive status within the rest of Circassian diaspora on the grounds that they are three-time refugees. Af-
ter the Great Exodus from the ancestral homeland in 1864, they were exposed to a forced deportation during the 
1967 war when Israel invaded Golan heights. The Circassians residing in the villages around the area have been 
forced to leave their homes to escape the conflict zone. The syrian crisis was the third time when the syrian Cir-
cassians had to become refugees en masse. The geographical proximity, the lack of legal requirements for visa, the 
social advantages provided by kinship relations in Turkey have all contributed to their easy transition to Turkey. It 
was difficult for them to directly move to ancestral homeland, Caucasia or to Russia. The lengthy routine of red-
tape to follow and the conditions of refugees in Russia have led them to choose Turkey as an option. some syrian 
Circassians who had the chance to arrive at their ancestral territories in Northern Caucasus, have found safe ha-
ven in Nalchik (capital of Kabardino-Balkaria) or in another Caucasus republic Adygeya. In accordance with the 
refugee acceptance programs of those republics, Circassian refugees were accommodated in sanatoriums and had 
the opportunity to go for a walk whenever they felt to mix with the local population. In Turkey, in contrast, ref-
ugees are kept in refugee camps and are prohibited to move beyond the territories of the camp. still, the tiresome 
processes of the red-tape imposed by Russian authorities appear to be one dissuasive factor. In a recent article, a 
commentator has drawn attention to the situation of Circassians in syria during the civil war (Goble, 2016). In 
this review it is noted that, the percentage of Circassian population loss in syria is more than fifty per cent. Those 
who fled abroad have constituted the most significant percentage in those missing people. Overwhelming major-
ity have preferred to move to Turkey and the others have either fled to Jordan and some European countries. In 
early 2016, the number of Circassians Russia has officially taken was to be announced as fewer than 3,000 (Goble, 
2016).7 All in all, most of the Circassians in syria, trapped within the war zone, suffering from the violence that 
made life unbearable, have left their homes and fled to neighboring countries among which Turkey appeared to 
be the first option. Most observers point out that, due to the military attacks and missile strikes, numerous fam-
ilies living around homs and other urban centers have lost their homes (Kushabiev, 2012). The deterioration in-
frastructure collapse of health system and the economic crisis made life unbearable for those who were lucky not 
to lose homes in a usual bombing or missile strike. hundreds of Circassians have been carried to Turkey via the 

highest number of Syrian refugees and refugees in general according to UNHCR data. They have been registered in refugee camps 
and in the cities along the Syrian-Turkish border and as well as the cities such as Istanbul, Ankara and İzmir. In addition, many, 
whose entry is deemed illegal, live unregistered in Turkey’s towns and cities. While Turkey has generally been lauded for its open-
door policy and comparatively comfortable camps and generous provision of resources, Syrians live under a temporary protection 
regime that places their legal status outside of the Geneva Convention and puts an increasing financial and organizational burden 
on Turkish political institutions.

7 In a recent piece, Paul Goble notes that, “prior to the beginning of the war in Syria, there were approximately 50,000 Circassians 
living within its borders. Now, according to Circassian activists, there remain no more than 20,000.” See: Paul Goble, “Russia Begins 
Deporting Circassians Who Returned to Homeland From Turkey,” January 14, 2016, https://www.eurasiareview.com/14012016-
russia-begins-deporting-circassians-who-returned-to-homeland-from-turkey-oped/. Yet, it should be noted that community 
resources do not confirm those numbers. An activist associated with the Federation for Circassian Associations in Turkey that of 
Kaffed, has argued that, Syria has long been host to more than 100 thousand Circassians (2018).
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solidarity campaigns of community associations, such as the Federation of the Caucasian Associations (Kaffed) 
and the Federation of Circassian Associations (Çerkes Fed) in Turkey. According to the data released by the syrian 
Crisis Committee of Federation of the Caucasian Associations (Kaffed), with the onset of the civil war in syria, 
more than thousands of Circassians have either been relocated to safe shelters in Turkey or sent to land of ances-
tors, that of the Republic of Adygea, the Republic of Kabardino-Balkaria and the Republic of Karachaevo Chesk-
essia, Russia. The Committee has also supported the Circassians who preferred to be repatriated to the homeland 
and helped them in getting Russian visa and providing travel arrangements. In April 2012, Çerkes-Fed, together 
with the initiation of International Circassian Association (ICA) solidarity Committee has brought a group of 
families with a private airplane to resettle them into the containers in the Nizip town of Gaziantep province, a 
close border to syria.8 According to the information gathered from community sources and confirmed by Kaffed 
Crisis Desk, beside the villages around the southern provinces of Turkey, villages of Düzce, (a North Western city 
close to İstanbul) have become the main sites of settlement for syrian Circassians. Uzunyayla, a crowded area of 
settlement of Circassians in Central Anatolia, did not appear to be an option for the resettlement of syrian Cir-
cassians because of the harsh geographical conditions of the region.9 The Cultural Associations affiliated with the 
Circassian federations in Turkey choose to remain silent about the exact number of Circassians from syria in Tur-
key. The activists assume that there are more than the Turkish authorities officially know about. The activists and 
volunteers of the associations frequently emphasize that they do not and will not let syrian Circassians to stay in 
the refugee camps. During the interviews, volunteers of Kaffed or Çerkes-Fed expressed their motto as “never the 
refugee camp, but the house!” According to the information provided by the associations, Circassians from syria 
are being hosted in local Circassians’ summer houses or flats. 

Methodology and Findings 

This study builds upon the fieldwork conducted in the villages of Düzce and in İstanbul between 2015 and 2019. 
During 2015 and 2016 a set of twenty-five interviews have been conducted with syrian Circassian refugees. In 
2019, another set of interviews have been conducted with the same respondents in order to understand the pro-
cess more properly. The Circassian informants from syria were mostly from the villages around Damascus and 
homs. Their arrival has facilitated the creation of networks in İstanbul to assist them in finding jobs and places 
to settle. Attempting to shed light upon the process of diasporic reconstruction by the experience of syrian Cir-
cassians, within the in-depth interviews that have been conducted with fifteen Circassian refugees from syria, the 
transnational networks which have been utilized as survival mechanisms have also been examined. The interviews 
have been conducted in İstanbul Bağlarbaşı Caucasian Cultural Association (Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği) 
or in the villages of Düzce which the major centers for Circassians refugees have been. According to the informa-
tion gathered from volunteers of Düzce Adygea Culture Association, affiliated with Kaffed, as of 2014, 36 fami-
lies have been brought to Düzce. Thirty of those families have been settled into the villages of Düzce, the major 
Circassian populated locations within the region. One of the families who had applied for green card long before 
the civil war, had the chance to move to UsA. Two of the families are believed to have returned to syria, but the 
information has not been confirmed. The fate of the three are unknown; they are assumed to move to one of the 
urban centers in Turkey within which they found out their relatives and benefited from kinship networks. The 

8 Nusret Baş, the chairperson of the Federation of Circassian Associations (Çerkes Fed), in an interview conducted with him in 2016 
has stated that this was an early step which was followed by similar attempts in 2016 (Interview with Nusret Baş, May 2016).

9 Interview with Janberd Dinçer, an activist and the head of the Crisis Committee for Syrian Circassians associated with Kaffed, 2015, 
May.



110

“EXILE WITHIN EXILE:” SYRIAN CIRCASSIANS’ JOURNEY INTO TURKEY

Eylem Akdeniz-Göker

volunteers and activists of Düzce Adygea Culture Association have provided immediate and essential supports for 
the most basic needs of the thirty families who have been settled into the villages of Düzce. Almost all families 
have been located into houses owned by local Circassians and they are not asked to pay for rent. some families 
make a symbolic amount of rental payment. 

Why did they leave their country of residence? All families stated that the main reason for their leave was insecurity. 
With the intensification of the battles they found themselves in the middle of a war. In the words of Nart10 (a 21 
years old son of one of the families), “shells were being dropped by airplanes, there were snipers everywhere and 
missile strikes made life unbearable.” Yet, the vital problem was the safety of “the sons.” Therefore, many families 
preferred to stay in syria have sent their sons as refugees in order to save their lives. Most of the respondents un-
derlined the fact that they have moved to Turkey in order to save their sons from the brutality of FsA (Free syr-
ian Army) or Assad regime. Because under the current conditions, both parts of the civil war try to forcibly recruit 
the youngsters within the families. Janset (a mother) stated that, “we had to leave everything we had, because we 
had to prevent FsA or regime to take our sons away from us. We don’t want to be parts of this war.” Throughout 
the interviews, many of the respondents contended that, they were increasingly being targeted for attack by radi-
cal groups because of their alleged loyalty to the Assad regime. some of the respondents shared stories about tragic 
incidents of abductions. They claim that some of the rebel groups or sometimes groups who were not affiliated 
with FsA kidnap youngsters and ask for huge amounts of money. Almost all families had young sons in draft age. 

Who was able to move to Turkey? This question has a very simple answer: those who had a valid passport. Those 
who had been retaining passports belonged a certain segment of society with relatively high levels of income and 
education. Most of the ones who got their passports just before they had left syria to fled to Turkey were either 
lower ranking government officials, civil servants or clerical officers. Except two isolated cases, all the respondents 
told that they arrived at Turkey by airplanes through Lebanon. 

Why to Turkey? As stated at the outset, the factors that contributed to their choice to move to Turkey are as fol-
lows: the geographical proximity, the lack of legal requirements for visa, the social advantages provided by kin-
ship relations. Most of them believe that when the war is over, they will be able to return to syria. Therefore, in 
their perspectives, geographical proximity seems to be an advantage. Caucasia, the lands of the ancestors did not 
appear to be the best option simply because it necessitated a lengthy routine of red-tape to follow and required 
relatively huge amounts of money to cover the expenses for all of those tiresome processes. The bureaucratic hur-
dles by the Russian authorities and the impossibility of affording the visa requirements within the violent condi-
tions of the war dissuade Circassians to move to their ancestral homeland. One of the respondents, Nart (16 years 
old), stated that he had fled to Russia with his parents in 2011 when the civil war had just broken out and af-
ter a short time decided to move to Turkey. The family realized that even though they got the work permit their 
access to the job markets was very limited. Most probably it would be impossible for them to find jobs in their 
professions. Nart adds, “In Russia we had the opportunity to walk around the town and interact with the local 
population. We were pleased that we wouldn’t stay in refugee camps, because there’s not such a practice in Rus-
sia. Unfortunately, within a short time, my mum and dad realized that we had no future in this country; what 
we were doing was simply spending money.” The strong solidarity networks and kinship ties in Turkey have also 
stood among the factors that stimulated them to move to Turkey. Many of the respondents underlined the role of 
the solidarity networks, particularly the associations affiliated with the major Circassian federations within Turkey 

10 Fictitious names have been used for all interviewees since they wished to remain anonymous.
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in providing several types of support for themselves. The associations, which they tended to call “Khase” (house) 
appeared to be major sites of interaction with the host community as well as among themselves. 

Among other factors that have been stated beforehand, almost all of the respondents emphasized the significance 
of kinship relations and solidarity networks provided by the ethnic and cultural associations in Turkey. One signif-
icant aspect of tradition played an instrumental role in facilitating kinship solidarity: “vunegoş.” vunegoş connoted 
to family name in Circassian language, Adigabze. It is a common practice among even the assimilated Circassians 
to learn about their family names as well. Even after the Republican law of 1934 that required every Turkish cit-
izen to have an official surname, Circassians adopted Turkified official surnames but have continued to use their 
traditional Circassian family names in order to define themselves. This practice was an indispensable aspect of 
Circassian tradition because in order to prevent clan or family endogamy which is to be unacceptable in Circas-
sian culture, each member of the community had to know his/her kinship group. People belonging to the same 
family, retaining same family name were and are being cousins according to Circassian traditional rules and prin-
ciples, and the code of conduct, Khabze. Recently, this practice which historically served to prevent family endog-
amy, appeared to be instrumental in establishing solidarity networks among the Circassians scattered around dif-
ferent regions and countries. Janset, who is twenty years old, describes their story as follows: 

“Actually, my sister convinced us to arrive at Turkey. she first called Düzce Circassian association. someone from 
the association gave her some information. Then she searched form internet our distant relatives in Turkey that 
we had never met before. We moved to Lebanon first and then to İstanbul” (2016)

Şamil (65) a retired official, narrates a similar story;

“My wife and my sons came here one year ago. I have been here like one month. We moved to Turkey because it 
is the nearest to syria and if we want to turn back it will be easier. We are thinking about turning back to syria 
when the war is over. We came here to protect our sons” (2016).

During the syrian crisis, Circassians living within the syrian borders, searched internet and utilized from social 
media sites like Facebook and twitter to find out their kinship ties via their family names. syrian Circassians have 
traced their kinship ties and found out members of their families via searching internet. The volunteers and the 
activists of the cultural associations in Turkey contend that, most of the Circassians of syria have been sheltered 
by their distant cousins in Turkey. Those people that have never met before came together and believed that they 
constituted members of a bigger family. Furthermore, in order to communicate, the local Circassians had to use 
Circassian language, Adigabze, effectively. Therefore, the refugee, particularly the refugee youth seeking for a job 
in Turkey, began to teach Adigabze courses in the Circassian associations. The local Circassians in Düzce told that 
they began to use Circassian language more effectively in their daily lives in order to communicate with their guests 
from syria. Almost all the respondents, either from syria or the local Circassians living in the villages of Düzce 
and in İstanbul, have underlined that after their ethnic identity has been reinforced due to the recent tragic events 
which fortunately turned into an opportunity to strengthen ties within the Circassian diaspora. The interviews have 
confirmed that, in order to reach their distant relatives in Turkey, Circassians tended to utilize technology effec-
tively. In this regard, it seems possible to argue that, throughout the process, technology has stood to be an effec-
tive mechanism to reinvent the tradition. This in turn have shown that, discovering the kinship ties via internet 
has proven to be an influential factor facilitating the grounds for solidarity bonds within the diasporic community. 
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Return or Stay? What are the Prospects for Future? Once they have been asked whether they believe they have a fu-
ture in Turkey, most of the respondents seemed to underline that they were thinking of returning to syria some-
day. Rana, who studied English language and literature in syria stated that since she was unable to speak Turkish 
language fluently, it was almost impossible for her to find a permanent job in Turkey. If she had the opportunity, 
she stated, she would prefer to move to Europe and then return to syria when the war is over. Jan (35 years old) 
who was a state official in syria shared the similar concerns and told that because of the language problem it would 
be impossible for him to find a job. he underlined that he was eager to move to any of the countries where he 
could earn his life. setenay, a sixteen-years old youngster, was trying to continue her secondary education in İstan-
bul: “My father is a retired man. We moved here with mom, dad and my elder brother who had to leave his law 
education. I attend an educational institution in İstanbul that has been supported by Libyan government” (2016). 

Leaving aside the youngsters, most members of the families stated that they were spending from savings and try-
ing to find at least temporary jobs in order to survive. Yet, is worth mentioning that, a considerable majority of 
the respondents over the age of 40 were retired and this appeared to be an advantage for them at least initially. 
Retirement wage, although it never has been enough to get by, at most tended to be a secure source of income. 
The retired ones get their retirement wages with the help pf their relatives in syria. They leave an officially signed 
letter to one of their closest family members in syria, stating that this person is officially recognized to withdraw 
the wage and then those “trusted” ones send the money via bank transfer to Turkey. Not unsurprisingly, their mi-
gration to Turkey within the current war conditions of syria, has brought about dispossession and erosion of the 
quality of life. Nart (36 years old) stated that,

“I had my own small-scale company in syria. We, my two sons and wife, moved to Caucasia (homeland) with an 
investment approximately above 20 thousand dollars. We had thought that our investment would be enough for 
us up until the end of the war in syria. Our investment finished but the war continues. With the hope of find-
ing job here in Turkey, we moved from Nalchik to Düzce. here, we don’t pay for housing. Our distant relatives, 
I mean the local Circassians provided houses for us” (2015). 

Aslan (24 years old) has also underlined the deterioration in their life conditions compared to their standards in 
syria before the civil war:

“I came here alone. My parents convinced me to flee to Turkey for safety reasons. here I searched for a job, what-
ever. But it was little hard. I can speak English and Arabic fluently, but unable to speak Turkish. I tried everything 
here; construction, collecting orange, everything. I a university graduate. I have a degree.”

Conclusion: ‘We decided to stay here, inşallah’

When I had started to conduct the interviews in 2015, the respondents had seemed to be very determined to 
return to syria when the civil war was over. Between 2016 and 2017, I have conducted some more interviews 
with the same respondents concerning their life expectations and prospects for future. The responses were seem-
ingly similar to the earlier accounts: they all believed to return in the near future. Only some youngsters (6 out of 
25 interviews) mentioned about their desires to move to Europe. In 2019, I have tried to reach my respondents 
and learn about their fates. I could only reach fifteen interviewees and learnt that the others had moved to Eu-
rope, presumably to Germany, as it has been told to me. I have conducted new sets of in-depth interviews with 
the remaining families and individuals. One single conclusion was easy to be drawn: They had lost their hopes of 
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return. Ten respondents out of fifteen had been accepted to Turkish citizenship and the remaining five were will-
ing to be accepted. Three of them stated that they had sold their houses in syria and able to buy flats in Düzce. 
since it became apparent that they would stay in Turkey for a long period of time, the local Circassians and the 
distant relatives who had provided housing for them without asking for money had requested them to leave. İs-
tanbul seemed to be an option for the youngsters who learnt Turkish within a short period of time. since they 
also had good command of English and Arabic, compared to their parents they discovered the best options to 
adapt into their new lives. All interviewees (fifteen out of fifteen) have underlined that, being Circassian was the 
most important aspect of their identity. It, they all emphasized, provided them the tools to survive within their 
new life conditions. For instance, one of the respondents, while complaining about different policies and political 
attitudes of different federations of Circassian cultural associations in Turkey, has claimed that, 

“One of the federations seems to be pro-government and rather religious, and the other I guess is secular. Yet, it 
doesn’t matter for me. When I say I am a Circassian, they tend to display similar attitudes to me. so, my religious 
affiliation doesn’t seem to be important at this moment.” (2019).

Many interviewees felt obliged to emphasize that they were grateful to the local Circassians and to the volunteers 
of cultural organizations for their solidarity and support. One of the respondents, Jan (26 years old) stated that, 

“The largest Circassian diaspora lives in Turkey and now we are a part of it” (2019). One another respondent 
emphasized that, “We came here from syria because of the war, but we are Circassians. We are not like the oth-
ers, we are different” (2019).

During the earlier interviews it was commonly underlined by almost all respondents that, their ethnic identity (that of 
being Circassian) had provided them the means to arrive at secure conditions in Turkey. In that way, they could easily 
reach their distant relatives (kinship ties) and benefit from the mechanisms of solidarity which in turn facilitated their 
diaspora identification. The latest interviews had proven that, besides being a fruitful source of solidarity, being Circassian  
also enabled them to have a rather privileged (or secure) status compared to the other refugees from syria. In that 
respect, strengthening this particular component of identity appeared to be beneficial and an important aspect of 
their survival strategies in Turkey. During the interviews held in 2019, it was clearly stated that the Circassians 
from syria did not want to be associated with the “syrian refugees” in Turkey. During the interviews, they con-
tinuously repeated that they were not syrian but Circassian. This was indeed one of their complaints against the 
local Circassians in Turkey. As expressed by seteney (40), 

“You know the attitudes and prejudices against the syrians here, in Turkey. still, you (local Circassians) continue 
to call us ‘syrian Circassians.’ We are one and the same: we are all part of the diaspora. We are just Circassian, 
not syrian Circassian.” (2019).

For the moment, it might be safe to argue that, during their non-voluntary latest journey to Turkey, syrian Cir-
cassians’ ethnic identity has been fostered and proliferated. Besides providing the tools and mechanisms for eth-
nic solidarity within the diaspora, recently it also appeared to be a major device expected to protect them from 
discrimination in Turkish society. The civil war conditions have revitalized their diasporic identity constituted 
upon the idea of exile, genocide and forced migration. It recalled the forgotten past and reconstituted the mem-
ories of the diaspora. 
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MINOR PARTIEs IN TURKEY: 1950-2018
Özhan Demirkol1

Abstract

Gradual increase of votes for minor parties have led the academicians in Europe to focus on minor parties since the 1970s. 
A similar interest is evident on minor Turkish parties during the times of party system changes in Turkey. Existing stud-
ies on Turkish minor parties have analyzed these parties within the context of party system or provided detailed histo-
ries of single minor parties. This descriptive study specifically focuses on minor Turkish parties. The study is composed of 
three parts. We firstly define and categorize minor parties. Secondly, we provide an overview of the Turkish party system 
and the minor parties that participated in general elections between 1950 and 2018. Finally, we deal with the electoral 
performance of minor Turkish parties and their ideologies. 

Key words: Minor parties, Micro parties, Turkish party system. 

Introduction

The study of minor parties has been relatively neglected. Minor parties, which are sometimes called as ‘small’, 
‘third’, ‘new’ or ‘niche’ parties have been mostly analyzed within the category of ‘other’ in the studies on party 
systems and elections. The absence of interest in minor parties is due to five reasons: their relative electoral 
unimportance, disintegration of some of the minor parties in a short time, difficulties in gaining access to in-
formation on some of the minor parties, their limited capacity to influence government formation and poli-
cy-making, and, reluctance of political scientists to study minor parties due to their dysfunctional role (Fisher, 
1974; herzog, 1987). Nevertheless, increasing relevance of the minor parties after the transformation of party 
systems in Europe in the 1970s led political scientists to pay closer attention to these parties (Clark, 2010). 
Moreover, the emergence of new party systems in post-communist countries resulted with greater attention 
paid to minor parties since the 1990s. 

Despite the considerable number of studies on minor parties in countries, such as, the UsA (hammond, 1976), 
the UK (sloan, 2014), Canada (Tanguay & Gagnon, 2016), Australia (Donovan, 2000), Germany (Fisher, 1974), 
Ireland (Coakley, 2010; Weeks, 2010), Ghana (Aidoo & Chamberlain, 2015) and Czech Republic (Novak & 
Cassling, 2000), there is no study that specifically focuses on minor parties in Turkey. A number of studies pro-
vide detailed histories of single minor Turkish parties, which met sartori’s (2005) relevancy criteria. A second line 
of inquiry dealt with the minor Turkish parties together with the major parties in the analysis of party system 
and elections. These analyses placed heavy emphasis on major parties and only focused on the ‘relevant’ minor 
parties while providing limited information on the remaining minor parties under the category of ‘other’. More 

1 Niğde Ömer Halisdemir University, ozhandem@gmail.com
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importantly, these studies did not place special emphasis to the analysis of minor parties on their own. It is this 
void that this work attempts to fill. 

This study is a descriptive study with a preliminary character rather than a theoretical study with an exten-
sive empirical research. We aim to provide a picture of the electoral performance and ideologies of all minor 
Turkish parties that participated in general elections between 1950 and 2018. We believe that minor parties 
are worth to be studied due to four reasons. Firstly, no study that specifically dealt with minor Turkish parties 
has been conducted yet. hence, our study may contribute to the understanding on Turkish politics by dealing 
with this relatively neglected phenomenon. secondly, some of the established minor parties had considerable 
influence on the composition, leadership and doctrines of major parties, even in institutionalized two-party 
systems of the UsA and the UK (Fisher, 1974; Freie, 1982; hammond, 1976; sloan, 2014). similarly, Turkish 
scholars noted the influence of minor parties on party change in major Turkish parties and the polarization of 
the party system, especially in the late 1970s (Ayata, 2002; Özbudun, 1981). Thirdly, minor parties have been 
important political actors during the times of electoral realignments by serving as halfway houses for the voters 
that change party allegiance (Freie, 1982; hammond, 1976). Finally, although minor parties may not be rele-
vant at the national level, they may have an effect at the local level (sloan, 2014). victory of the pro-Kurdish 
parties in the southern Eastern provinces of Turkey since the 2007 elections may be given as an example. This 
chapter starts with the definition and classification of minor parties. Next, we analyze the minor Turkish par-
ties according to their votes, seats and ideologies. 

Defining Minor Parties

There is no consensus on the definition of the term ‘minor party’. some of the authors take sartori’s (2005) ‘rel-
evance criteria’ into account and define the term with reference to the party systems of a country. hence, par-
ties other than the two largest parties in two-party systems or the three parties in multiparty systems are consid-
ered as the minor parties (Coakley, 2010, p. 504). Based on relevance criteria, Kefford (2017) distinguishes small 
parties into ‘minor’ and ‘peripheral’ parties and argues that minor parties have the coalition or blackmail poten-
tial whereas peripheral parties have no effect on the party system. Whether minor or peripheral, small parties are 
sometimes also labelled as ‘third parties’ (Fisher, 1974; Freie, 1982; hammond, 1976). however, the term third 
party may refer to not only the parties other than the largest parties but also to the parties that mobilizes against 
the governing and the main opposition parties (Coakley, 2010, p. 505). On the other hand, minor parties may 
rarely obtain more votes than the third parties. In fact, third parties are viable competitors whereas minor parties 
are the neglected competitors with limited electoral success (Fisher, 1974, p. 7). 

secondly, minor parties are sometimes equated with ‘new parties’. This is understandable given the fact that 
most of new parties remain minor (Pedersen, 1982, p. 3). These new minor parties may be defined according 
to the way they emerge or their political projects (Krouwel & Lucardie, 2008). ‘Niche parties’, with extreme 
ideologies (e.g. the Communists and radical right) or non-centrist ideologies with a focus on small range of 
non-economic issues (e.g. the Greens and ethnic regionalists) are frequently considered as minor parties due 
to their limited electoral success or as new parties due to their novel political projects (Wagner, 2012). how-
ever, Justice and Development Party in Turkey, which was a new party that turned into Turkey’s governing 
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party just one year after its formation, shows that not all new or niche parties may remain minor. In fact, dis-
ruption of the evolution of the Turkish party system by constant closure of the political parties disables us to 
consider the new parties as minor parties since the successors of the outlawed parties have turned into major 
parties in consecutive elections.

Finally, minor parties may be defined with reference to their electoral significance. Novak and Cassling (2000) 
state that minor parties may be defined with reference to percentages of votes or seats in the parliament. Mair 
(1991), Clark (2010) and Weeks (2010) define minor parties based on two criteria: number of elections partici-
pated and the votes received in general elections. For the authors, minor parties are the parties that achieved less 
than 15 % of votes in general elections and participated in at least three general elections. This definition, which 
uses arbitrary thresholds of vote percentage and electoral participation, is useful due to three reasons: firstly, it in-
cludes all parties with the exception of non-competing ones; secondly, it makes a distinction between the types 
of minor parties; and finally, it enables us to compare Turkish parties with minor parties abroad. Due to this rea-
son, we define minor parties as the parties that achieved less than 15% of the votes. 

Classifying Minor Parties

similar to the definition, there is also little agreement on the criteria for classifying minor parties. The review of 
the literature by Coakley (2010, pp. 507–510) reveals that minor parties have been classified according to one or 
more of four dimensions: historical (origins), electoral (level of political success); strategic (approach and style in 
electoral market) and ideological (policy direction). 

First criteria for categorization of minor parties analyzes the manner in which the party has come into existence. 
This criteria, which is derived the literature on new party formation, identifies two main types of minor parties: 
‘breakaway parties’ that split from an existing party, and ‘genuinely new parties’ that have no clear connection 
with the existing parties (hug, 2001). Given the fact that political parties in Turkey were frequently closed by the 
Constitutional Court or after military interventions, we added the category of ‘successors’ to refer to the parties 
that succeeded the outlawed parties. 

secondly, minor parties may be classified according to their electoral profile. since some of the minor parties are 
enduring whereas others disappear after a few elections, Coakley (2010, pp. 507–508) modifies the category pro-
posed by Mair (1991) and proposes a four-fold classification based on the number of elections contested and per-
centage of votes received by minor parties: 

•	 Established-minor	parties: parties winning less than 15 % but at least 1 % of votes in at least three elections;

•	 Ephemeral-minor	parties: parties winning less than 15 % but at least 1% support in fewer than three elections;

•	 Established-micro	parties: parties winning less than 1% support in at least three elections;

•	 Ephemeral-micro	parties: parties winning less than 1% support in fewer than three elections.

Thirdly, minor parties may be categorized according to the manner in which they position themselves elector-
ally (Coakley, 2010). Fourthly, and related with the third dimension, minor parties may also be categorized ac-
cording to their ideological positions (Coakley, 2010). however, ideological categorization depends on the social 
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cleavages of a country, which are the center-periphery (Mardin, 1973; Özbudun, 2011) and left-right cleavages 
(Özbudun & Tachau, 1975) for the case of Turkey. Besides, scholars observing the transformation of Turkish 
party system also noted the growing salience of religiosity, ethnicity and nationalism since the 1990s (Çarkoğlu 
& hinich, 2006; sayari, 2007). In general, Turkish parties have been categorized into six main categories accord-
ing to their ideologies: center-right, center-left, ultranationalist right, radical left, pro-Kurdish and Islamist par-
ties. In our study, we combined the radical left (i.e. socialist) and pro-Kurdish parties into a single category of 
‘socialist-pro-Kurdish’ since most of the socialist parties have engaged in electoral coalitions with the pro-Kurd-
ish parties since the 2000s and since pro-Kurdish parties were also mostly socialist parties. Besides, given the fact 
that most of the nationalist parties have also a conservative outlook, we categorized them into a single category 
of ‘nationalist-conservative’. Based on this, we propose four categories: center-right, center-left, nationalist-con-
servative and socialist-pro-Kurdish. 

Profiling Major, Minor and Micro Parties in Turkey

In order to find out the minor parties, we first calculated mean vote share of all parties that participated in general 
elections between 1950 and 2018 in Turkey. During the calculations, we took name changes and mergers into ac-
count. Based on the calculations, we found that there were seven major parties with a mean vote share higher than 
15% and 45 minor parties with a vote share less than 15%. 22 of these minor parties were established, which con-
tested in at least three general elections whereas the remaining 23 minor parties were ephemeral that contested in 
less than three elections. 12 of the established parties were established-minor parties that received an average vote 
equal to or more than 1%, whereas 10 established parties were established-micro parties that obtained less than 
1% of the votes in general elections. On the other hand, only 5 ephemeral-minor parties received more than 1% 
of the votes whereas 18 ephemeral micro parties received less than 1% on average. There were 4 nationalist and/
or conservative, 4 center-right, 2 center-left and 2 socialist and/or pro-Kurdish established-minor parties whereas 
the number of nationalist and/or conservative, center-right, and socialist and/or pro-Kurdish for established micro 
parties were 3, 2 and 5, respectively. On the other hand, number of nationalist and/or conservative, center-right 
and center left ephemeral-minor parties were 2, 2 and 1 whereas the numbers for the nationalist and/or conser-
vative, center-right, center-left and socialist and/or pro-Kurdish ephemeral micro-parties were 7, 5 3 and 3, re-
spectively. Finally, there were 4 breakaway, 5 new and 3 successor established-minor parties, 1 breakaway, 4 new 
and 5 successor established-micro parties. On the other hand, there were 4 breakaway and 1 new ephemeral-mi-
nor parties and 7 breakaway and 11 new ephemeral-micro parties (Table 1). 
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Table 1. Categorization of Major and Minor Parties in Turkey (1950-2018)

Election 
contested

Electoral 
performance

Ideology Name
Elections 
contested

Average 
Vote %

Origins

Established

Major

Center-right

Democrat (1) 1950-57 54.07 Breakaway
Justice 1961-77 40.20 New
Motherland 1983-2002 23.88 New
Justice and Development 2002-18 43.94 Breakaway

Center-left
Republican People’s (1) 1950-80 35.45 New
Populist-social Democratic 
Populist-Republican People’s (2) 1983-2018 21.34 successor

Minor

Nationalist-
conservative

Nation (1)-Republican Nation-
Republican Peasants’ Nation-
Nationalist Movement (1)

1950-77 5.68 Breakaway

Nation (2) 1961-73 3.37 Breakaway
Nationalist Task-Nationalist 
Movement (2) 1987-2018 11.57 successor

Welfare-virtue-Felicity 1987-2018 7.06 successor

Center-right

New Turkey (1) 1961-73 6.53 New
Reliance-National Reliance-
Republican Reliance 1969-77 4.60 Breakaway

True Path-Democrat (2) 1987-2015 10.35 successor
Rebirth-Young 1995-2007 2.65 New

Center-left
Union-Turkish Union 1969-77 1.43 New
Democratic Left 1987-2015 7.23 New

Socialist-
Pro-Kurdish

Turkish Workers 1961-77 1.93 New
People’s Democracy-Democratic 
People’s -Peoples’ Democratic 1995-2018 8.45 Breakaway

Micro

Nationalist-
conservative

Reformist Democracy-Nation (3) 1987-2015 0.29 New
Great Union 1999-2015 0.95 Breakaway
Independent Turkey 2002-15 0.33 New

Center-right
True Path (2) 2011-15 0.08 successor
Liberal Democratic 1999-2015 0.16 New

Socialist-
Pro-Kurdish

socialist-Worker’s-Patriotic 1991-2018 0.32 successor
socialist Power-Communist of 
Turkey-Communist 1999-2007 0.13 successor

Freedom and solidarity 1999-2015 0.43 successor
Democracy and Peace-Rights and 
Freedoms 1999-2015 0.15 successor

Labor 1999-2011 0.12 New



122

MINOR PARTIES IN TURKEY: 1950-2018

Özhan Demirkol

Election 
contested

Electoral 
performance

Ideology Name
Elections 
contested

Average 
Vote %

Origins

Ephemeral

Major Center-right Nationalist Democracy 1983 23.30 New

Minor

Nationalist-
conservative

National salvation 1973-77 10.20 New
Good 2018 9.96 Breakaway

Center-right
Freedom 1957 3.50 Breakaway
Democratic 1973-77 6.85 Breakaway

Center-left New Turkey (2) 2002 1.20 Breakaway

Micro

Nationalist-
conservative

Bright Turkey 2007 0.30 Breakaway
Rights and Equality 2011 0.29 New
Nationalist and Conservative 2011 0.08 New
People’s voice 2011 0.77 Breakaway
Rights and Justice 2015 0.01 New
social Reconciliation Reform and 
Development 2015 0.16 New

Free Cause 2018 0.31 New

Center-right

Peasants’ 1954 0.60 Breakaway
New-Democrat (3) 1995-99 0.20 Breakaway
Democratic Turkey-People’s Ascent 1999-2007 0.55 Breakaway
Center 2015 0.05 New
homeland 2002-15 0.46 New

Center-left

New Democracy-Peace 1995-99 0.35 New
Changing Turkey 1999 0.10 Breakaway
Anatolia 2015 0.06 Breakaway

Socialist-
Pro-Kurdish

Workers’ 1954 0.00 New
Fatherland 1957 0.00 New
People’s Liberation 2015 0.15 New

Information on ideologies of the parties was derived from Kaynar (2007) for parties established before 2007 and 
computed by the author for parties formed between 2007 and 2018. Information on the origins of parties was 
derived from Demirkol (2015) for parties formed before 2014 and computed by the author for parties formed 
between 2014 and 2018. Average vote of minor parties and the elections contested were computed by the author. 
Numbers in parentheses are used to distinguish parties with same names. 

Electoral Performance

since minor parties may turn into major parties in consecutive elections, we also calculated the number, vote share 
and percentage of seats held by the parties that received less than 15% of votes for each election. here we did 
not make a distinction between minor and micro parties and considered all parties with a vote share under 15% 
as minor parties. Figure 1 shows the number of major and minor parties in each general election held in Turkey 
between 1950 and 2018. Average number of major and minor parties were 2.4 and 7.4, respectively. The figure 
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shows an increase in the number of minor parties in the 1960s and between the 1995 and 2015 elections. The 
increase in the 1960s and 1970s may be explained with reference to the proportional electoral formula, which en-
courages minor parties to enter the elections since it requires less votes to gain parliamentary seats. however, de-
spite the introduction of the 10% national threshold after 1983 to deter newcomers, the number of minor par-
ties that contested in general elections increased after the 1995 general elections. Relative decrease in the number 
of minor parties in 2007 and 2011 is related with the fact that some of the minor parties nominated indepen-
dent candidates to pass the 10% national threshold so that they were not counted. Finally, since the transition to 
presidential regime in 2017, the number of minor parties contesting in general elections significantly decreased. 

Figure 1. Number of major and minor parties in Turkey

Figure 2 illustrates the share of votes received by the major and minor parties as well as the independent candi-
dates. Average vote share of the major and minor parties were 76.4% and 21.9%, respectively. Duverger (1970) 
argued that the voters would vote for the two main competitors in plurality voting systems whereas the minor 
parties would receive more voter support in proportional voting systems. During the 1950s, although votes for 
the minor parties gradually increased, it remained less than 10%. however, with the introduction of proportional 
representation after 1960 military intervention, minor parties could receive considerable vote. In this sense, change 
in electoral system was an important factor for the success of the minor parties in the 1960s and the 1970s. On 
the other hand, introduction of the 10% national threshold and the D’hondt proportional representation in 
1983, which favored the major parties and decreased the incentives to vote for minor parties, did not result with 
a decrease in vote share of minor parties. After the removal of the bans on the outlawed parties and their lead-
ers in the second half of the 1980s and early 1990s, Turkish party system gradually fragmented. Besides, contin-
uous bans on socialist, pro-Kurdish and Islamist parties in the 1990s, increasing salience of religiosity, nation-
alism and ethnicity in Turkish politics, and the decrease in the percentage of votes of the center parties resulted 
with an increasing share of the votes for minor parties in the 1990s. Although votes for major parties increased 
between 2002 and 2015, transition to first semi-presidentialism in 2014 and then the transition to presidential-
ism in 2018 increased the votes for minor parties. Finally, during the 2007 and 2011 elections, the percentage of 
votes received by the independents increased since some of the minor parties nominated independent candidates 
in order to pass the national threshold. 
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Figure 2. Vote share of major parties, minor parties and independents

Figure 3 illustrates the influence of election systems on vote-to-seat conversion until 1990s. On average, major 
parties held 87.1 % of the seats whereas the minor parties had 11.9 % of parliamentary seats. A closer look at the 
figure shows that plurality voting system in the 1950s resulted with underrepresentation of the minor parties in 
the assembly. Transition to proportional representation after 1961 elections increased the percentage of seats won 
by the minor parties. however, introduction of the 10% national threshold disabled minor parties to be repre-
sented in the parliament. With the start of the realignment process between the 1995 and 2002 elections, seats 
held by minor parties increased as a result of the decrease in center-right and left seats. In this sense, critical re-
alignment process, whose influence on minor party success have been shown by the studies of hammond (1976) 
and Freie (1982) for the case of the UsA, has also been influential over seat share of minor Turkish parties in the 
1990s despite disproportional vote-to-seat conversion. since the 2002 elections, seat share of minor parties in-
creased with the increasing salience of ethnicity and nationalism. 

Figure 3. Seat share of major parties, minor parties and independents

Ideologies of Minor Parties

We also analyzed minor and micro parties according to their ideologies. On average, there were 2.6 nationalist 
and/or conservative, 2 center-right, 0.9 center-left and 1.9 socialist and/or pro-Kurdish minor and micro parties 
in Turkey. Figure 4 shows the increase in the number of nationalist-conservative and center-right minor parties 
after the 1960 military intervention. however, the numbers of nationalist-conservative, center-right and social-
ist-pro-Kurdish parties reached to a peak in the second half of the 1990s and remained at high numbers until 
the 2018 elections. 
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Figure 4. Number of minor parties according to their ideologies

Average vote share of the nationalist-conservative, center-right, center-left and socialist-pro-Kurdish parties were 
10.7%, 8%, 5.6% and 4.4%, respectively. Figure 5 shows that votes for center right and nationalist-conservative 
parties increased in the 1960s and remained relatively high since the second half of the 1990s. Increase in votes 
for nationalist-conservative and center-right parties in 1961 elections was related with the competition among the 
minor right-wing parties for the votes of the Democrat Party, the major party of the 1950s, which was outlawed 
before the 1961 elections. Inability of the Justice Party, the major center-right party of the 1960s and the 1970s, 
to meet the demands of nationalist and conservative voters and intra-party conflicts within the Justice Party, which 
ended with the split of Democratic Party as a minor center-right party in 1970 resulted with higher votes for the 
nationalist-conservative and center-right minor parties in the 1970s. Following the 1980 military intervention, 
votes for center-left minor parties gradually increased as a result of the fragmentation of center-left and the inabil-
ity of the two main center-left parties to receive considerable vote in 1995 elections. similarly, the failure of the 
two major center-right parties, namely True Path Party and Motherland Party to receive more than 15% of votes 
in 1999 and 2002 elections meant an increase in center-right votes of minor parties. On the other hand, increas-
ing salience of religion, nationalism and ethnicity resulted with the increase of votes for nationalist-conservative 
and socialist-pro Kurdish minor parties in the second half of the 1990s and the 2000s. since the major pro-Kurd-
ish parties nominated independent candidates, their votes are not shown in Figure 5. 

Figure 5. Votes for minor parties according to their ideologies

Average seat share of the nationalist-conservative and center-right parties were 3.6%, and 1.4%, respectively. On the 
other hand, center-left and socialist-pro-Kurdish parties held 1.4% and 2.1% of parliamentary seats, respectively. 
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Figure 6 clearly shows the effects of electoral system on representation of minor parties in the assembly. Minor 
parties gained access to the parliament after the replacement of plurality voting system of the 1950s with propor-
tional representation in the 1960s. Introduction of 10% national threshold restricted minor party representation 
in the parliament in the 1980s. however, with the critical realignment process, which started with 1995 elections, 
first the two main center-left parties and then the two main center-right parties turned into minor parties, lead-
ing to higher votes of center-left and center-right seats in 1995 and 1999 elections. since the 2002 elections, na-
tionalist-conservative Nationalist Action Party and socialist-pro-Kurdish People’s Democratic Party could pass the 
10% national threshold and gain access to the assembly. 

Figure 6. Share of seats held by minor parties according to their ideologies

Conclusions

This descriptive study was the first attempt to analyze all Turkish minor parties that participated in general elec-
tions between 1950 and 2018. We first provided a definition of the term minor party and then categorized Turk-
ish minor parties according to electoral performance, elections contested and ideologies. Finally, we analyzed elec-
toral performance of the minor parties and their ideologies. We believe that further studies may be conducted 
on the factors influencing electoral performance of minor Turkish parties and their effects on government forma-
tion and policy-making. 
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sEvENTEENTh-CENTURY OTTOMAN-hABsBURG 
BORDER RELATIONs, KLEINKRIEG AND MICRO-
DIPLOMACY / ONYEDİNCİ YÜZYIL  
OsMANLI-hABsBURG sINIR İLİŞKİLERİ,  
KLEINKRIEG vE MİKRO-DİPLOMAsİ
Güçlü Tülüveli1

Abstract

This study will deal with the Ottoman-habsburg border relations in the first half of the seventeenth century by 
focusing on a series of private letters exchanged between the Pashas of Buda and their equivalents in habsburg 
civil service. These documents were preserved in the archives of Palatin Esterhazy and published by the hunga-
rian scholar, Fekete Lajos. These private communications focus on cross-border problems concerning both sta-
tes where the mutual efforts for their settlement provided a background for the formation of cross-border coo-
peration networks. some of these letters will be analyzed in conjunction with the concept of “micro-diplomacy.” 
These sub-state networks run parallel and complementary to the state-level diplomatic relations. It was a cons-
tant diplomatic communication process that was based on bilateral relations between provincial state bureaucrats. 
Ottoman diplomatic activity before Karlowitz is generally accepted as ad hoc, that is, without any plan, and lac-
king a professional diplomatic corps until the establishment of permanent diplomatic missions. These documents 
reveal that Ottoman provincial bureaucracy was engaged in a permanent and concentrated diplomatic activity 
in the first half of the seventeenth century, which required a reexamination of the abovementioned framework.

Keywords: Ottoman-habsburg relations, Micro-Diplomacy, Nikolaus Esterhazy

Giriş

Diplomasi, devletlerarası ilişkilerin savaşa başvurmadan sözlü ve yazılı müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulma-
sıdır. Bir devletin uluslararası alanda izleyeceği ilkeler/hedeflere bütününe ise “dış politika” adı verilmektedir. Bu 
iki kavram birbiriyle yakından alakalıdır. Dış politika ilkeleri ve hedefleri belirler, diplomasi ise bu hedeflere ulaş-
mak için devletlerin kullanabileceği araçlardan birisidir (savaş, 2007, p. 10). Kısaca, diplomasi uluslararası siyase-
tin resmi yollarla uygulamaya aktarılma sürecidir. Avrupa’da diplomasi tarihinde onbeşinci yüzyıl İtalya’sında ya-
şanan gelişmeler önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde çağdaş diplomasinin temellerinden olan daimi elçilikler, 
mütekabiliyet (reciprocity) esası ve haric-i hudut (extraterritoriality) statüsü gibi kavramlar gelişmeye başlamıştır 
(Goffman, 2007, p. 62).

Osmanlı devleti daha kuruluşundan itibaren aktif bir dış politika izlemiş ve Osmanlı merkezi diplomatik ilişki-
leri canlı bir biçimde kullanmıştır. Klasik dönem Osmanlı dış politikası üzerine yapılan çalışmalar Osmanlıların 

1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, guclut@metu.edu.tr
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devletlerarası münasebetlerini kendilerinden önceki Türk ve İslam devletlerinin dayandıkları temellere göre biçim-
lendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu ilkelere göre ülkeler üç temel kategoride toplanmaktaydı: Darü’l-İslam yani 
Müslümanların hakim olduğu ve İslam hukukuna göre idare olunan ülkeler, darü’l-harb yani gayrimüslimlerin yö-
netimi altında bulunan ülkeler ve darü’s-sulh (veya daru’l-ahd) yani darü’l-harb statüsüne sahip fakat arada harb hali-
nin bulunmadığı ve savaşabilmek için aradaki sulh anlaşmasının hükümsüz kalması gereken ülkeler. Bu ülkeler içe-
risinde tabi devletler ve diğer haraç ödeyen ülkeler de bulunuyordu. Darü’l-harb vatandaşlarına harbi adı verilirdi. 

İslam’a göre devletlerarası ilişkilerin temeli barıştır ama belirli durumlarda savaşa izin verilmektedir. hanefi hu-
kukçularına göre cihadın sebebi fiilen İslama ve Müslümanlara karşı savaş ve tecavüzdür. “Cihad” ve “Gaza” pren-
sipleri esasında hareket eden Türk-İslam devletlerinde, Dar-ül harb ve Dar-ül İslam iki farklı politik alanı ifade 
etmekte ve bu ikisi arasında sürekli bir mücadele hali mevcut olmaktadır. Esasen istila, sömürü ve tecavüz için ya-
pılan savaşları tanımayan İslam dini savaşa ancak Müslümanların can ve mal güvenliğini sağlamak, hak ve hürri-
yetlerini korumak, İslama ve İslam ülkelerine yönelik saldırıları önlemek amacıyla başvurulacağını hükme bağla-
mış ve meşru gördüğü bu savaşı diğerlerinden ayırmak için de ona “cihad” adını vermiştir. Cihad, Müslümanın 
Allah’a kulluk ve onun rızasını temin için Islam esaslarını ögrenme ve ögretme, ferdi ve içtimai planda yaşama, ya-
şanmasına çalışma, İslam’ı tebliğ ve bu hususlarda içte ve dışta karşılaşacağı engelleri aşma konusunda içinde bu-
lunması gereken şuurlu ve sürekli gayret ve faaliyet halini ifade eder (Özel, 1993, pp. 530–532). Cihad, ancak üç 
durumda meşru sayılabilmektedir: İslam ülkesi ve Müslümanlara karşı yapılan tecavüzleri bizzat durdurma, yani 
meşru müdafaa, insanlara zulmeden bir devletin bu hareketini engellemek için yapılan müdahale ve İslam dini-
nin işitilmesine, öğrenilmesine ve tatbikine engel olan hükümetlere karşı engelleyici hareketler (Ekinci, 2008, p. 
304). Bazı araştırmacılar, özellikle üçüncü maddede belirtilen unsurları gözönüne alarak, Osmanlı devleti ile di-
ğer devletler arasında yapılan bütün anlaşmaları “geçici barış” şeklinde değerlendirmektedirler (Arı, 2004, p. 37).

Osmanlı diplomatik uygulamalarında araştırmacılar bazı temel kavramların altını çizmektedirler. Bunlardan bi-
rincisi “İ’la-yı Kelimetullah”dır. Bu düstur Müslümanların can ve mal güvenliğini sağlamak, inançları konusunda 
baskı altında kalmalarını önlemek, kendilerine ve ülkelerine yönelik tehditlere karşı koymak için verilen mücade-
leyi ifade etmektedir (Yurdagür, 2000, p. 62). Konumuz açısından önemli ikinci kavram “Eman”dır. Bu kavram 
ile İslam ülkesine girmek veya teslim olmak isteyen yabancı uyrukluların güvence altında bulunmaları ifade edil-
mektedir (İpşirli, 1999, p. 3). Bu prensip uyarınca dar-ül İslam’da seyahat etmek isteyen harbi’nin mallarının ga-
nimet olarak yağmalanması veya kendisinin zarar görmesi engellenmektedir. Osmanlı topraklarında yaşayan müs-
teminler ise bir izn-i hümayun almak durumundadırlar. Ayrıca arada sulh ve eman anlaşması olan devletlerle harb 
yapılamaz. Eğer maslahat gerektiriyorsa, sulh anlaşmasının bozulduğu önceden bildirilmelidir (Ekinci, 2008, p. 
306). Araştırmacılar, Osmanlı devletinin Yeniçağ’da yabancı devletlere karşı yürürlükte tuttuğu “ahidname” uygu-
lamasının temelini bu kavramda bulmaktadırlar. Osmanlı devletinde eman’ın yaygın olarak Avrupa devletlerinin 
Osmanlı topraklarında bulunan elçi ve konsolosları ile yabancı tüccarların faaliyetleri ve statüleri konularında uy-
gulandığı görülür. Avrupa devletleri, eman statüsü içinde tek taraflı olarak kendilerine verilen ahidnamelerle İs-
tanbul’da daimi elçilik ve diğer önemli şehirlerde konsolosluklar açmışlardır. Eman, sadece ülkeler arası ilişkilerde 
geçerli bir prensip değildi. Osmanlı topraklarında ikamet eden ve yaşayan yabancı uyruklu bireylerin hakları da 
bu prensip dahilinde korunmakta ve güvence altına alınmaktaydı (İnalcık, 2000).

Yeniçağ’da Osmanlı devleti’nin yabancı devletlerle yaptığı anlaşmalar mütekabiliyet yani karşılıklı eşitlik esasına da-
yanmamaktadır. Ecnebi hükümet kendisine sunulan hususlara yazılı olarak kefil olur, Osmanlı hükümeti’de cevaben 
kendilerine bir ahidname ile eman verirdi. Ahde vefa prensibi uyarınca sınırlar içerisine girenler sulh anlaşmasının 
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maddelerine uymak mecburiyetindedir. Diplomasi tarihi üzerine kapsamlı bir çalışma yayımlayan hüner Tuncer 
Osmanlı diplomasi tarihini başlıca iki döneme ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, onsekizinci yüzyılın sonlarına 
değin süregelen ad hoc diplomasi dönemi ve ikincisi de on sekizinci yüzyılın sonlarından günümüze değin uza-
nan sürekli diplomasi dönemidir. İlk dönemde ad hoc yani geçici diplomasi yöntemi uygulanmıştır. “Tek-yanlı” 
diplomasi uygulaması ile Osmanlı devleti diğer devletler nezdinde öncelik ve üstünlük politikasını icra etmekte-
dir (Tuncer, 1991, p. 42). Özellikle 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar yapılan anlaşmalar bu anlayış çerçevesinde 
düşünülmüştür. Bu dönemde Osmanlı devleti “hiçbir Avrupalı hristiyan devleti eşit hakları haiz muhatap kabul 
etmemek ve onlarla hiçbir zaman daimi barış içerisinde olmama” politikası izlemiştir (savaş, 1999, p. 644). Bu 
konuda çalışmalar yapan Ali İbrahim savaş, bir Avrupa devletine daimî elçi göndermenin, o devletin meşruiye-
tini kabul etmek anlamına gelmesinin tek taraflı diplomasi uygulamasının ana nedeni olarak göstermektedir. “El-
Kâdimu Yüzâru” kaidesi uyarınca Osmanlı devlet adamları ilk hareketi veya ziyareti yapmama ve muhatabı ayağa 
getirme prensibini uygulamışlardır. Böylece Osmanlı devleti yabancı devlet adamları nezdinde onurunu muhafaza 
etmektedir (savaş, 1997, p. 443).

Osmanlı bürokrasisi diplomasi alanında onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda değişim emareleri göstermeye başlamıştır. 
Bunun ilk göstergeleri, Reisülküttab’ın tedricen dış ilişkilerden sorumlu baş bürokrat konumuna yükselmesidir. 
Onsekizinci yüzyıl sonuna kadar Osmanlı devleti bilgi ihtiyacının büyük kısmını yabancı devlet elçileri, Eflak ve 
Boğdan voyvodaları, Dubrovnik Cumhuriyeti, Kırım hanları, sınır valileri, Divan-ı hümayun tercümanları ve 
zaman zaman gönderilen geçici elçilerin gözlemleri yoluyla karşılamakta idi. Bu zamandan sonra diplomasinin 
Dünya ölçeğinde önem kazanması neticesinde III. selim “hem umur-ı sefaret idare etdirilmek ve hem de bu tarikle 
ahval-i düvele vakıf bazı zatlar yetiştirilmek üzere” 1792 yılında Yusuf Agah Efendi’yi Londra’ya ikamet elçisi tayin 
etti (Ahıshalı, 2001, p. 205). Denildiği gibi, bu elçilerin başlıca iki vazifesi olacaktı: mutad elçilik işlerini görmek 
ve devletlerin ahvaline vakıf adamlar yetiştirmek. Mutad elçilik işleri arasında Osmanlı tacirlerinin haklarını koru-
mak hususi bir yer almaktaydı. İkamet elçileri Avrupa’da üç yıl kalacaklar, bu müddetin sonunda yurda dönünce 
yerlerine başkaları gidecekti. Bunlar beraberlerinde, Rum tercümanlarından ziyade, sır kâtibi ve maiyet memuru 
sıfatıyla müslümanlar da götüreceklerdi (Kuran, 1968, pp. 11–12).

Yukarıda genel çerçevesi çizilen Osmanlı dış politika ilkelerinin ana hatları ve bunları etkileyen faktörler bazı araş-
tırmacılar tarafından daha rafine hale getirilmiştir. Rhoads Murphey, 1606-1660 arasındaki dönemde savaş tipinde 
belli bir dönüşüm gözlemlemektedir. Bu dönemde Osmanlı devleti sürekli gaza anlayışından “düşük-yoğunluklu 
savaş” (Kleinkrieg) anlayışına doğru evrilmektedir ve savaş durumundaki bu dönüşüm de diplomasi uygulama-
larına etki etmektedir (Murphey, 1999, p. 145). Feridun Emecen bu dönemi değerlendirirken, aynen Murphey 
gibi, Kleinkrieg kavramına yer vermektedir. Emecen, selaniki tarihi ve Mustafa Ali’nin “Künhü’l-Ahbar”’ını karşı-
laştırmalı bir şekilde inceleyerek onaltıncı yüzyıl ortalarında Osmanlı merkezi bürokrasisi içerisinde savaş ve barış 
yanlılarının bulunduğunu ve bunlar arasındaki çekişmelerin de Osmanlı tarihlerine yansıdığını belirtir. Mustafa 
Ali’ye göre sınır bölgesi’nde kontrollü bir çatışma durumundan iki devlet arasında meydana gelecek olan genel 
çapta bir sıcak savaş durumuna geçiş tercih edilebilir bir durum değildir (Emecen, 2007, p. 89). Konu ile alakalı 
çalışmalar yapan Güneş Işıksel ise imparatorluğun kuruluş aşamalarından itibaren temel dayanak noktalarını ko-
rumakla beraber Osmanlı devletinin en geç onsekizinci yüzyıl başında Avrupa’da uluslararası ilişkileri düzenleyen 
yeni ilkeleri benimsemeye başladığını ve kendi kurumlarını dış dayatma olmaksızın dönüştürme çabası içerisine 
girdiğini belirtir. Işıksel, Osmanlı diplomasisinde dönüşümlerin tarihsel bir perspektifle incelenmesi gereğinin al-
tını çizmektedir. Dünya tarihinde görülen büyük dönüşümlerin, mesela merkantilizmden sömürgecilik aşama-
sına geçen bir Dünya-sistemi, diplomasiye olan dönüştürücü etkisini belirtmektedir. Bu çerçevede, mesela, fıkhi 
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eman kavramının ahidname’nin kapitülasyonlara dönüşmüş bir Dünya’da nasıl bir mana ifade edebileceğini sor-
gulamaktadır (Işıksel, 2010, p. 328).

Bu çalışma, on yedinci yüzyılda iki ülke arasında yaşanan sınır problemleri ve bu problemlerin Osmanlı ve habs-
burg yerel bürokrasisi tarafından çözüme ulaştırılma süreçleri üzerine odaklanmaktadır. Kaynak olarak Macar Tür-
kolog Fekete Lajos’un Macar Palatin’i Nikolaus Esterhazy koleksiyonundan bulup basıma hazırladığı ve 1606-1645 
seneleri arasında yazılan Osmanlıca mektuplar kullanılacaktır. 1625 tarihinde nador/palatin seçilen Nikolaus, Or-
taçağ’dan beri var olan Esterházy aristokrat ailesinin bir mensubudur. Bu göreve gelmeden evvel de Macaristan’ın 
önemli siyasi şahsiyetlerinden biri olmuş, dikkat çekici askeri harekâtlara katılmış ve bunlara liderlik etmiştir. Yu-
karıda bahsedilen belgelerden 87 tanesi resmi yazışmalar olup geri kalanı sınır boylarında yaşayan Osmanlı vatan-
daşlarının özel mektuplarıdır. Bu araştırmada, sadece resmi nitelikli mektuplardan yararlanılacaktır. Bu mektupla-
rın içeriği bir sosyal bilim kavramı olan “mikro-diplomasi” kavramı çerçevesinde incelenecektir. Çalışmanın nihai 
kısmında on yedinci yüzyılda sınır bölgesinde meydana gelen problemlere verilen müşterek tepkiler sonucunda 
oluşan bu “sınır-ötesi bölgesel ilişki ağlarının” niteliği tartışılacaktır.

Kavramsal Çerçeve

Makalenin temel tartışma çerçevelerinden birini oluşturan “Mikro-Diplomasi” veya diğer adıyla “Para-diplomasi/
Tali diplomasi” uluslararası ilişkilerde özellikle modern dönem için kullanılan bir mefhumdur. Politik bilimler ile 
uluslararası ilişkiler anabilim dallarının kesişme noktasında olan bu modelde, sınır bölgelerindeki yerel siyasi ak-
törlerin birbirleriyle kurdukları karşılıklı iletişim ilişkileri temel alınmıştır (Lecours, 2002, p. 109). Paradiplomasi 
özellikle devlet-altı hükümetlerin (sub-state governments) uluslararası ilişkiler ağlarına katılmasına olanak sağlamak-
tadır. Paradiplomasi, ekonomik, politik ve kültürel olmak üzere üç katmanlı bir yapı sergilemektedir. Bu çalışma-
mızda, biz kültürel katman üzerinde odaklanacağız. Bu katmanda siyasal aktörlerin bölgesel işbirliği ve kültürel 
etkileşim süreçleri önem kazanmaktadır (Lecours, 2008: 3). Paradiplomasi’nin küresel ve bölgesel olmak üzere iki 
çerçevesi bulunmaktadır. Modern Dünya sistemini değerlendirirken kullanılan global perspektif bu çalışmamızda 
anakronizm yaratacaktır. Bu çalışmada bölgesel paradiplomasi üzerine yoğunlaşacağız. Bölgesel paradiplomasi iki 
türde olmaktadır: sınırdaş olan veya olmayan bölgeler arasında (non-contiguous). Biz sınırdaşlık üzerine kurulan 
mikro-bölgesel diplomasi çerçevesine odaklanacağız (Aguirre, 1999, pp. 191–192). Devletler arasındaki resmi iliş-
kilere paralel ilerleyen bu iletişim sistemi, devletlerarası perspektifi tamamlayıcı bir düzlemde işlemekte ve farklı 
menfaatlerin ifade edilmesine olanak tanıyan çok-katmanlı diplomasiye (multi-layered diplomacy) imkan vermek-
tedir (Criekemans, 2008, p. 34).

Kullandığımız bu modelde “sınır ötesi bölgeselcilik” (transborder regionalism) kavramı bu çalışma için önem kazan-
maktadır (Duchacek, 1984, pp. 8–9). Tarihsel altyapısı 1648 Westphalia anlaşmasına kadar uzanmaktadır. 1618-
48 arasında Avrupa’da devam eden Otuzyıl savaşlarını bu antlaşma nihayetlendirmiştir. Tarihsel açıdan İspanya 
ve Birleşik Eyaletlerin (United Provinces) arasındaki savaşı bitiren ve Protestanlığın nüfuz kazanması ile nihayet-
lenen bu süreç habsburg İmparatorluğunu uzun süre meşgul etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bu süreçte dikka-
tini venedik üzerine yoğunlaştırmış ve Girit üzerinde ciddi bir şekilde durulmaya başlanmıştır. Fakat antlaşmanın 
önemi bizim için farklı bir yerde yatmaktadır. Yaklaşık çizgileri ile bugünkü Avrupa’nın siyasi temelleri bu ant-
laşma ile atılmış ve siyasi egemenlikleri kabul edilen pek çok küçük idari birimin mevcudiyeti kabul edilmiştir. si-
yaset bilimi açısından “egemen devlet” (sovereign state) kavramının ilk temelleri burada atılmıştır. Egemen devlet-
lerin çizdiği bu siyasal hatların sınırlarında ise birbirlerine tarihsel ve sosyo-ekonomik bağlantılarla eklemlenmiş 
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ara bölgeler yatmaktadır. Bu “uc” bölgelerinde görev yapan yöneticiler sınır bölgelerinin özel koşullarını dikkate 
almak durumunda kalmışlardır. Bu çerçevede, sınır bölgelerindeki siyasi aktörlerin sınır ötesi işbirliğine ve sınır 
olaylarına odaklanmış mikro-diplomatik yaklaşımları devletlerarası makro ilişkileri tamamlamaktadır.

Bürokratik ilişkilerde bölgesel menfaat/işbirliği temeline dayanan bu etkileşim ağları bir sonraki bölümde Osmanlı 
örneğinde ve elimizdeki belgeler çerçevesinde incelenecektir. Bu çalışmamızda, temelde modern dönem için ge-
liştirilen “Mikro-Diplomasi” veya “Paralel Diplomasi” kavramının yeniçağ dünyası diplomatik ilişkilerine de ışık 
tutabileceğini göstermeye çalıştık.

Çalışmamız için önemli bir başka kavram ise “mütekabiliyet”dir (reciprocity). Farklı disiplinler tarafından kullanılan 
bu kavram uluslararası ilişkilerde ortak menfaatlere yönelik uluslararası işbirliği hareketlerini ifade etmek için kul-
lanılmaktadır (Keohane, 1986, p. 23). Devletler arasında denklik ilkesi (equivalance) uyarınca şartlara bağlı (con-
tingent) dinamik bir süreci ifade etmektedir. Yani, karşılıklı haklar ve görevlerin taraflarca tanınması ve uygulan-
ması şartına bağlı olarak ilerleyen bir diplomatik iletişim biçimidir. Bu çalışmada birbirlerini diplomatik muadil 
kabul eden Osmanlı ve Macar yöneticilerinin yazılı iletişimleri bu çerçeveden incelenecektir.

Değerlendirme

Ana temamız etrafında dokümanları incelemeye geçmeden evvel bir konunun altını çizmek istiyorum. Mektup-
larda en ağır ithamlar ve olaylar bile çoğu zaman son derece nazik diplomatik bir lisanda kaleme alınmıştır. Daha 
da önemlisi, mektupların hemen hepsinde Mikloş Esterhazi’ye hitap şekli “komşu” ve “dost” kelimeleri çerçevesin-
dedir. sadece bir örnek vermek gerekirse: Temmuz 1626 tarihli bir mektupta “devletlu ve refaatlü ve izzetlü dos-
tumuz ve konşumuz... siz devletlu dostumuza uzun ömürler ve eyü sıhhatler rica ideriz bundan akdem ve bu defa 
gönderdüğünüz mektub-u muhabbetleri gelib vusul buldu” denilmektedir (Fekete, 1932, p. 30). hatta bazı mek-
tuplarda komşulik ve dostluğun yanında “kardeşlik” vurgusu da gelmektedir. samiyet teması pekçok mektupta 
karşımıza çıkmaktadır. Aralık 1626 tarihli bir mektupta Murtaza Paşa bütün görevlerinde komşular ile dostluk 
çerçevesinde geçindiğini belirttikten sonra saray eğitiminden geçenlerin yalan söyleyemeyeceğinin altını çizmekte-
dir. İki tarafın devlet görevlileri arasındaki bu muhabbet, her ne kadar profesyonel kaygılar da taşısa, çok estetik 
unsurlar içermektedir. Mayıs 1634 tarihinde Edirne sahrasından yazan Mustaza Paşa şöyle yazmaktadır; “...benim 
kadimi dostum nedir haliniz eyüler hoşlarmısız bu kadar zamandır bu dostunuzu hatırınızdan çıkarub mektu-
bunuz ile bulmadınız ve hatırımız sormadınız ol serhadlerde konşulukda iken kavlimiz böyle değil idi birbirimizi 
mektubumuz ile bulmak ve hal hatır sorulmak ahdimizde idi...” (Fekete, 1932, p. 105). Bu mektuplardaki nazik 
diplomatik lisan bize Osmanlı ve Macar bürokratlarının resmi yazışma kurallarını dikkatle uyguladıklarını göster-
mektedir. İki devletten resmi görevliler arasında kişisel ilişkiler kurulabilmekte ve bu kişisel bağlar izlerini resmi 
yazışma içerisinde gösterebilmektedir. İki tarafın bürokratları arasındaki dostça ilişkiler ve bunun kullanılan lisana 
yansıması, Osmanlı bürokratlarının diplomasinin temel kurallarından biri olan hüsnükabul (cordiality) esasını iç-
selleştirdiklerini göstermesi bakımından da önemlidir.

Diplomatik ilişkilerin uç sınırlarını ise devlet menfaatleri belirlemekteydi. Osmanlı Paşalarının yazdığı mektup-
larda tatlı-sert bir üslupla menfaatlerin korunduğunu görmekteyiz. hasan Paşa yazdığı mektupta dostluk edenin 
dostluk bulduğunun altını çizdikten sonra, nazikçe, yapılan işlerin sonuçlarının ne olacağının hesaplanması ge-
rektiğini belirtir. Murtaza Paşa ise mektubunda, hafifçe kulak çekerek, bu “bahadır” padişah döneminde muhab-
betin ve dostluğun hayırlı olduğunu yazmaktadır. Mikloş Esterhazy bir taraftan barışın tesisine yönelik çabalarını 
sürdürür ve Osmanlı tarafından dostlar edinirken aynı zamanda kendi tarafının menfaatlerini ne pahasına olursa 
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olsun korumaya yönelik hasmane bir bakışı da taşımaktaydı. 1641 yılında yazılan bir metinde şöyle demektedir; 
“Barış zamanında Türkler açık savaşa dönüştürmeden Macar krallığına ve Macarlara eski bilinen yöntemleriyle 
saldırmaktadırlar. İlk başta sınır bölgelerinde evlerinden uzakta bulunan kadın ve çocukları, kurtların kuzuları gö-
türdüğü gibi, kaçırmakta ve mallarını talan etmektedirler. İkincisi, en küçük bahanede, Macar krallığına bayraklar 
ve kösler eşliğinde akınlar düzenleyip karşılaştıkları herkesi öldürmekte ve kaçırmaktadırlar. Üçüncüsü, sınırlarını 
değişik metotlar kullanarak (mektuplar, tehditler, gözdağı vermeler) durmadan genişletmekte, bu ise onları zen-
ginleştirip bizleri fakirleştirmektedir. Dördüncüsü, Türkler kesinlikle muhasımdır.” (Ujvary, 2007, pp. 142–143).

Bu koleksiyon içerisindeki belgeler detaylı incelemeye tabi tutulduğunda önemli bir kesiminin habsburg-Osmanlı 
sınır bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olduğunu gözlemliyoruz. Daha evvel yapılan başka bir çalışma bu 
bölgede sınır olaylarının tarihinin daha eskiye dayandığını ve iki tarafında önemle üzerinde durması gereken bir 
problem olduğunu göstermektedir. Gustav Bayerle, 1590-93 arasında gönderilen mektupları incelediği çalışma-
sında bu tür sınır ihlallerinin çok yaygın olduğunu gözlemlemektedir (Bayerle, 1997, p. 5). Elimizdeki belgelerden 
anladığımız kadarıyla onaltıncı yüzyılın içerisinde Osmanlı-habsburg sınır boyu sürekli bir çatışma durumunu ko-
rumuştur. Bu durumun genel niteliği, sınır bölgesinde bulunan yerel askeri kuvvetlerin taraf olduğu lokal nitelik-
teki çatışmalardır (Işıksel, 2013, p. 57). Çalışmamızın başında bu durumun “düşük yoğunluklu savaş” yani “Kle-
inkrieg” diye adlandırıldığını belirtmiştik. Bir örnek vermek gerekirse, solnik (Budapeşte’nin güney doğusundaki 
szolnok) ve hatvan (Budapeşte’nin doğusunda aynı adlı yerleşim) bölgelerinde sınırın öbür tarafından gelen üç-
yüz atlı Osmanlı topraklarında bulunan hayvanları kaçırmış ve bir karşı saldırı hareketi ile de bu hayvanlar geri 
alınmıştır. Olaylar sırasında en az üç kişi de ölmüştür. Budin beylerbeyi hasan Paşa tarafından Esterhazy’ye gön-
derilen bir mektupta sınır bölgesindeki olayların düşük-yoğunluklu savaş’ın sınırlarını bize düşündürtmektedir. 
Bir palankaya yapılan saldırıda şaranpav’ı yani savunma çitlerini yıkan düşman bütün hayvanları kaçırıp mayor-
larına yani kırsal malikanelerine doldurmuşlar ve gelen gazilerle döğüşmüşlerdir. Yine Budin yakınlarında yaptık-
ları bir akında 2000 baş koyunu kaçırmışlardır (Fekete, 1932, p. 89).

Kullandığımız belgelerden ortaya çıkan manzara bize barış döneminde bile sınır bölgesinin çok güvenli olmadığını 
göstermektedir. Bu tür olayların çözümünde ise her iki tarafa da görev düşmektedir. haziran-Temmuz 1630 tarihli 
bir mektupta, hatvan beyinin “kendü halinde ve yolunda sancağına gider iken” üçyüz kadar Macar atlısı tarafından 
saldırıya uğradığını ve maiyyetinde bulunan üç ağanın ve kırk neferin katl edildiğinden başka “avretini ve oğulla-
rını gömleklerine varınca değin soyub yanlarında her ne kadar mal ve hazine ve tavar bulundu ise kırk bin guruş-
luk mallarını”nın alındığından bahseder (Fekete, 1932, pp. 51–52). Eğer mektubu kaldığımız yerden okumaya 
devam edersek; “...tarafınıza mektublar yazub bildirmekle siz dahi bu canibe mektub gönderüb ol fesadı iden ha-
ramzadeleri teftiş edip ve ele getürdüğünüzü habs edip haklarından gelmeğe ikdam üzere olduğunuzu…” yani ça-
lınan malların ele geçirilmesi ve iade edilmesi için Esterhazy’nin büyük bir çaba içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Neden? Çünkü her iki taraf da sulhün kendi menfaatlerine uygun olduğunu bilmektedir: “…iki tarafın fukarası 
istirhatte kalub ve iki ulu padişahlarun dostlukları günden güne kavi olub ve reaya fukarası yerlerine gelüb ve şen-
lenüb saadetlü ve azimetlü padişahımız ile devletlü roma çasarına ve sebeb olanlara duada olalar…” (Fekete, 1932, 
p. 50). Gönderilen mektuplarda tesis edilen bu barışın ortak bir çalışma sonucunda meydana getirildiğini belirtir 
izler görmekteyiz. Mayıs 1634 tarihli bir mektupta “...serhadlerinizde hilaf-ı sulh ü selah vaz etdirmemeğe ve Ma-
carı gereği gibi zabt etmeğe say eyleyesiz bu hayrlu sulh ü selahda sen dostumuz ile ne kadar yorulmuşuzdur bilür-
sün bir kaç eşkiyanın muradı içün bu hayrlu sulhe halel gelmek akıl işi değildir” denilmekte ve iki tarafın emeği ile 
oluşan sulh zamanının yine bölgesel siyasi aktörler tarafından korunduğunu göstermektedir (Fekete, 1932, p. 106).
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Bu çerçevede çok katmanlı diplomasi’nin Osmanlı ile habsburg arasında işler halde bulunduğunu gözlemliyoruz. 
Budin Beylerbeyi’nin sadece muadili olan Macar Palatini ile değil aynı zamanda habsburg İmparatoru ile de di-
rekt yazışma ve iletişim içerisinde olduğunu görüyoruz. sınır bölgelerinde kapudanların yaptıkları eylemleri Mur-
taza Paşa direkt olarak “çasar hazretlerine” yazı ile bildirmiştir. Osmanlı devleti de direkt habsburg ile yürüttüğü 
diplomatik ilişkilerin yanında Macar palatinleri ile de sınır ihlalleri konusunda yazışmaktaydı. vezir Recep Paşa 
Esterhazy’ye yazdığı mektubunda Erdel’e yapılan harekatların sulhu bozabilecek noktada olduğunu belirtmiştir. 
Problemli konuların yanında iki taraf arasında sürekli bir bilgi alışverişi olduğunu da gözlemlemekteyiz. Birkaç 
örnek vermek gerekirse; hasta olan habsburg elçisinin İstanbul’a sıhhatle vardığı haberi veya elçi olarak gönderi-
len Yusuf Ağa’nın imparator ile konuşup konuşmadığı gibi konular iletişim kanallarında yer alabilmekteydi (Fe-
kete, 1932, p. 148).

Mikrodiplomasi’nin “sınır-ötesi bölgeselcilik” prensibi yani sınır bölgelerindeki siyasi aktörlerin sınır ötesi işbirli-
ğine ve sınır olaylarına odaklanmış mikro-diplomatik yaklaşımları belgelerimizde çok çeşitli örneklerle görülmek-
tedir. Yerel problemler olarak şu konular öne çıkmaktadır: esirler ve değişimi, vergi veren reayanın hareketliliği 
ve iki tarafa vergi veren köylerin düzenlenmesi. Bu tür konularda Osmanlı paşalarının hereket serbestiyeti oldu-
ğunu görmekteyiz. Yerelliği ilgilendiren bazı konularda ise merkezden talimat beklenmektedir, mesela boş kalan 
palankaların mülkiyeti gibi. Bazı konularda ise Osmanlı merkezince benimsenmiş politikaların çerçevesinde kır-
mızı çizgilerin olduğunu görmekteyiz. Erdel’e yapılan herhangi bir düşmanca harekat çok sert karşılanmakta veya 
bu konuda yapılan herhangi bir istek net bir biçimde reddedilmektedir. Bu çizdiğimiz genel çerçevede vurgula-
mak istediğimiz nokta şudur; yerelliğe odaklı mikrodiplomasi merkezden belirlenen makrodiplomasiyi tamamla-
yıcı bir işlev görmektedir. Osmanlı paşalarının yazdığı mektuplarda belirttikleri görüşler ise, elbette, İstanbul’da 
değerlendirme süreçlerinde etkili olmaktadır. Ama yine de son söz merkezindir, mektuplarda bu en net biçimde 
Erdel meselesinde görülmekte ve bu konu tartışmaya bile alınmamaktadır.

En fazla görülen problemler arasında sınır bölgelerinde yaşayan reayanın durumu ve vergi konusu gelmektedir. Esir 
alımı günlük olaylar içerisinde sayılmaktadır. Bu konuda belge koleksiyonunda bulunan iki tane birbiribi tamam-
layan mektup bulunmaktadır. Mayıs 1645 yılında yazılan ilk mektupta Uyvar kalesinde esir tutulan 9 tane vaç’lı-
nın (Waitzen) değiştokuşunun hangi esaslara göre olacağı belirlenmektedir. Bir ay sonra tarihlenen ikinci mektupta 
ise herzaman değişim yapılan Kirmat köprüsü üzerinde mübadele yapılacağı belirtilmiştir (Fekete, 1932, pp. 145–
148). Başka bir değiş tokuş hikayesinde ise Bançeki Laslo adlı bir Macar soylusunun (nemeş) karısı ve kızı karşılı-
ğında solnik’in (szolnok) beşli ağası ve esir alınan bir kadı’nın değişimi planlanmaktadır. İlişkileri mütekabiliyet 
ve muadiliyet üzerinden işleyen devlet görevlilerinin görev bölgelerinin yakınında olmayan olaylarda bile birbirle-
rine yardımcı oldukları, deyim yerindeyse araya girdiklerini görüyoruz. Ekim 1630 tarihli bir mektupta Esterha-
zi’nin Novigrad’da esir tutulan hacı Şaban’ın kurtarılması için devreye girdiğini görüyoruz.

sınır bölgesinde başka bir problem noktası ise vergi veren reayanın durumu ve iki tarafa birden vergi veren köy-
ler konusudur. İki tarafa birden vergi veren köyler konusunun tarihi temeli eskiye dayanmaktadır. 1566’da sziget-
var ve Gyula’nın Osmanlılara geçmesinden sonra, Osmanlı topraklarındaki Macar vergilerinin toplanması Macar 
soylularınca organize edilmiştir. Bu “ikili vergilendirme” daha sonra Macar tarihyazımında “Macar-Osmanlı or-
taklığı” adı verilen bir sisteme dönüşmüştür. 1570’de Macar vergilendirme sistemindeki bu güçlenme, 1568’deki 
habsburg-Osmanlı barış antlaşmasını takip eden barış yıllarında Büyük Macar Ovası’nda tarımın yeniden canlan-
dığını göstermektedir. Bu ekonomik pekişme döneminde, Osmanlı yönetimi altında yaşayan Macar köylüleri hem 
Osmanlı hem de Macar yönetimine vergilerini ödeme gücüne sahiptiler (Agoston, 1999, p. 449). Bu tür köylerin 
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onyedinci yüzyılda sınır bölgesinde sorun yarattığını ve meselenin yerel bürokratik kanallar yoluyla çözüme ulaş-
tırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Ekim 1630 tarihli bir mektupta şöyle denilmektedir; “iki tarafa virgüsi olan 
köyler ahvali içün tarafınızdan çok türlü kavl ve kayud yazmışsızdır...reayanın niçe virgüleri girü kalmak ve sipa-
hilerimizin şikayeti ile çok başlar ağırmak lazım gelür bu tarafda olan müşterek köylerden Budin nahiyelerinden 
ve Tunanın iki yakasında olan köylerden reayayı içerü gönderüp virgülerin virdirmişüzdür siz dostumuz dahi ha-
kimlerinize tenbih eyleyesizki iki tarafa virgü vire gelen köylerin reayasın taallül etdirmeyüb hak ve adl üzere vir-
gülerin eda etdüreler” (Fekete, 1932, pp. 70–73).

Mayıs 1631 tarihli bir başka mektupta ise sadece vergi hususunda değil askerlik alanında da karşılıklı bir etkile-
şimin olduğu gözlenmektedir. Bu mektupta “...bu canibe virgü viregelen karyelerden tüfenkendaz taleb etmeyüb 
rencide eylemeyesiz...” denilmektedir (Fekete, 1932, pp. 79–80). Köylülerin asker olup vergi kaynaklarının ku-
ruması konusunun ortak bir kaygı olduğunu başka bir mektupta gözlemliyoruz. Burada reaya sayısının durma-
dan azaldığının bir problem olduğunun altı çizildikten sonra bu durumun reayanın askerlik hizmetine girmesin-
den dolayı olduğu belirtilmektedir. Bu belge pek çok açıdan önem arz etmektedir. Birincisi sınır bölgesi odaklı 
problemlerde her iki tarafın görüş ve bilgi alışverişinde bulunduğunu ve ortak menfaatler temelinde bir konuşma 
ve tartışma platformunun yaratıldığını görülmektedir. İkincisi bu problemler çerçevesinde bir karşılıklı bağımlı-
lık sürecinin oluştuğunu da gözlemekteyiz. vergi tabanını oluşturan köylülerin habsburglar tarafından asker gru-
buna çevrilmesi sadece sınırın Avusturya tarafındaki yöneticileri ilgilendiren bir süreç değil, Osmanlı yerel bü-
rokrasisini de aynı oranda ilgilendiren bir olaydır. Mektupta bu bağımlılık net bir biçimde “bizim canibimizden 
müşterek olan reayaya tüfenkci teklif olunsa siz dostumuz razı olurmusunuz?” cümlesiyle ifade edilmektedir. son 
olarak şunu belirtmeliyim; mektuplarda üzerinde fikir alışverişinde bulunulan süreç daha geniş kapsamlı bir ku-
rumsal dönüşümün yerel yansımasıdır. Yeniçağ’da meydana genel Askeri Devrim (Military Revolution) sonucunda 
hem orduların organizasyonunda hem de savaş taktiklerinde önemli değişiklikler olmuştur. Ateşli silahların daha 
etkin ve yaygın kullanımı Yeniçağ’da orduların kompozisyonunda süvari grubunun yavaş yavaş önem kaybetme-
sine ve ateşli silah kullanan piyadenin öneminin artmasına neden olmuştur. Mektuplarda “tüfenkendaz” yani tü-
fek-atan diye adlandırılan asker grubu işte bu tarihsel sürece oturmaktadır. Ateşli silah kullanan piyade grubunun 
gerek Osmanlı gerekse habsburg ordusu içerisinde bu dönemde önemli bir yeri vardır.

Yerelliği ilgilendiren fakat karar alma aşamasında merkezin emirleri gereken konular içerisinde palankalar gelmek-
tedir. sınır boyunca bazı palankaların bir süre boş kaldığı ve bunun üzerine kime ait oldukları konusunda niza 
ortaya çıktığı görülmektedir. Damaj (?) palankası hakkında yazılan bir mektupta Müslüman askerinin girdiği pa-
lanka’nın sadece padişah emriyle geri verilebileceği açıkça bildirilmektedir. Bazı stratejik meselelerde ise arz etme 
ve emir istemek yetkisi yerellikten alınmakta ve durumun önemine binaen merkezden karar verilmektedir. Me-
sela 2 Ağustos 1627 tarihli bir mektubunda Murtaza Paşa, vaç ve elçiler meselesinde bundan sonra kendisinin 
yetkisi olmadığını belirtmektedir.

Belgelerin kapsadığı dönemde Osmanlı Devleti’nin kırmızı çizgileri de mevcuttu. Mesela Tisa (Theiss) nehri bir 
sınır çizgisi olarak görülmekte ve geçilmesi savaş nedeni sayılmaktaydı. 1631 tarihli mektubunda İbrahim Paşa 
açıkça uyarmaktadır; “…nehr-i tiseyi ubur ve mürur eylemek muradınız varise bu ahvalin sonı hayrlu değildir…” 
(Fekete, 1932, p. 79). Nehir, Erdel (Transilvanya) için doğal bir sınır niteliğindedir ve iki taraf bu sınırın aşılma-
sının sıcak savaşa dönüşebileceğini bilmektedir. Ekim 1630 tarihinde “…Erdel memleketi saadetlü padişahımız 
hazretlerinin kendü memleketidir ve reayası hacgüzar raiyyetidir…” diye yazar hasan Paşa (Fekete, 1932, pp. 71–
72). 1631 baharında gönderdiği mektupta ise hasan Paşa Erdel’e yapılacak herhangi bir saldırıda çevredeki bütün 
Osmanlı topraklarından yardım edilmesi emrinin padişah tarafından verildiğini bildirip konuyu netleştirmiştir.
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Sonuç

Bu makalede 1606-1645 yılları arasında Osmanlı-habsburg sınırındaki olayları Macar Palatini Esterhazy’nin ar-
şivinde tutulan mektup örneklerinden incelemeye çalıştık. Mektupların gerek resmi gerek kişisel öğeler taşıdığını 
gözlemlemekteyiz. Resmi olaylar son derece samimi bir lisan ile çözülmeye çalışılmış ve mektuplarda vurgu ço-
ğunlukla komşuluk fikri üzerine yapılmıştır.

Bu koleksiyonu değerlendirirken bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi teorisi olan mikro-diplomasi kavramını 
kullanmaya çalıştık. sınır bölgelerinde oluşan karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma mekanizmalarını öne çıkaran 
bu yaklaşım ile karşılıklı haklar ve görevlerin taraflarca tanınması ve uygulanması şartına bağlı olarak ilerleyen mü-
tekabiliyet prensibi de bu tarihsel koleksiyonun değerlendirilmesinde bize yardımcı oldu.

Farklı düzeylerde çok-katmanlı diplomasi uygulayabilen bu bürokratik mekanizma, belirli konularda yerelliğe ha-
reket serbestiyeti tanımıştır. Yaptığımız çalışmada esirler ve vergi alımı konusunda bu serbestiyeti göstermeye ça-
lıştık. İkinci aşamada, merkez onayı gereken konularda da eyaletlerden gönderilen bilginin karar alma sürecinde 
önemli bir yer tuttuğunu düşünmekteyiz. Üçüncü aşama ise Osmanlı devleti’nin kırmızı çizgilerini göstermekte-
dir. Onyedinci yüzyılın ilk yarısında ve değerlendirdiğimiz belge koleksiyonunun bize gösterdiği ise Erdel mesele-
sidir. Bu konuda merkezden çizilen makro politikanın yerellikte harfiyen uygulanması beklenmektedir.

Bu belgeler sınır bölgesinde meydana gelen problemlere verilen müşterek tepkiler sonucunda oluşan bölgesel ilişki 
ağlarının niteliğini bize göstermesi açısından önemlidir. Bu mektuplar sürekli bir diplomatik iletişim sürecini gös-
termektedir, bu faaliyet de yüksek devlet bürokratlarının karşılıklı oluşturduğu ikili ilişkiler üzerinden yürümek-
tedir. Osmanlı diplomasi tarihi üzerine yapılan çalışmalar Karlofça Antlaşması evvelinde Osmanlı diplomasisinin 
ad hoc yani plansız, özel durumlara yönelik olduğunu ve ayrışmış bir diplomatik hizmet grubunun ancak daimi 
elçilikler kurulmasından sonra ortaya çıktığını kabul etmektedir. Elimizdeki belgeler bize göstermektedir ki, on-
yedinci yüzyılın ilk yarısında Osmanlı eyalet bürokrasisi belli bir amaca yönelik düzenli ve sürekli bir diplomatik 
misyon yürütmektedir ve bu durum yukarıda bahsedilen çerçevenin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir.
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PARAGUAY AND ThE INDEPENDENCE PROCEss / 
PARAGUAY’IN BAĞIMsIZLIK sÜRECİ
Özgür Yılmaz1

Abstract

Dependence theory came of in Latin American studies in the years of 1960’s and 70’s especially after Cuban Re-
volution. Dependence theory defends the thesis that growth in the metropolis capitalist countries increases poverty 
in nearby countries such as Latin America or 3rd World Countries. At the same time Latin America is known as 
a geography where the populist movements are born and progress. Tries for liberation from the dependence de-
pended on the populist powers as a development strategy. The history of Paraguay is important to understand the 
debates about “development and underdevelopment”. The underdevelopment of Paraguay of today is a conclusion 
of creating an alternative to the economical systems of the area. Paraguay tried to overcome the underdevelop-
ment with the populist policies of Dr. Francia’s government. The basic reasons of the conquest of Paraguay were 
emphasized by the occupants. In this article the alternative in which Paraguay made in 1800’s, is argued whether 
today’s populist governments take as an example or not. 

Keywords: Latin America, dependence, underdevelopment

Giriş

Bu çalışmada, Paraguay’ın bağımsızlık süreci, bağımlılık kuramı ve azgelişmişlik tartışmaları ışığında incelenecek-
tir. Çalışmada öncelikle bağımlılık kuramı incelenecek olup, daha sonra Paraguay’ın bağımsızlık süreci incelene-
cektir. Bu noktada ise, bölge çalışmalarında fazla ilgi görmeyen Paraguay’ın güncel konumu da tartışılacaktır. son 
olarak, Paraguay tarihinde yaşanan gelişmelerin bugünün popülist iktidarlarına örnek olup olmadığı ele alınacaktır. 

Paraguay’ın Keşfi

Paraguay ilk olarak, XvI. ve XvII. yüzyıllarda sömürgeleştirilmeye başlanmıştır. Fatihler, bu bölgeye ilk kez gel-
diklerinde, Paraguay ve Parana nehirleri arasında kalan bölgede, kıtanın geri kalanındaki İnka, Aztek ve Maya gibi 
gelişmiş uygarlıklardan daha geri kalmış bir toplulukla karşılaşmıştır. Karşılaştıkları bu yerli halk paleolitik dö-
nemden, neolitik döneme geçiş sürecinde kalmış olan bir gruptur. Toplumsal yapılarında devlet organizasyonu ve 
toplumsal tabakalaşma yoktur.

Guarani adı verilen bu halkın ekonomisi genel olarak tarıma dayalıdır. Guarani halkı, federasyon şeklinde örgüt-
lüdür ve kıtadaki diğer halklara nazaran kültürel anlamda bir birlik içerisindedir. Guaranilerin bu dönemde sayı-
larının 2 milyon civarında olduğu tahmin edilir. 

1 Ankara University, ozguryilmaz955@gmail.com
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Guarani toplumunda toplumsal tabakalar yoktu ve eşitlikçi bir toplumsal anlayışa sahiptir. Şaman anlayışındaki 
gibi bir dini liderleri vardır. Bu anlamda Guaraniler, tarımsal komünal bir toplumsal yapıya sahiptir. Tüketecek-
leri kadar üretirler ve üretim araçları tüm topluma aittir. Ürünlerin dağıtımı da eşit şekilde yapılır. Bu yapı İspan-
yollara yabancıdır. Guaranilerde toplumsal cinsiyete dayalı bir iş bölümü vardır. Erkekler av yaparken, kadınlar da 
çocuk doğurma ve büyütmeyle, evlerin organizasyonu ve tarımsal işlerle ilgilenir. Erkekler ağaç kesip, toprağı ta-
rıma elverişli hale getirir. Toprak verimsizleşince başka bir bölgeye göçerler. Guarani ve İspanyolların karışma sü-
reci kolaylıkla gerçekleşmemiştir. Kültürel nitelikte olan bu isyanların en temel sebebi iyi toprakların, fatihler ta-
rafından kirletilmesi ya da verimsiz hale getirilmesidir (Quarleri, 2008).

XvII. yüzyıl sonuna kadar devam eden bu direnişlerden sonra Guaraniler, İspanyollarla ittifak yapmayı kabul et-
miştir. Guaranilerin, eşitlikçi toplum anlayışları böylece bir süreliğine tarihe karışmıştır. Guaranilerin komünal top-
lumlarının tasfiyesinden sonra ortaya yeni bir toplumsal ve ekonomik yapı ortaya çıkar; bu da beraberinde kır ve 
kent ayrımını getirir. Daha sonra ekonomi daha çok kentsel yapıya dayanmaya başlar. sonuç olarak yüz yıl süren, 
iki kültür arasındaki savaş şimdi bir sınıf savaşımına dönüşmüştür (Ribeiro, 2009).

Sömürge Ekonomisi

Paraguay’ın sömürü ekonomisi feodal ekonomiye dayalıdır. Bu süre zarfında da, Britanya Yeni Dünya’ya giriş yolları 
aramaktadır. İspanya’nın Paraguay’daki ekonomik faaliyetleri ise ticarete dayalı latifundium düzeni şeklindedir. Lati-
fundium düzeninde, ürünler değişim için üretilir. Bu düzende kapitalist ekonomik ilişkilerin ilk ipuçları görülebilir. 

Paraguay’ın başkenti Asunción, nehirlerdeki limanlarından kaynaklı coğrafik anlamda stratejik bir önemdedir. Eko-
nomi de dolaylı yoldan, limanlara dayanan bir ticaret anlayışıyla bağlantılı hale gelir. Ekonominin bu şekilde ge-
lişimi ile birlikte modernleşmeci liberal ideoloji de güçlenmeye başlar. Paraguay böylece, liman ekonomisine da-
yanan kapitalist ilişkileriyle birlikte bir ‘uygarlaşma’ süreci geçirir. XX. yüzyılda Paraguay ekonomisi, feodalizmin 
yanında yarı kölecilik de dâhil olmak üzere birçok farklı ekonomik ilişki ağına da sahiptir: Kapitalist-merkantilist 
ilişkiler, oligarşik ticaret tekelleri ve Cizvitler tarafından yönetilen dış ticaret ağları.

Toprağın sahiplik hakkı ve yerli emek gücü, İspanyolları hâkim sınıf haline getirir. Böylece kapitalist ilişkiler ge-
liştikçe, tarım ürünü ihracatına dayalı burjuva sınıfı oluşmaya başlar. Bu sınıf, Avrupa’dakiler gibi sanayi, mani-
faktür, bankacılık gibi işlerden ziyade hammadde ihracatı yapar. Tarihsel olarak da Avrupa burjuvazisi sermayesini 
bankacılık ve ticarete borçluyken, Latin Amerika’da bu toprak sahipliğiyle doğru orantılıdır.

XvIII. yüzyıla gelindiğinde, encomienda sistemi üç yüz yıl boyunca yerlileri sömürdükten sonra sona ermeye baş-
lar. XvIII. yüzyıl sonlarında Paraguay bölgesinin olan Lázaro de Rivera (1756-1824) yerlilere özgürlüklerini verir. 
Tarım ve endüstriye dayanan bir ekonomi inşa etmeye girişti ve profesyonel bir ordu yaratmaya çalışır. Encomienda 
sistemi zayıflarken, eş zamanlı olarak İspanyol egemenliği de zayıflamaya başlar. Encomienda sistemi kaybolurken, 
siyahî köleler, yerliler ve ezilen diğer kesimler proleterleşmeye başlar (villagra, 2012).

Cizvitler

Asunción’un fatihler tarafından fethedilmesinden sonra birçok yerli şehrin dışına sürülür. Bu yerliler, bu bölgelerde, 
misyonerlik faaliyetleri için Amerika kıtasına gelen Cizvitlerle karşılaşır. Cizvitler bu yerlileri, hristiyanlaştırır ve 
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yerleşik düzende yaşamaya alıştırır. Cizvitler yerlileri aynı zamanda encomienda sisteminden de korur. Cizvit ta-
rikatı yalnızca erkeklerden oluşur.

Cizvitler ve Guaraniler kolektif anlayışta birleşir. Cizvitler aynı zamanda paternalist bir anlayışa da sahiptir. Oluş-
turulan toplulukta özel mülkiyet yoktur. Topraklar üç şekilde dağıtılır: Kiliseye, komüne ve yerlilere. Emekleri kar-
şılığında yerlilerin yaşamsal ihtiyaçları (sağlık, yemek, ev, eğitim, barınak, giysi) garanti edilir. Zamanla Cizvitler, 
Paraguay’ın tüm dış ticaretini kontrol eder hale gelir.

III. Carlos (1716-1788) ve Cizvitler arasındaki kavga, Cizvitlerin 1767’de tüm imparatorluktan sürülmesine aç-
mıştır. Kral, dini cemaatleri tasfiye ettikten sonra yukarıdan reformlara başlar. İspanya’nın Cizvitleri sürmesi esa-
sında ilerici amaçlar taşır. Fakat, Cizvitler Paraguay’dan sürüldükten sonra bütün teknolojik ve kültürel ilerleme 
aşınır ve yerliler yeniden köle haline getirilir. Kiliseye ait topraklar latifundio sahiplerinin eline geçer. Böylece dış 
ticarete dayanan ekonomi, iç ticarete bağlı bir oligarşinin eline geçer (Avellanada, 2005). 

Napolyon İşgali ve Devletin Krizi

Amerika’daki bağımsızlık hareketi Caracas (venezuela) ve Buenos Aires (Arjantin) merkezli olarak gelişmiştir. Ca-
racas’ta ekonomi kakao ve çiftçiliğe dayanıyordu. Buenos Aires’te ise ticarete odaklı bir burjuvazi gelişmiştir. Bu 
da Buenos Aires’te uluslararası bir bakış açısının gelişmesine yol açmıştır. Carlos III de bu süre zarfında İspanya’yı 
feodal bir imparatorluktan ticaret odaklı bir imparatorluğa geçirmek istemiştir. XvIII. yüzyıl serbest ticaret reji-
minde, iktidar için mücadele eden sınıflar da güçlenir. Çiftçi ve tüccar kesim 1776’da Río de la Plata Kral Naip-
liği’ni ilan ettirir. Bu süreç zarfında Paraguay da bu naipliğin etkisi altında kalır. Burjuva reformlar sayesinde Pa-
raguay’da da bir kapitalist sınıf gelişmeye başlar (Junco, 1994).

Bu noktada bir diğer önemli gelişme ise 1779-1783 arasında İngiltere ve İspanya arasında gerçekleşen savaştır. Bu 
savaş sonucunda İngiltere İspanya donanmasını limanlara sıkıştırır, böylece İspanya’nın sömürgelere ulaşımı kesi-
lir ve İspanya’nın Latin Amerika’daki egemenliği sarsılır.

Latin Amerika’da iktidar için kapitalist sınıfın iki kliği mücadele ediyordu: Liberal kreoller ve mutlakiyetçi İspan-
yollar. XIv. yüzyılda bu iki klikten ilki öne geçmeye başlar ve 1808’de Fransa’nın İspanya işgaliyle tamamen öne 
geçer. İngiltere de bölgedeki hâkimiyetini arttırmak için 1806 ve 1807’de Río de la Plata’yı işgal etmiştir. 1806 yı-
lındaki işgalde kral naibi şehri terk etmiş ancak Britanyalılar santiago de Liniers (1753-1810) liderliğindeki bur-
juvazi tarafından yenilgiye uğratılmış ve santiago de Liniers yeni kral naibi seçilmiştir. İngiliz baskısı sonucunda 
Arjantin bölgesinde üç yüz yıl sonra İspanya tahtının hakimiyeti sona ermiştir. 1810 Mayıs Devrimi’nde Plata 
nehrinde, iki ana akım siyaset vardır. Bir yanda Manuel Belgrano y Lavarden (1770—1820) tarafından temsil 
edilen ulusal kapitalizmin gelişmesini amaç edinen anti-emperyalist ve liberal bir kanat varken, diğer yanda ise 
Bernardino Rivadavia (1780-1845) tarafından temsil edilen ve Büyük Britanya’nın ‘dostluğu’nu isteyen bir kanat 
vardır (Leslie, 2012). 

Bağımsızlık Süreci

Bütün bu süreç boyunca Paraguay, Río de la Plata Kral Naipliği’nin bir parçası olarak kalmıştır. Buenos Aires ve 
İspanya’ya vergi ödemek zorundadır. Yerel oligarşi bu vergiyi ayni olarak karşılar. Ülkenin ürünleri Asunción li-
manından Arjantin’in ve kraliyetin –özellikle Cádiz- diğer limanlarına taşınıyordu. 
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Paraguay, Río de la Plata için Portekiz yayılmacılığın karşı tampon bölge görevi görür. Paraguay oligarşisi de bu 
bağlamda, köylülere karşı Río de la Plata ile ittifak halindedir. Cizvitlerin sürülmesinden sonra hakim sınıf İspan-
yol rahipler ve askerler olmuştur. Dış ticarette de İspanya’ya ve Rio de la Plata naipliğine bağlı bir yönetim anla-
yışı söz konusudur. Bunun yanında tarımla uğraşan küçük burjuvazi, mülksüz yerliler, siyahi köleler ve melezler 
de vardır. Buenos Aires tarafından konulan vergi blokajı, oligarşinin dışarıdan ziyade içeriye dönmesine ve kırsal 
bir hal almasına yol açmıştır. 

1808 Mayıs’ında, Fransız İmparator Napolyon (1769-1821) İspanya’yı işgal etmiştir. Bunun üzerine işgale karşı 
olarak İspanya’nın her bölgesinde yasama ve yürütme organları olarak juntalar ortaya çıkmaya başlar. İlk başta “La 
Junta suprema Central” (Yüksek Merkezi Cunta) olarak anılan bu juntalar, daha sonra Amerika’da da kurulduğu 
için “Consejo de Regencia de España e Indias” (İspanya ve hint Dabışma Meclisi) adıyla anılmaya başlar. Bue-
nos Aires, Montevideo ve Asuncion’da da juntalar kurulur (Kraselsky, 2009).

22 Mayıs 1810’da Rio de la Plata Kral Naipliği’nin başkenti Buenos Aires’te kent meclisi toplanır. 24 Mayıs’ta Bal-
tasar hidalgo de Cisneros’un (1756-1829) başkanı olduğu bir idari yapı kurulur. Ancak 25 Mayıs 1810’da Cis-
neros meclis tarafından azledilir çünkü burjuvazi Cisneros’u ve onun temsilcisi olduğu kral naipliğini istemez ve 
bunun sonucunda bir junta kurulur. Bu idari yapının ilk icraatlarından biri, diğer şehirlerin ihtiyaçlarını karşıla-
mak ve otoritesini kabul ettirmek olur. Junta, acilen silahlanır ve 6 bin genci silah altına alır. Ancak Paraguay böl-
gesi, 24 Temmuz tarihinde bu juntaya dâhil olmadığını açıklar ve supremo Consejo de Regencia’yı (Yüksek Da-
nışma Meclisi) yani krala bağlı kaldığını deklare eder. Bu süreç zarfında Paraguay’ın nüfusu 120.000 civarındaydı 
(Luqui Lagleyze, 2010).

1810 Aralık’ında Paraguay hariç şehirlerin tamamıyla Junta Grande kurulur. Paraguay ise Buenos Aires’ten bağım-
sız olmak ister ve Bernardo de velasco (1742-1815) liderliğinde krala sadık bir şekilde devam eder. 

Bernardo de velasco, 24 Temmuz 1810’da bir Kongre çağrısı yapar. Bu Kongre’de şu kararlar alınır:

1. -Buenos Aires Juntası ile görüşmek,

2. -Bölgeyi savunmak için bir milis gücü oluşturmak

3. -Bu çözüm için Buenos Aires’teki Consejo supremo de Regencia ile iletişim kurmak

Buenos Aires Juntası, Paraguay’ı kendi yönetimine dahil etmek için iletişimi kesmek gibi aşırı önlemler alır. An-
cak Paraguaylılar teslim olmaz. Manuel Belgrano liderliğindeki bir kuvvet, Paraguay’a 18 Aralık 1810’da askeri bir 
müdahalede bulunur. 19 Ocak 1811’de Paraguari’de küçük bir çatışma gerçekleşir. İlk önce Arjantinliler öndey-
ken, daha sonra Paraguaylılar hızlı bir şekilde yanıt verir. Bu savaşı takiben, 9 Mart 1811’de Tacuray’da 6 saatlik 
bir savaş daha gerçekleşir. Bu savaşta, Belgrano’nun ordusu yenilgiyi kabul eder ve Buenos Aires kuvvetleri geri çe-
kilir. velasco, rejimin devamı için o anda İspanya’nın müttefiki olan Portekizle işbirliği yapar (“14 y 15 de Mayo 
de 1811 Independencia del Paraguay”, 2007).

Paraguay liderliği içerisinde 3 ana akım olduğu söylenebilir: İspanyacılar, Porteñistas yani Buenos Aires’te kurulan 
Junta’yı isteyenler ve bağımsızlık yanlıları. Bu akımlar sırasıyla, Bernardo velasco, José de María ve Gaspar Rodrí-
guez de Francia (1766-1840) tarafından temsil edilmiştir. Bu akımları destekleyen toplumsal gruplar da sırasıyla 
İspanyollar, Kreoller ve halk kitleleri şeklinde sıralanabilir (Allende, 2017).
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Asuncion juntası, savaştan üç gün sonra 12 Mart 1811’de bir yasa çıkarıp haracı, mita’yı (zorunlu emek), enco-
miendaları, yanaconazgo (bir tür zorunlu emek), yerlilerin kişisel hizmete alınması yasaklar. 

Tacuray savaşı’nda kazanılan zaferden sonra yukarıda sayılan üç ayrı hizip arasında güç çekilmesi başlar ve her biri 
iktidarı almaya çalışır. Bugün Casa de la Independencia (Bağımsızlık Evi) olarak bilinen evde bağımsızlık üzerine 
toplantılar yapan, içlerinde Pedro Juan Caballero (1786-1821), vicente Ignacio Iturbe (1786-1837), Fulgencio 
Yegros (1780-1821) da olan bir grup Paraguaylı subay ve José Gaspar Rodríguez de Francia’nın da aralarında ol-
duğu bir grup sivil Paraguay vatandaşı 14 Mayıs 1811 gecesi bir araya gelir. İlk olarak hapishanedeki 30 politik 
tutuklu serbest bırakılır ve devrim başlar. 15 Mayıs’ta subaylar, İspanyol yönetici ve İspanya yanlısı Bernando ve-
lasco’ya bir nota verirler ve para, arma ve belgeleri teslim etmesini isterler. halk, şehir meydanında toplanıp “Ya-
şasın birlik!” sloganları atar. velasco, otoriteyi kaybetmiştir ancak iktidarı hemen bırakmaz. Aynı gün Paraguay 
bayrağı göndere çekilir. 17 Mayıs’ta ise, Paraguay “ne Buenos Aires’in ne başka herhangi bir otoritenin hakimiye-
tini kabul etmediğini” açıklar (Nakayama, t.y.)

velasco bir süre Portekizlilerden yardım almak için görüşmek istese de fazla dayanamaz ve şartları kabul eder. 
20 Mayıs’ta iktidarı ele geçiren askeri klik, İspanya’ya Paraguay’ın artık kendi kendini yönettiği bildiren bir nota 
gönderir. Bu süreçten sonra ekonomide ve siyasette İspanya yanlıları tasfiye edilmeye başlanır (“La Independen-
cia Del Paraguay”, t.y.).

17 haziran 1811’de Paraguay’ı yönetmek için ise Junta superior Gubernativa (Yüksek Yönetim Cuntası) kurulur. 
Junta superior Gubernativa, Fulgencio Yegros ve Pedro Juan Caballero adlı askerlerden, Francisco Javier Bogarín 
(1763-?) adlı rahipten, Fernando de la Mora (1785-1835) ve Dr. Francia adlı sivillerden oluşur. Dr. Francia za-
manla bu junta içerisinde öne çıkmaya başlar. 20 Temmuz 1811 tarihinde bu kurul, Buenos Aires’e bir nota gön-
derip bağımsızlık isteğini yineler. Francia bu süreçte bağımsızlıkçı tavrıyla ülke içerisinde sempati toplar. 

La Junta superior Gubernativa haziran 1811’den Ekim 1813’e kadar görevini sürdürür. 1813 Ekim’inde 1000 
delegeyle kongre toplanır ve hem İspanya’dan hem Buenos Aires’ten bağımsızlığını ilan eder. Kongre, Fulgen-
cio Yegros ve Rodríguez de Francia’dan oluşan bir Consulado’nun (konsül) kurulmasını kabul eder. her ne ka-
dar Kongre’de liberal akım ağır bassa da, konsül bu haliyle iki akımı da temsil eder haldedir. Paraguay, 21 Ekim 
1813’te Paraguay Cumhuriyeti’ni ilan eder. Bu süreçte zaten kontrol Francia’ya geçmiş, Yegros ikinci planda kal-
mıştır. Paraguay, tüm Amerika kıtasında ABD ve haiti’den sonra üçüncü, Güney Amerika’da ise ilk cumhuriyet-
tir (“Paraguay celebra 206 años de su independencia”, 2017). 

1810 yılından itibaren yeni rejimin inşasında yerlilerin ve siyah köleler aktif olarak yer alır. Francia bağımsızlıktan 
sonra, Buenos Aires ve İspanya arasında bağımsızlığını korurken de halk kitlelerinden destek alır. 

1813 yılında kurulan konsül, yalnızca bir yıl sürer. 1814 Ekim ayında Kongre yeniden toplanır ve iktidarı Dr. Fran-
cia şahsında somutlaştırır. Francia, önce 5 yıllığına Cumhuriyet’in Dictador supremo’su (Büyük Diktatör) ilan edilir. 
Kongre 1816 Mayıs’ında bir daha toplandığında bu görev Francia’ya ömür boyu verilir (Telesca ve Wilde, 2011). 

Bağımsızlık süreci bittiğinde Francia, tarafsız bir dış politika izler. Río de Janeiro (Brezilya) ve Buenos Aires ara-
sında tarafsız bir politika uygular. Francia, bağımsızlıkla birlikte aynı yıl içerisinde Buenos Aires’le bir tarafsızlık ve 
ticaret anlaşması imzalamak ister. Ancak Buenos Aires, bu anlaşmayla birlikte Paraguay’ı etkisi altına almak ister. 
Paraguay’a karşı izlenen bu düşmanlık politikası, bağımsızlığı izleyen yıllarda da aynı şekilde devam eder. Francia 
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hem Arjantin hem de Portekiz’le olan sorunlardan sonra 1819 yılında iki ülkeyle olan sınırlarını da kapatır. Böy-
lece Paraguay kendi kendine yeter bir hale gelmeye başlar.

Ekonomide bu içe kapanmanın sonuçları olumsuz olur. 1816’da 391.233 peso olan ihracat değerleri, 1820’de 
57.498 pesoya düşer. 1820’de Arjantin’den bir işgal tehdidi daha gelince Francia sınırlardaki kontrolleri arttırır ve 
askeri harcamalara yönelmek zorunda kalır. Francia bu yıllarda ülke içerisinde kendisine karşı gelişen İspanyol ve 
Kreol gruplar arasındaki konspirasyonlara karşı da mücadele etmek zorunda kalır. 1820 ve 1821’de iki suikast gi-
rişimi atlatır. Francia’nın ekonomiyi İspanyol ve Kreollere dayanan dar bir elitten çıkarıp halka götürmesinde bu 
durum da etkili bir nokta taşımıştır (vega, 2019, s. 17). 

Ancak daha sonra Brezilya 1823 yılında Paraguay ile ticaret yapma isteğini dile getirir ve bu istek Francia tarafın-
dan kabul görür. Bu da, Paraguay’ın kendi kendilerini yalıtmak durumunda olmadıklarını, dış faktörler dolayı-
sıyla yalıtmak zorunda kaldıklarını gösterir. Yalıtılmışlık durumuna karşı askeri koruma da daha çok nehirler üze-
rinden yapılan ticareti koruma altına alma amaçlıdır. Ancak ticaretin yeniden başlamasında bu yıllarda Arjantin 
ve Brezilya arasındaki çekişme dolayısıyla iki tarafın da Paraguay ile ilişkileri geliştirmek istemesi önemli bir nokta 
arz eder. Öyle ki bu iki ülke arasındaki gerilim 1825 ve 1828 yılları arasında süren Cisplatina savaşı ile zirveye 
ulaşır. Paraguay bu savaşla ya da komşularının iç çekişmeleriyle ilgilenmeyerek tarafsızlık politikasını devam ettir-
miştir (Pierroti, 2013). 

Francia, toprak reformunu 1823 yılından itibaren devlete ait toprakları köylülere dağıtarak başlatmıştır. Toprak re-
formu, 1820’li ve 30’lu yıllar boyunca devam etmiştir. Francia köylüyü toprakta tutmak için de önlemler almıştır. 
Örneğin 1831 yılında çıkarılan bir kararname ile hayvanları satmak yasaklanmıştır. 1830’lu yıllar boyunca Para-
guay’ın stabil durumunda bir değişiklik olmamıştır. Arjantin yöneticisi Manuel Dorrego (1787-1828), Paraguay’ı 
işgal etmeyi önermiştir. Bu dönemde İngiltere, Paraguay’ın ticarete “açılması” gerektiğini dillendirmeye başlamış-
tır. Buenos Aires’teki bir İngiliz tüccarı olan John Parish Robertson Paraguay’ın yarım milyon dolarlık bir pazar 
olduğunu dile getirmiştir. Ancak Arjantin bölgesindeki iç çekişme Paraguay üzerindeki planların uygulanmasını 
ertelemiştir (Galeano, 2017). 

1830’lu yıllar boyunca ülkedeki dış ticarette ise, özel sektörün önemi düşerken, devlete ait şirketlerin önemi artmıştır:

Paraguay’ın İhracatı 1829 – 1838 

1829 1832 1835 1837 1838

Özel sektör Peso 64.904 93.881 149.913 103.935 48.063
% 83 82 82 65 35

Devlet Peso 13.766 19.913 31.796 56.596 89.415
% 17 18 18 35 65

Paraguay’ın resmen bağımsız olması Francia’nın ölümünden sonra 25 Kasım 1842’de gerçekleşir. Brezilya Para-
guay’ı ancak 1844’te, Arjantin ise 1852’de tanır. 14 Mayıs 1811’de İspanya İmparatorluğu’ndan bağımsızlık ilan 
edilmiş tanınmamıştır. 25 Kasım 1842’de ise Arjantin Konfederasyonu ile imzalanan saldırmazlık paktı ile birlikte 
Arjantin Konfederasyonu’ndan bağımsız olunduğu 7 maddelik bir manifestoyla deklare edilmiştir. İki tarih de ba-
ğımsızlık günü olarak kutlanır. Bu yüzden Paraguaylılar iki bağımsızlık kazandıklarını söylerler (Alperovich, 1987).
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Paraguay nüfusunun yüzde 4’ünü oluşturan kölelik 1870 yılına kadar devam etmiştir. Buna rağmen Paraguay eko-
nomisi köleci bir ekonomi olarak tanımlanamaz. Ancak bağımsızlık da kölelerin günlük hayatında önemli bir de-
ğişim meydana getirmemiştir.

Latin Amerika ile ilintili önemli bir tartışma popülizm kavramı üzerinedir. Cenk saraçoğlu’nun “sağ Popülizm ve 
Faşizm Üzerine Yöntemsel Bir Tartışma: Küresel Örüntüler ve Ulusal Özgüllükleri Birlikte Anlamak” eserinde be-
lirttiğine göre, “Kavram, özellikle 1970’li yıllarda Latin Amerika’daki sınıf mücadeleleri içerisinde burjuva siyaseti-
nin sistemden yabancılaşma süreçleri yaşayan kitleleri yeniden düzenin hegemonyası içerisine soğurmak üzere gir-
diği yeniden yapılanma süreçlerini anlamak üzere merkeze yerleştirilmişti” (saraçoğlu, 2017).

Carlos de la Torre ise popülizmi, “toplumu ve siyaseti iki uzlaşmaz ve zıt kampa bölen kavram” olarak tanımlar-
ken, Latin Amerika’daki popülizm örnekleri olarak Arjantin’de Juan ve Eva Peron, Brezilya’da Getulio vargas, Pe-
ru’da victor Raúl haya de la Torre, Ekvador’da José María velasco Ibarra, venezuela’da hugo Chavez ve Bolivya’da 
Evo Morales iktidarlarını örnek gösterir. De la Torre, Latin Amerika’daki popülizmleri üç bölüme ayırır: Klasik, 
neoliberal ve radikal. Klasik hareketleri tanımlarken 1930’lu ve 40’lı yıllardaki korporatist ekonomik modelleri 
uygulayan iktidarları, neoliberal popülistler için ise sovyetler Birliği’nin dağılışıyla bölgede artışa geçen ve neoli-
beral ekonomik programları uygulayan iktidarları, son olarak radikal olarak sınıflandırdığı kategoride ise 2000’li 
yılların başında yükselişe geçen sol popülist iktidarları sınıflandırır. Bu iktidarların ortak noktalarını, yani Chavez, 
Morales ve Correa’nın kalkınmacı ekonomik planları uygulamak, bir demokratizasyon süreci başlatmak ve sosyo-
ekonomik refah politikaları uygulamak olarak tanımlar (De la Torre, 2017).

Bu bağlamda, Francia iktidarı popülist olarak tanımlanabilir. Popülist Francia iktidarı Paraguay’ın bağımsızlığına 
kavuşmasında, kendine yeter hale gelmesinde ve zenginleşmesinde önemli bir faktör olarak yer aldı. 

Üçlü İttifak

1960’lı ve 70’li yıllarda Latin Amerika’da özellikle Küba Devrimi’nin etkisiyle ortaya çıkan bağımlılık kuramı, 
yoksul ülke ve bölgelerin azgelişmişliğini, zengin ülkelerdeki kapitalist gelişmenin bir ürünü olarak açıklar. A.G. 
Frank, kuramı sistemik etkiyle açıklar. Buna göre, “Birilerinin (merkez ülkeleri) gelişmesi, diğerlerinin (çevre ül-
keler) azgelişmişliği olmaksızın gerçekleşemez” (Bottomore, 2002).

Bağımlılık kuramı tartışmaları, sömürünün uluslararası alanda nasıl gerçekleştiği sorusunu merkeze alır. A.G. Frank 
de sömürünün merkez ile çevre arasındaki ticaret aracılığıyla gerçekleştiğini tartışır. A.G. Frank, “Lümpen Burju-
vazi Lümpen Gelişim” eserinde Latin Amerika özelindeki azgelişmişliği “sömürge döneminde tohumu atılan ve 
serbest ticaret döneminde kök salan azgelişmişlik yapısı, Latin Amerika’da on dokuzuncu yüzyıl emperyalist tica-
ret ve finansmanı tarafından geliştirildi” şeklinde tartışır (Frank, 1995, s. 74).

1865-70 yılları arasında gerçekleşen Üçlü İttifak savaşı, Güney Amerika’da cereyan eden en yıkıcı savaşlardan bi-
ridir. Bu savaş, kazananlar için de olumsuz sonuçlara yol açmış, yenik düşen Paraguay’da tümüyle yıkıma yol aç-
mıştır. Ölüm oranı oldukça yüksektir. Bir dizi savaş sonucunda müttefikler (Brezilya, Arjantin ve Uruguay) Para-
guaylıları yenilgiye uğrattılar. savaş sonucunda Paraguay’ın yetişkin erkek nüfusu savaş içinde neredeyse tamamen 
yok olmuştur. Brezilya ve Arjantin, Paraguay’ın önemli büyüklükteki topraklarına sahip oldular. 

Köleci Brezilya İmparatorluğu gibi Buenos Aires yönetiminin de Paraguay’a yönelik bir savaşı kışkırtacak neden-
leri vardır. Bağımsızlık sonrası tüm Rio de la Plata Kral vekilliği toprakları üzerinde egemen olmak isteyen Buenos 
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Aires, Paraguay yönetimini tanımamıştır. Öyle ki Paraguay’ın İngilizlerle bir serbest ticaret antlaşması imzalama-
sını bile engellemiştir. 

Arjantin, Uruguay, Brezilya hattının gerisinde Paraguay dış etkilerden bağımsız biçimde gelişmiştir. Buenos Aires 
gibi güçlü bir burjuva sınıfından yoksun olan Paraguay’da devletçi bir ekonomi ortaya çıkmıştır. Yönetici sınıfla-
rın tümü devletin zenginliği ve gücü karşısında zayıf kalır, hiçbiri diğerine üstünlük kuramaz. 

1862’ye gelindiğinde Paraguay, Francisco solano Lopez’in dikta rejiminde olağanüstü bir ilerleme gösterir. Latin 
Amerika ülkeleri içinde tek borçsuz ve bütçe açığı olmayan, ekonomisi kendine yeten devlet Paraguay’dır. Eğitim 
halka açık ve ücretsizdir. Büyük bir orduya, ekonomide devlet tekeline sahiptir. Gelişmiş bir demiryolu telgraf ağına 
sahiptir. Demir dökümhaneleri, ilk kağıt ve tekstil sanayileri de bu ülkede kurulmuştur (Chasteen, 2017, s.193).

Paraguay’ın gelişme potansiyeli bölgeyi finansal açıdan yöneten İngilizlerin ilgisini çeker. Bununla beraber, İngi-
liz donanması şeker plantasyonlarına köle aktarımını engellemek için Brezilya limanlarını ablukada tutar. Bunda 
amaç Antiller’deki İngiliz şeker üreticilerinin rekabet gücünü korumaktır. İngilizler, Uruguay’ın ayrılmasında yap-
tıkları gibi bir Brezilya müdahalesini kışkırtma siyaseti izlemezler. Rio de la Plata bölgesini ele geçirecek bir Bre-
zilya İmparatorluğu’nu kontrol etmenin güçleşeceğini düşünürler. 

Brezilya’nın Paraguay’a saldırısı tamamen kendi iç çelişkilerinin bir sonucudur. İngilizlerin üzerinde güçlü bir yöne-
time sahip oldukları bu ülke ekonomik bir krize girmiştir. Şeker ve kahve gelirleri çok düşmüştür. halk yoksullukla 
mücadele eder. Yönetim açısından komşuyu işgal etmek halkı doyuracak gıdayı üretmekten daha kolay bir hedeftir. 

Arjantin ise Montevideo ittifakını kaybetmek istemez. Oradaki yönetimin Paraguay’a yaklaşması tedirginlik yara-
tır. Diğer yandan yayılacak bir Brezilya istilası bölgedeki toprak sahiplerinin Buenos Aires yönetimi üzerindeki sa-
vaşa ortak olma baskısını arttırır (Uyanık, 2014, s. 91).

Durumun bilincinde olan Paraguay idaresi Uruguay’la sıkı bir müttefik ilişkisine girer. Uruguay’ın anayasal başkanı 
muhafazakâr Beyaz Parti’den Bernardo Berro’yu (1803-1868) aktif biçimde destekleme yoluna gider. Paraguay’ın 
da desteğiyle Berro, Fransa ve İngiltere’yle olan borçları Uruguay lehine çözmek amacıyla milli bir politika oluştu-
rur. Liberal Kırmızı Parti’den General venancio Flores (1808-1868) Arjantin topraklarından Uruguay hükümetine 
saldırı harekatı başlatır. Arjantin her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de General Flores’in yanında olduğu açıktır. 

Bu koşullarda Berro, Paraguay’dan yardım ister. Paraguay, Başkan Berro’ya yardım ulaştırmak amacıyla Arjantin’den 
geçiş izni isteyip alamayınca bunu kendi inisiyatifiyle gerçekleştirir. Arjantin, topraklarından izinsiz ordu birlikle-
rini Uruguay’a nakleden Paraguay’a 29 Mart 1865’te savaş ilan eder. 

Bir süre sonra Paraguay’ın müttefiki Berro düşüp yerine Flores gelince, Uruguay da iki devletle beraber Paragu-
ay’a karşı savaşa dâhil olur.

savaş dört yıl boyunca tropik iklim koşullarında felakete sahne olur. On binlercesi dizanteri, sıtma ve kolera-
dan hayatını kaybeder. Paraguay neredeyse son ferdine kadar savaşarak olağanüstü bir direniş gösterir. Nüfusu-
nun yüzde 85-90’ını kaybeder. Bir buçuk milyonluk nüfustan geriye 200 bin dolayında yaşayan kalır ve bunlar-
dan yalnızca yüzde 10’u erkektir.



REFLECTIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS & HISTORY & LAW

Nesrin Kenar, Philipp O. Amour

149

savaşın en önemli sonucu Paraguay’ın kamu ekonomisinin tasfiyesidir. Ücretsiz eğitim ve sağlık sona ermiş, fabri-
kalar kapatılmıştır. Demiryolları ağı ve tüm tarıma elverişli topraklar yabancı şirketlere devredilmiştir. Yenik devlet 
olarak ağır tazminatlarla borçlandırıldı ve borçların idaresi İngilizlere verilmiştir (Galeano, 2017, s.250).

Bağımlılık kuramı çerçevesinde bakıldığında bu savaş, Paraguay’ı azgelişmişliğe mahkum etmesi açısından önem-
lidir. Bu savaştan sonra, Paraguay’ın hem emperyalizmin, hem de alt emperyalizmin hegemonyası altına girdiği 
söylenebilir.

Sonuç

Paraguay, bağımsızlığını Arjantin’den kıyı şeridinde gelişen burjuvaziye rağmen kazanmıştır. Bölgedeki Guarani 
yerlileri ve Cizvit tarikatının özgün bir birleşimiyle, özellikle dış ticaret alanında önemli bir gelişme kaydetmiştir. 

A.G. Frank, Lümpen Burjuvazi Lümpen Gelişim adlı eserinde, Paraguay’daki halkçı ve kalkınmacı yönetim için 
“Yüzyılın ortalarına doğru belirgin bir biçimde yayılmacı hale gelen bu ‘Amerika’lı politika, Buenos Aires, Monte-
video, Rio de Janerio ve bizzat Avrupa’daki ‘Avrupalı partinin’ hedefleriyle çatışmaya girince, Paraguay, erkek nü-
fusunun 6/7’sinin kırıldığı ‘Üçlü İttifak’ savaşında yenildi. Bundan sonra Paraguay, ‘uygarlığa açıldı’” der (Frank, 
1995, s. 57).

Bağımlılık ve azgelişmişlik tartışmaları ile birlikte okunduğunda Paraguay, bölgede Napoleon’un İspanya ve Por-
tekiz’i işgalinin ardından gelişen İngiliz ve ABD sermayesinin kontrolündeki Brezilya, Arjantin ve Uruguay yö-
netimlerine bir alternatif yaratmıştır. Bağımlılık kuramının “metropol ülkelerdeki gelişme, çevre ülkelerdeki az-
gelişmişlikle doğru orantılıdır” tezine paralel olarak düşünüldüğünde, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı sermayenin 
bölgede halkçı ve kendi kendine yeterek azgelişmişliğin önüne geçen bir alternatifi istemeyeceği çıkarımı yapıla-
bilir. Bu bağlamda Üçlü İttifak savaşı, bu halkçı alternatifin sona erdirilmesinde önemli bir olgu haline gelmiştir. 
Paraguay’ın bugünkü azgelişmişlik hali de, ülkenin topraklarının ve nüfusunun önemli bir bölümünün kaybedi-
lip, kamucu ekonomisinin tasfiye edildiği bu savaşta bulunabilir. 

Carlos de la Torre’nin tanımıyla, Dr. Francia iktidarı ise toplumu iki zıt kampa bölen ve halkçı politikalar uygu-
layan bir popülist olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra, Francia’nın uyguladığı toprak reformu, köleliğin resmen 
olmasa da fiilen sona ermesi, dış politikada barışçıl bir yöntem izleyip, içeride sosyoekonomik refahı sağlaması gibi 
popülist politikalarının benzerlerinin yakın tarihte Latin Amerika’da başta Chavez ve Morales olmak üzere sol po-
pülist iktidarlar tarafından uygulandığı görülebilir. 
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Abstract

The technological developments that have emerged in the digitalizing age have great effects on our daily lives in 
the fields of communication and information transfer. In addition to ensuring the exchange of goods, the inno-
vations in working life that digitalization has brought to life are also remarkable. The new types of work consti-
tute the reflections of technological developments on the working life. Especially in recent years, the concept of 
working has been increasingly organized through digital platforms. In this context, our primary objective is to in-
troduce these new models and to examine what the legal problems that may arise and have importance for La-
bor Law, by taking into consideration the new working relations brought about by digitalization have been rap-
idly implemented in recent years in terms of our country. In this study, firstly, the concept of platform work and 
its types shall be discussed as a method. subsequently, the controversial issues that this new working model may 
emerge in terms of the classical concepts of the Labor Law and the general legal problems that may arise within 
the framework of the Labor Law will be evaluated. In this context, by including the discussions and opinions 
in Germany, which put the Industry 4.0 into practice, it is also aimed to guide the discussions that may arise in 
terms of the Turkish Labor Law once the Industry 4.0 is introduced in the future.

Keywords: Platform Work, Technological Developments, Labor Law 

Giriş

Yeni teknolojilerin ekonomik ve sosyal etkileri çoğunlukla belirsizdir. Bir yandan, yeni teknolojiler, ekonomik bü-
yümenin ve sosyal ilerlemenin temel itici güçleridir. Fakat diğer yandan ise mevcut sosyo-ekonomik yapıları ve 
onları koruyan kültürel ve kurumsal mekanizmaları bozabilirler (European Commission Joint Research Centre, 
2018, p.7). Bununla beraber dijitalleşen çağda ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin, günlük yaşantımıza yansıyan 
büyük etkileri vardır. İnternet, çevrimiçi olarak özellikle bireyler ve kurumlar arasında iletişim sağlanması, hizmet 
sunulması ile eser alımını mümkün kılmıştır. Keza dijitalleşmenin çalışma hayatında meydana getirdiği yenilikler 
de yadsınamaz. Bu çerçevede gelişen teknolojinin kazanımlarından biri olan dijital platformlar aracılığı ile çalışma 
da hızlı bir gelişim göstermiştir (Warter, 2015, p.1; Bourazeri, 2019, p.741; Däubler & Klebe, 2015, p.1032; 
European Commission Joint Research Centre, 2018, p.7). Özellikle son yıllarda artan bir şekilde çalışma olgusu, 
dijital platformlar üzerinden organize edilmeye başlanmıştır. İşte teknolojik gelişmeler ile birlikte çalışma organi-
zasyonunda ortaya çıkan zaman, mekân veya kişi bakımından farklı yapıdaki yeni çalışma türlerinin hukuki olarak 

2 İstanbul University, irem.yayvak@istanbul.edu.tr.



156

PLATFORM ÇALIŞMA VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN DOĞURABİLECEĞİ BAZI SORUNLAR   

İrem Yayvak Namlı

ele alınması son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Nitekim platformların gittikçe artan şekilde çalışma gücünü 
yönettiği dikkate alındığında, ilerleyen yıllarda çalışma pazarının en önemli aktörlerinden biri olması beklenmek-
tedir (Kocher&hensel, 2016, para.984).

Bu kapsamda çalışmamızdaki öncelikli hedefimiz, ülkemiz bakımından da dijitalleşmenin getirdiği yeni çalışma 
ilişkilerinin son yıllarda hızla uygulanmaya başlandığı gözetilerek, bu yeni modellerin tanıtılması ve İş hukuku’na 
yönelik doğurabileceği önem arz eden hukuki sorunların neler olabileceğinin incelenmesidir.

Bu çalışmada yöntem olarak, öncelikle platform çalışma kavramı ile türleri üzerinde durulacaktır. Akabinde ise 
bu yeni çalışma modelinin, İş hukuku’nun klasik kavramları bakımından ortaya çıkarabileceği tartışmalı husus-
lar ile İş hukuku çerçevesinde doğurabileceği genel hukuki sorunlar değerlendirilecektir. Bu bağlamda Endüstri 
4.0’ı uygulamaya koyan Almanya’da ortaya çıkan uyuşmazlıklara yönelik görüşlere yer verilerek, gelecekte Endüstri 
4.0’a geçildiğinde Türk İş hukuku bakımından muhtemel tartışmalara da yol gösterici olunması amaçlanmaktadır.

Platform Çalışma Kavramı ve Türleri
Kavram

Platform çalışma, kuruluşların veya bireylerin çevrimiçi bir sistem kullanarak, bu konuda organize olmuş işyeri dı-
şından üçüncü kişiler veya kuruluşlar tarafından belirli sorunlarının çözülmesi veya belirli hizmetlerin sağlanması 
için başvurduğu bir istihdam biçimidir (Eurofound & European Observatory of Working Life, n.d.). Teknik bir 
tanıma göre ise platform çalışma, işlemleri algoritmik olarak koordine eden dijital ağlardır (Eurofound & European 
Observatory of Working Life, n.d.; European Commission Joint Research Centre, 2018, p.7). Bu tür çalışmanın 
ayırt edici temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle ücret ödenen iş görme veya hizmet sağlama süreci, 
çevrimiçi platformlar tarafından organize edilmektedir. İkinci olarak bu çalışma modelinde platform, çalışan ve 
müşteri (işveren) arasında üçlü bir ilişki mevcuttur. Üçüncü olarak taraflar arasında çeşitli türde sözleşmeler bulun-
maktadır ve işler, genellikle belirli parçalara bölünerek, birden fazla kişi tarafından yerine getirilmektedir. son olarak 
bu tür çalışma modeli talep üzerine yapılmaktadır (Eurofound & European Observatory of Working Life, n.d.).

ILO’nun dijital platformlarda çalışanların çalışma koşullarına ilişkin 75 farklı ülkede yaşayan 3500 çalışanı ve İn-
gilizce konuşulan beş mikrotask platformu ele alarak hazırladığı bir raporu konumuz bakımından oldukça dikkat 
çekicidir (International Labour Organization [ILO], 2018). 2015 ve 2017 tarihli anket verilerine dayanarak, 2018 
yılında hazırlanan bu kapsamlı raporda crowdworking türü platform çalışma esas alınmış olmakla birlikte, diğer 
platform çalışma türleri hakkında da bize önemli veriler sunmaktadır (ILO, 2018). Raporda esas alınan mikro-
task platformlar, çoğunlukla büyük işletmelere kalabalık ve esnek iş gücü sağlayarak, küçük ve büro işi denebile-
cek işlerin görülmesi sürecini yerine getiren, bilgisayar ve internet bağlantısı kullanılmasını gerektiren, web tabanlı 
çalışma platformu olarak tanımlanmaktadır (ILO, 2018).

ILO’nun Raporu’nda yer alan bazı veriler çerçevesinde, kimlerin platform çalışma yapmayı tercih ettiği ile ilgili 
bir bakış açısı sağlanabilmektedir. Rapora göre, her yaştan çalışanlar, crowdworking çalışma modelini tercih ede-
bilmektedir. Fakat ankete katılanlar arasında, bu modelin cinsiyetler arası dengesizlikler içerdiği de raporda yer al-
maktadır (ILO, 2018; ayrıca bkz. European Commission Joint Research Centre, 2018, pp.21-23). Buna göre her 
üç çalışandan yalnızca biri kadındır. hatta gelişmekte olan ülkelerde bu oran, her beş çalışandan biri olarak dü-
şüş göstermektedir. Bununla birlikte ankete katılanlar bakımından bu modelde çalışmayı tercih edenlerin genel-
likle iyi eğitimli oldukları da bir gerçektir (ILO, 2018; ayrıca bkz. European Commission Joint Research Centre, 
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2018, pp.25-26). Nitekim %37’sinin lisans derecesi ve %20’sinin ise yüksek lisans derecesi vardır. Bunlar içinde 
de %57’si doğa bilimleri, tıp, bilgi teknolojisi gibi bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış olup, %25’i iktisat, fi-
nans ve muhasebe alanında uzmandır (ILO, 2018).

ILO’nun Raporu’na göre, %32 oranında diğer işlerden elde edilen kazancın düşüklüğü ile %22 oranında evde ça-
lışmanın cazip görülmesi, crowdworking platform çalışmanın en önemli tercih nedenleridir. Özellikle evde çalışma 
tercih nedeni ele alındığında, çalışma süreleri dışında kalan diğer sorumlulukları nedeniyle kadınların %13’ünün 
bu çalışma türünü seçtiği anketlere yansımıştır. halbuki bu nedenin ileri sürülmesi erkek çalışanlar arasında %5’dir 
(ILO, 2018).

Platform çalışma bakımından önem arz eden bir konu ise çalışanların elde ettikleri ücrettir. Platform çalışmanın 
özellikle işsiz, kadın veya engelliler tarafından tercih edilmesi istihdam sağlanması açısından bir avantaj olarak gö-
rülebilirse de, düşük ücretler bu tür çalışmanın en büyük handikabını oluşturmaktadır (Prassl & Risak, 2015). Bu 
kapsamda yine ILO Raporu’na göre, rapora esas alınan beş platform bakımından 2017 yılında çalışanların elde 
ettiği saatlik ortalama ücret, sadece ücret ödenen işler dikkate alınırsa 4.43 UsD, hem ücret ödenen hem öden-
meyen işler dikkate alınır ise 3.31 UsD’dir. Örneğin Amerika’da ankete katılan Amazon Mechanical Turk’de çalı-
şanların üçte ikisi, saatlik Federal asgari ücretin altında ücret elde etmektedir. Almanya’da ise Clickworker platfor-
munda çalışanların sadece %7’si Almanya’da geçerli olan saatlik asgari ücretin üzerinde ücrete hak kazanmaktadır 
(ILO, 2018).

Türleri

Platform çalışma, basit ve nitelikli işlerin görülmesi kadar, birçok farklı alanda hizmet sunulmasını da kapsamına 
almaktadır. Dolayısıyla platform çalışma, esasında üst kavramı oluşturmaktadır (Kocher&hensel, 2016, para.984). 

2017 yılında Almanya’da Federal Çalışma ve sosyal Bakanlık (BMAS) tarafından dijital ortamda ortaya çıkan yeni 
çalışma modellerinin incelendiği Çalışma 4.0 (Arbeiten 4.0) adı altında Beyaz Kitap (Weißbuch) yayınlanmıştır 
(Bundesministerium für Arbeit und soziales [BMAs], 2017). Beyaz Kitap’ta “platform” kavramı, bu tür çalışma-
lara üst kavram olarak kullanılmaktadır. Bu kavram altında ise dört ayrı platform çalışma türü sınıflandırılmak-
tadır. Bunlar, Facebook, Xing, Youtube, Twitter gibi “sosyal iletişim platformları”, eBay, Myhammer gibi “dijital 
pazarlar”, Uber, Airbnb, helpling gibi “aracı platformlar” ve son olarak Upwork, Clickworker, Amazon Mechani-
cal Turk, Twago gibi “crowdworking-platformlar” olarak sayılmaktadır (BMAs, 2017, pp.55-56). 

Platform Çalışmanın İş Hukuku Bakımından Doğurabileceği Bazı Hukuki Sorunlar

Platform çalışmada platformlar yapı olarak, ekonomik ve siyasal alanda çoğunlukla sipariş/hizmet alan ve sipariş/
hizmet veren arasında aracı olarak tanımlanmaktadır. Platformlar, kendi yapılarını hukuki olarak da aracılık ola-
rak değerlendirmektedir. Bu kapsamda platformlar, kendi alt yapıları üzerinden çalışanların bağımsız olarak faa-
liyet gördüklerini ve bu nedenle sosyal güvencelerinin sağlanması, ekonomik menfaatlerinin korunması, iş sağlığı 
ve güvenliği önlemleri alınması ile vergi bakımından şahsen sorumlu olduklarını ileri sürmektedirler (Kocher & 
hensel, 2016, para.984). 

Platformların, çalışan ve hizmet alan (işveren) ile oluşturdukları bu üçlü ilişkideki konumlarının iddia ettikleri gibi 
sadece aracılık olup olmadığının İş hukuku açısından analiz edilmesi, özellikle bu hukuk dalının işçi, işveren ve 
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işyeri olarak sayılabilecek klasik kavramlarının gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Klasik kavramların yanı sıra 
talimat verme ile denetim yetkisinin kimde olduğunun tespiti ve üçlü ilişkinin tarafları arasında risk dağılımının 
nasıl gerçekleşeceğinin belirlenmesi, platform çalışmanın İş hukuku bakımından doğurabileceği sorunlara bir ba-
kış açısı kazandırılması bakımından önem arz etmektedir.

Platform Çalışmanın İş Hukuku’na İlişkin Bazı Kavramlar ile İlişkisi
İşçi ve İş İlişkisi Kavramları Bakımından

Platformların, sisteme kayıtlı iş gücünü bağımsız çalışan olarak tanıtmak için büyük çaba harcaması sonucunda 
ortaya “görünüşte bağımsız çalışanlar” çıkmıştır. Bu nedenle de platformlara ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik 
hukuki yönden yapılan incelemelerde genellikle konu, somut olay çerçevesinde ele alınmaktadır. Nitekim plat-
form çalışmanın tarafları arasında çeşitli türde sözleşmeler yapılabilmektedir. Platform çalışma modelinde, global 
bir çalışma pazarından söz edilebilir. Nitekim bu çalışma pazarında çalışan olabilmek için sadece bir bilgisayar ve 
internet bağlantısı bulunması yeterlidir (Klebe, 2017, p.1; schaub & Koch, 2019). Platform üzerinden belirli bir 
işin ifası için ilgilenenlere teklifte bulunulur. Teklifte işin ayrıntıları yeterince tanımlandığından, çoğunlukla işle 
ilgili talimat verilmesi süreci ile karşılaşılmamaktadır. Zira platform üzerinden çalışan, kabul ettiği işin ne zaman 
ve nerede görüleceği bakımından da genellikle serbesttir (Däubler & Klebe, 2015, p.1034). İşte bu durum, plat-
form üzerinden çalışan kişinin hukuki niteliğinin tespitinde zorluk oluşturmaktadır.

Konuyu işçi kavramı çerçevesinde değerlendirirsek, Türk hukuku’nda işçi kavramı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. 
maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Burada yer alan tanıma göre işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ger-
çek kişidir. Ayrıca İş Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan tanıma göre, iş sözleşmesi iş görme, ücret ve bağımlılık 
unsurlarından oluşmaktadır. Bu unsurlar içinde konumuz bakımından da önemli olan ayırt edici unsur, “bağım-
lılık unsuru”dur (Oğuzman, 1987, p.4; Esener, 1978, pp.126-127; Güzel, 1997a, pp.94-96; süzek, 2019, p.225; 
Çelik, Caniklioğlu & Canbolat, 2018, p.166). Doktrinde iş sözleşmesinde bağımlılık ilişkisinin ekonomik olma-
sından çok, kişisel/hukuki bağımlılık olarak anlaşılması gerektiği kabul edilmektedir (Oğuzman, 1987, p.4; Esener, 
1978, p.127; süzek, 2019, p.226). her ne kadar dünyadaki teknolojik gelişmelerin etkisi ile ortaya çıkan atipik iş 
sözleşmesi türleri bakımından Türk hukuku’nda da iş sözleşmesi tanımında yer alan bağımlılık ilişkisinin zayıfla-
dığı görülse de, iş sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için bağımlılık ilişkisinin bulunması halen zorunludur. 
Nitekim kişisel/hukuki bağımlılık ilişkisinin varlığının tespiti için esnek bir yardımcı ölçüt olarak “işverenin iş or-
ganizasyonunda iş görme” ölçütü dikkate alınmaktadır (Güzel, 1997b, pp.41-42; Güzel, 1997a, pp.125-126; sü-
zek, 2019, pp.227-228; Çelik, Caniklioğlu & Canbolat, 2018, p.168; Doğan Yenisey, 2007, p.79; Başterzi, 2011, 
p.4). İşte bu ölçüt, platform çalışma bakımından işçi niteliğinin olup olmadığının tespitinde önem arz etmektedir.

Alman hukuku’nda işçi ve iş ilişkisi kavramları, Alman Federal Mahkemesi’nin içtihadı çerçevesinde, işveren ile 
olan “kişisel/hukuki bağlılık” olarak bağlanma noktası alınarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber çoğu zaman 
platformun talimat verme hakkının olup olmadığının tespiti, iş ilişkisi niteliğinin belirlenmesinde önemli hale gel-
mektedir. Bu husus ise sözleşmede faaliyetlerin önceden ne kadar belirlendiğine, çalışma süresine ne kadar mü-
dahale edildiğine ve çalışma sürecinin ne kadar denetlendiğine bağlıdır (Däubler & Klebe, 2015, p.1032; Klebe, 
2016, p.277; Krause, 2016, p.104).

Platform üzerinden çalışanların da hukuki niteliği, klasik İş hukuku kavramlarından biri olan “işçi” kavramı üze-
rinden incelenmelidir. Bu noktada özellikle crowdworking platform çalışma modelinde çalışanların işçi mi, işçi 
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benzeri kişi mi ya da bağımsız çalışan mı olduğu konusu oldukça tartışmalıdır. Fakat genel kabule göre, bu mo-
delde çalışanlar işçi niteliğini haiz olmamakla birlikte, tamamen İş hukuku koruması dışında da değildirler (Ko-
cher & hensel, 2016, para. 987; schubert, 2018, p.205). Bu çerçevede platform ile çalışan arasında yapılan söz-
leşmenin kanunda yer alan genel işlem koşulu hükümlerine uygun imzalanması beklenmektedir. Bu yolla belirli 
oranda hukuki koruma sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra genel işlem koşulları denetiminin, eşitlik ilkeleri bağla-
mında sözleşmenin denetlenmesi ile tamamlanacağı ifade edilmektedir (Waas, Liebman, Lyubarsky & Kezuka, 
2017, p.2; Kocher & hensel, 2016, para.987; schubert, 2018, p.205). Dolayısıyla crowdworking platform ça-
lışma modelinde çalışanlara, iş mevzuatında yer alan kuralların uygun düştüğü ölçüde uygulanması suretiyle, işçi 
olarak nitelendirilmeseler bile belirli bir hukuki koruma sağlanmaktadır (Waas, Liebman, Lyubarsky & Kezuka, 
2017, p.2; Kocher & hensel, 2016, para.987). Buna karşılık ev işi ile kişisel hizmet edimi sunulan platform tü-
ründe, İş hukuku açısından sorun daha çok işveren nezdinde ele alınmaktadır. Nitekim bu türde faaliyet gösteren 
platformların uygulamadaki yapılanmaları genellikle birbirine benzemekle beraber, crowdworking platformlara na-
zaran daha belirli bir çalışma organizasyonuna sahiptirler (Kocher & hensel, 2016, para.987). Buna rağmen plat-
formlarda çalışanların, platforma bağlı ya da bağımsız olarak çalışıyor olmaları ise platformlar ile imzalanan sözleş-
menin içeriğine göre değişkenlik göstermektedir (Fuchs, 2010, para.981-983). Bir başka görüşe göre ise platform 
çalışma ilişkisinin klasik İş hukuku kavramları ile tam olarak örtüşmemesi nedeniyle çalışanlar, bağımsız çalışan 
ile işçi arasında ara bir hukuki statüye tâbi kabul edilmelidir (Prassl & Risak, 2015).

Platform üzerinden çalışanın işçi mi bağımsız çalışan mı olduğunun tespitinde hangi taraflar arasında sözleşme ya-
pıldığı da önemlidir. Bazı platform çalışma modellerinde çalışan ile işi platform üzerinden sunan işveren arasında 
sözleşme imzalanmamaktadır. Bu modelde sözleşme, çalışan ile platform arasında imzalandığından, işin sonucu 
platforma sunulur, platform işin kalitesini denetler ve ücreti çalışana platform verir. Bu modelde çalışan, platform 
üzerinde hesabını oluştururken, platforma doğru bilgi verme taahhüdü altına girer ve platformun çalışma koşul-
larına uymayı kabul eder. Bu tür çalışmada kuşkusuz taraflar arasındaki ekonomik bağımlılığın derecesi ile sözleş-
medeki düzenlemelere de bağlı olarak iş sözleşmesi imzalandığı ileri sürülebilecektir Bununla birlikte platformlar 
bu iddiaya karşı genellikle sözleşmede, iş sözleşmesi olarak görülmemesi için düzenlemeler yapmaktadırlar (Prassl 
& Risak, 2015). Fakat bazı modellerde ise çalışan ile işveren arasında iletişim sağlamada eksiklik olsa bile, söz-
leşme söz konusu taraflar arasında yapılmaktadır. Fakat iş, yine platform aracılığı ile teklif ve kabul edilir ve söz-
leşmenin ücret, çalışma şartları gibi önemli unsurlarını platform belirler. İşte bu modelde platformlar kendilerini 
genellikle aracı olarak nitelendirirler. Doktrinde bir görüşe göre, bu son modelde işverenin iş sürecine müdahalesi 
oldukça sınırlıdır ve taraflar arasında esasında ekonomik bağımlılık yoktur. Bu nedenle sözleşmenin türü iş söz-
leşmesi değildir, çalışanın sunduğu hizmete rağmen işverenin iş organizasyonuna dâhil olmadığı atipik bir sözleş-
medir (Prassl & Risak, 2015).

sonuç olarak platform modeli çalışmada, öncelikle taraflar arasında yapılan sözleşmedeki hükümler önem arz et-
mektir. Fakat ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde platformların iddiaları ya da hazırladıkları sözleşmenin içeri-
ğinde yer alan hükümler yeterli değildir. Bu çalışmanın hangi türünün somut olayda var olduğu, platform ya da 
işverenin işin görülme sürecinde talimat verme ya da denetim yetkisi olup olmadığına yönelik hükümler sözleş-
mede yer almasa bile, ilişkinin iş ilişkisi mi yoksa bağımsız çalışma mı olduğunun tespiti bakımından yardımcı 
olabilecektir. Dolayısıyla ifade edilen unsurlar dikkate alınmaksızın, sadece genellikle genel işlem koşulu olarak ha-
zırlanan sözleşme içeriğine dayanarak platform üzerinden çalışmanın doğurduğu hukuki ilişkinin mutlak olarak iş 
sözleşmesi ya da bağımsız çalışma olduğunun savunulması kanaatimizce isabetli olmayacaktır.
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İşveren Kavramı Bakımından

İşveren kavramının analiz edilmesi, platformun mu yoksa platform üzerinden işinin görülmesini talep eden kişi-
nin mi mevzuatta yer alan işveren haklarına sahip olduğu ve yükümlülüklerinden sorumlu olduğu sonucuna var-
mamızı sağlar. İşveren kavramı, genellikle işçiyi koruyucu hükümlerin belirlenmesinde ele alınan bir kavramdır. 
Esasında derinlemesine incelendiğinde dolaylı olarak işçi kavramını da yansıtır (Prassl & Risak, 2015). Klasik iş-
veren tanımı, platform çalışma dikkate alındığında taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinin tespitinde her 
zaman çözüm sunmamaktadır. Nitekim platform çalışmada en karmaşık sorunlardan birini platformların hukuki 
statüsü oluşturmaktadır. Platformlar, sadece teknik altyapı sunan birimler ya da iletişim kanalı değildirler; bunun 
yanı sıra işi gören kişileri seçen, sunulan işi değerlendiren ve kontrol eden bağımsız ekonomik aktörlerdir (Koc-
her & hensel, 2016, para.986). 

Platformlar, çoğunlukla çalışanlar ile işverenler arasında aracı olduklarını savunmaktadırlar (BMAs, 2017, p.57; 
Kocher & hensel, 2016, para.985; Däubler & Klebe, 2015, p.1033). Bunun sonucunda ise platforma göre çalı-
şanlar, işçi niteliğine değil, bağımsız çalışan niteliğine sahip olmaktadır. Bunun karşılığında ise platformlar, işveren 
sıfatına sahip olmazlar. Fakat bu durum özellikle Avrupa’da oldukça tartışılmaktadır. Bir görüşe göre platform üze-
rinden çalışanlar, tüm hak ve borçları ile beraber platformun işçisi sayılmalıdır. Örneğin Uber platformu özelinde 
yapılan bir değerlendirmede, platformun neredeyse tüm işveren unsurlarını kullanarak, Uber şoförlerini işe alma, 
işe son verme, ücret ödeme, iş sürecini yönetme ve denetleme yetkilerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
nedenle bu platform, teknolojik yenilikler nedeniyle geleneksel işveren kavramına göre farklılıklar içerse de, esa-
sında işverendir. Şoförler ise platformun işçisi sıfatına sahiptir. Dolayısıyla platform, çalışma süresi, asgari ücret ve 
benzeri tüm işveren sorumluluklarına uymakla yükümlüdür (Prassl & Risak, 2015). Buna karşılık aynı çalışmada 
TaskRabbit platformu bakımından da işveren unsurları ele alınmıştır. Bu platform çalışma bakımından ise işve-
ren unsurları, platform, müşteri ve hatta bazen çalışanların bizzat kendisi tarafından yerine getirilmektedir. Gö-
rüldüğü üzere Uber örneğinde işvereni belirlemek daha olası iken, TaskRabbit platformu örneğinde tek bir işve-
renden söz etmek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle bu tür farklı düzenlemeler için, İş Kanunu’nun farklı 
işveren unsurlarının işlevsel biçimde tanımlanması ve işveren kavramının esnekleştirilmesi suretiyle katı biçimsel 
yaklaşımdan uzaklaşılması önerilmektedir. Böylelikle klasik işveren kavramından hareketle tek bir işverene sorum-
luluk yüklemektense, her bir işveren unsurunu taşıyan taraf, mevzuattan kaynaklanan işveren yükümlülüklerin-
den bizzat sorumlu tutulabilecektir (Prassl & Risak, 2015).

Bir başka görüşe göre ise crowdworking çerçevesinde ortaya çıkan üçlü ilişki, ödünç iş ilişkisine ya da iş aracılığına 
benzetilebilecektir. Ödünç iş ilişkisi ya da iş aracılığına dair kanuni düzenlemelerin kapsamının genişletilmesi su-
retiyle, platform çalışma bakımından da uygulanması mümkün görülmektedir (Däubler & Klebe, 2015, p.1041). 
Türk hukuku bakımından ise bu görüş ele alındığında, gerek İş Kanunu m.7’de düzenlenen mesleki amaçlı ge-
çici iş ilişkisi gerekse 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu m.17 ile İş Kanunu m.90’da düzenlenen iş aracılığı 
kurumları, oldukça ayrıntılı ve emredici hükümler ile sınırlı haller için düzenlendiğinden, kanaatimizce platform 
çalışma modeline uygulanması mümkün değildir.

Avrupa Komisyonu’nun yaptığı araştırmaya göre, platform üzerinden çalışanların büyük çoğunluğu kendilerini 
bağımsız çalışan olarak kabul etmekteyken, kayda değer bir kısmı ise platformu işverenleri, kendilerini de platfor-
mun işçisi olarak görmektedir. Bu nedenle de ABD’de bazı büyük platformlar, hukuken uyuşmazlık çıkmaması 
için asgari ücret belirleme yoluna gitmiştir. Fakat henüz bu konuda genel bir çerçeve çizen kanuni bir düzenleme 
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mevcut değildir (European Commission Joint Research Centre, 2018, p.53). Bu durumda platform ile işveren 
arasında birlikte istihdam ilişkisi olduğunun ileri sürülmesi de mümkün hale gelmektedir. 

sonuç olarak işverenin, platform mu yoksa platform üzerinden işinin görülmesi için icap da bulunan kişi mi ol-
duğunun tespitinde, somut olayda taraflar arasında geçerli olan sözleşme, gerçekte işveren unsurlarını kimin taşı-
dığının analizi ile özellikle talimat ve denetim yetkisine kimde olduğunun belirlenmesi gerekecektir. Bunun sonu-
cunda kanunda yer alan işveren yükümlülüklerinden bu kişi veya kişiler sorumlu olacaktır.

İşyeri Kavramı Bakımından

Platform çalışma modeli, klasik nitelikteki işyeri kavramı ve katı hiyerarşik yapılanma ile uyuşmamaktadır. Kuşku-
suz işyeri kavramı, sadece belirli bir alanla sınırlı olarak çalışma olgusunu uzun yıllar önce aşmıştır. Bu kapsamda 
işverenin talimat verebilmesini mümkün kılan, yani bir organizasyon dâhilinde yapılan çalışmalar da işyeri kav-
ramı içinde sayılmaktadır (schubert, 2018, p.203; süzek, 2019, pp.189-190; Doğan Yenisey, 2007, p.397; Çe-
lik, Caniklioğlu & Canbolat, 2018, p.135). Bu nedenle bu çalışma modeli, yeni bir tür merkezi olmayan orga-
nizasyon şemasına sahiptir.

Türk hukuku’nda işyeri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanmıştır. Yine 6356 sayılı sendika-
lar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu m.2/3’de, 854 sayılı Deniz İş Kanunu m.1/1’de, 5953 sayılı Basın İş Kanunu 
m.1/1’de işyeri tanımına yer verilmiştir. İş Kanunu m.2/3’de işyeri kapsamı belirlenirken iş organizasyonundan 
da bahsedilmiştir. Buna göre; “işyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsa-
mında bir bütündür.” Dolayısıyla dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni çalışma modelleri bakımından işyeri kavramı-
nın, klasik işyeri kavramı sınırlarını aşması gerçeği karşısında, kanundaki bu ifade sayesinde, işverenin kurduğu iş 
organizasyonu içinde sayılması kanaatimizce mümkündür. Aynı şekilde Alman hukuku’nda da işyeri kavramının 
sınırlarının belirli bir mekan ile açıklanamaması, teknolojik gelişmeler nedeniyle klasik işyeri kavramı yerine iş or-
ganizasyonu kavramının kullanılmasına yol açmıştır (Günther&Böglmüller. 2015, para.1027).

Platform, İşveren ve Çalışan Arasındaki Risk Dağılımı 

Platform çalışmada, genellikle çalışmanın oluşturabileceği riskler tek taraflı olarak çalışanın üzerinde bırakılmak-
tadır. Nitekim platformların kendilerini aracı, platform üzerinden çalışanları ise bağımsız çalışan olarak nitelen-
dirmesi bu sonucun doğmasına neden olmaktadır. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği önlemi alma, sosyal sigorta ve 
benzeri konularda oluşabilecek risklerden şahsen sorumlu tutulacak konuma itilmektedir. 

Özellikle crowdworking çalışmada, çalışanlar faaliyetlerinin sonucunu her zaman platforma tahsis etmek zorun-
dadırlar. Bu husus ise fikri mülkiyet hukuku bakımından da sorun doğurabilecektir. Yine çoğu platform türünde, 
çalışanlar, kendilerine herhangi bir gerekçe sunulmadan kısa bir fesih ihbar süresi içinde veya derhal fesih yoluyla 
platform hesaplarının (sözleşmelerinin) feshedilmesi riskini de taşımaktadırlar. Aynı şekilde platformlar, çalışana 
önceden bir bildirimde bulunmaksızın şirket değiştirebilir, kapatabilir ve faaliyetlerini durdurabilirler (Kocher & 
hensel, 2016, para.986).

Platformlar, risk dağılımını kendi üzerlerine almamak için çoğunlukla çalışan ile yaptıkları genel işlem koşulu ni-
teliğindeki sözleşmelerde tek taraflı olarak değişiklik yapma yetkisine de yer vermektedir. hatta birçok platform 
sözleşmeye, çalışan aleyhine olmak üzere sorumsuzluk kaydı da eklemektedir (Kocher & hensel, 2016, para.986). 
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Unutulmamalıdır ki bu tür sözleşme hükümleri, genel işlem koşulu denetimine açıktır. Aynı şekilde kanunun em-
redici hükümlerine aykırılık olup olmadığına yönelik denetim de yapılacaktır.

Platform Çalışmada Denetim Yetkisinin Kimde Olduğu Sorunu

Platformlar, iş sonucunun kalitesini, ücret seviyelerini ve işin nasıl yapılması gerektiğini kendileri denetlemekte-
dir. Nitekim platformlar işin niceliği ve niteliğinin belirli bir standartta olması için iş sürecine başından sonuna 
kadar çeşitli denetim mekanizmaları ile hâkim olmaya çalışmaktadır (Prassl & Risak, 2015). Bunu yaparken özel 
kalite yönetimi teknikleri, geri bildirimler, sosyal ağlar aracılığıyla üye değerlendirmeleri ve imleç hareketlerinin iz-
lenmesi gibi farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Bazı platformlar ise “sıralama sistemi (ranking)” ile değerlendirme 
yapmaktadırlar. Bu nedenle sisteme işinin görülmesi için icapta bulunan işverenlerin, işin ifası sürecinde talimat 
verme veya denetim yapma yetkisi genellikle görülmemektedir. Dolayısıyla ifa edilmesi istenen iş sisteme ne kadar 
detaylı girilirse, iş sonucu da o kadar olumlu olacaktır (Kocher & hensel, 2016, para.986).

Platformlar, genellikle işverenlerden geri bildirim alarak ya da puanlama sistemi uygulayarak işin değerlendirilmesine 
yönelik denetim sağlamaktadırlar. Böylelikle platformlar, sunulan işin yükselen kalitesi ile birlikte hem kendi güve-
nilirliklerini artırmayı hem de başarılı olan çalışanlara ödenen ücretlerin seviyesini yükseltmeyi hedeflerler (Prassl 
& Risak, 2015; Warter, 2015, p.5). Örneğin AMT’de değerlendirmede kıstas alınan en önemli veri, işverenlerce 
tamamlanmış kabul edilen işlerin payıdır. Platforma kayıtlı çalışanların en iyi ücret ödenen sipariş, genellikle bu 
kişinin tamamlanan işlerinin payının en az %95 olmasına bağlıdır. Kim daha kötü bir orana sahip ise iyi ödeme 
yapılan işler ilk aşamada kendisine sunulmamaktadır. Böylelikle AMT, işverenin en iyi iş gören ile çalışmasını, en 
iyi ücretin ödenmesi şartıyla güvence altına almaktadır (ILO, 2018; Prassl & Risak, 2015; Warter, 2015, p.5). 

Platformlar, çeşitli denetimlerin yanı sıra platform içi bildirim, yaptırım ve kontrol mekanizmaları yoluyla da işin 
niteliğinin artması için çaba göstermektedirler. Örneğin, iş belirlenen zamanda yapılmamışsa, teklifler sürekli red-
dediliyorsa veya yapılan iş sıklıkla düzeltilmeye ihtiyaç duyuyorsa çalışanın puanını düşürebilmekte veya platform-
dan tamamen çıkartılması yönünde yaptırım uygulayabilmektedirler (Kocher & hensel, 2016, para.986). Yine 
platform içi davranış kodlarına aykırı davranılması halinde de üye hesabının kilitlenmesi veya tamamen iptal edil-
mesi şeklinde yaptırımlarla da karşılaşılmaktadır (Kocher & hensel, 2016, para.986). Buna karşılık platformlar, 
sürekli sunulan işleri reddettiği bilinen işverenlere genellikle bir yaptırım uygulamamaktadır (Warter, 2015, p.5; 
Däubler & Klebe, 2015, p.1034; Kocher & hensel, 2016, para.985). İşte bu nedenlerle de son yıllarda idari ma-
kamlar ve uyuşmazlık halinde mahkemeler, platform üzerinden çalışanların hukuki statüsünü belirlemek için bü-
yük çaba göstermektedirler (Prassl & Risak, 2015).

SONUÇ VE GÖRÜŞÜMÜZ

Dijitalleşme ve bu bağlamda teknolojide yaşanan gelişmelerin, çalışmamızın en başında da belirttiğimiz üzere, ile-
tişim, mal alış verişi ve bilgi aktarımı alanlarında günlük hayatımıza olan etkilerinin yanı sıra, çalışma hayatımızı 
da büyük ölçüde değiştirmeye başladığı yadsınamaz. Aynı zamanda bu değişim ve gelişim sürecinin hızı o kadar 
fazladır ki gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde mevzuattaki düzenlemeler maalesef çoğu zaman yeni çalışma ilişkile-
rini düzenlemeye yeterli olamamaktadır. son yıllarda Avrupa ve Amerika’da hukukun teknolojiye uyumlaştırılması 
amacıyla hükümet, sosyal taraflar ve akademisyenler tarafından, kimi zaman bireysel kimi zaman ortak çalışma 
grupları kurularak önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde ise bu alana yönelim henüz yeni yeni başlamıştır. 
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Temennimiz, gelecekte ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçebilmek adına zaman kaybetmeden 
bu alanda yapılan çalışmaların ilerleme kaydetmesidir.

Teknolojinin getirdiği yeni çalışma ilişkileri bakımından asıl sorun, üçlü ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde ya-
şanan zorluklardan doğmaktadır. Kuşkusuz bunun nedeni, yeni çalışma ilişkilerinin klasik İş hukuku kavramları 
ile tam olarak uyuşmamasıdır. Bununla beraber platform çalışma modelinin taraflar arasında hangi kurallara tâbi 
kılındığının belirlenmesi yol gösterici olabilecektir. Bu nedenle kanaatimizce platform çalışma modelinde üçlü iliş-
kideki tarafların hukuki niteliğine yönelik olarak mutlak bir yorum yapılması mümkün değildir. Bu noktada el-
bette somut olayın özellikleri önem arz etmektedir. Fakat kimi zaman taraflar arasında imzalanan sözleşmeden 
hukuki ilişkinin niteliğini tespit etmeye çalışmak, hem sözleşme serbestîsi gereği kolay değildir hem de sözleşme 
hükümlerinin genellikle genel işlem koşulu niteliğinde olduğu dikkate alındığında yanıltıcı olabilecektir. Bu du-
rumda kanaatimizce öncelikle, mevzuatta yer alan kurallar çerçevesinde bir sonuca varılmaya çalışılmalıdır. Yani 
mevcut düzenlemeler uygun düştüğü ölçüde bu çalışma modeline de uygulanmalıdır. İlerleyen süreçte ise tekno-
loji ile birlikte yeni çalışma modellerinin her an hızla geliştiği ve değiştiği göz önünde tutularak, bu modelleri de 
kapsayacak ortak ve asgari üst normlar hazırlanmalıdır. Klasik kavramların kapsamının genişletmesi elbette ki bir 
dereceye kadar çözüm sağlayabilecektir. Fakat bu yöntem, sadece geçici çözüm sunmakla sınırlı kalacaktır. Dola-
yısıyla yeni çalışma modellerinin tüm ortak özelliklerinin tespit edilmesi ile gelecekte yarar sağlayacak ayrıntılı ol-
mayan üst normlar belirlenmesi için çaba göstermek, muhtemel hukuki sorunlara önlem alınmasında yol göste-
rici olabilecektir.
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Abstract

The discovery of strong relations between the law and the economy since the second half of the 20th century is 
the reason of the change in the content and the focus of the bankruptcy law. The researches conducted since the 
second half of the 20th century has concluded that shifting the focus of the bankruptcy law from the “liquida-
tion“ to the “restructuring” will increase productivity. Following this, many countries have included mechanisms 
in their legal system, which aim to ensure the continuance of the debtor to his economic activities by way of re-
leasing it whose financial situation deteriorated. 

The European Union has started a study on the subject of the “determination of the main features of an efficient 
restructuring procedure” from the first years of the 21st century. These studies gave their final results on 20.06.2019; 
on such date, the Directive numbered 2019/1023 on the “Restructuring Frameworks and Measures to Increase 
the Efficiency of Procedures Concerning Restructuring, Insolvency and Discharge of Debt” has been adopted. 

The change in the understanding of bankruptcy law naturally affected the Turkish Law as well and enabled the 
mechanism to postpone the bankruptcy already existing under the Law numbered 4949. The mechanism of the 
postponement of bankruptcy has been abolished by the Law dated 28.02.2018 and numbered 7101 and the “con-
cordat” is made to be the basic restructuring procedure under the Turkish Law. 

The subject matter of this essay is the evaluation of the concordat, which is the main restructuring procedure un-
der the Turkish Law, in terms of the characteristics determined in the Directive numbered 2019/1023. Thus, in 
order to increase the efficiency of the Turkish Law in this sense, it is aimed to determine the main problems and 
to propose solutions. 

Keywords: concordat, bankruptcy, directive.
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Giriş

20. yüzyılın ortalarına kadar, mali bakımdan zorluğa düşen borçlular için hukuk düzenlerinin bağladığı klasik so-
nuç “tasfiye” idi. Buna göre, mali bakımdan zor duruma düşen -örneğin vadesi gelen borçlarını ödeyemeyen veya 
borca batık olan- borçluların ekonomik faaliyetlerine son verilmekte, tüm malvarlıkları paraya çevrilerek borçları 
ödenmekteydi (Olivares-Caminal, 2015, p. 5; Flessner, 1994, pp. 19-21). Fakat 20. yüzyılda ortaya çıkan ekono-
mik krizler ve bunlar sonucunda yaşanan domino iflâslar, bu kurumun verimliliğinin sorgulanmasına yol açmış-
tır (Taşpınar Ayvaz, 2005, p. 37). Çünkü iflâs sonucunda, borçlunun ürettiği mal veya hizmet son bulduğu için 
bu mal veya hizmet pahalılaşmakta, borçlunun sunduğu istihdam imkânı ortadan kalkmakta, yine bu borçlunun 
piyasadan çekilmesi, onunla iş yapan diğer kişilerin de iflasa sürüklenmesine neden olmaktaydı. Ayrıca iflas eden 
borçlunun malvarlığının paraya çevrilmesi prosedürü uzun ve masraflı olup; borçların da ancak küçük bir mikta-
rının ödenmesini sağlanabilmekteydi. Tüm bu etkenlerin birleşimi, tasfiye odaklı iflâs anlayışının verimsiz olduğu 
sonucunu ortaya koymuştur. 

Bunun üzerine uluslararası alanda yapılan çalışmalar sonucunda, iflas hukukunun ağırlık merkezinin “tasfiye”den 
“yeniden yapılandırma”ya evrilmesi gerektiği tespit edilmiştir (Uluslararası İflâs hukuku’nda yapılan çalışmalar hak-
kında bkz. Yeşilırmak, pp. 24-30). Yani amaç borçlunun mali yapısının düzeltilerek ekonomik faaliyetlerini sürdür-
mesi olmalıdır. 21. Yüzyılda hemen her ülke bu konuya yoğunlaşmaya başlamıştır (saint-Alary-houin, pp. 15-20). 

İflâs hukuku’nun geçirdiği bu dönüşüm sürecinde, en güncel gelişme, hiç şüphesiz Avrupa Birliği’nin 20.06.2019 
tarihinde kabul ettiği 2019/1023 sayılı Yeniden Yapılandırma ve İflâs Prosedürlerinin verimliliğinin Arttırılmasına 
Yönelik Yönerge’dir. Burada verimli bir yeniden yapılandırma yolunun temel özellikleri belirlenmiştir. 

Türk hukuku da bu dönüşüm sürecinden doğal olarak etkilenmiştir. Bu noktada iki önemli viraj söz konusudur. 
Bunlardan ilki, 12.02.2004 tarih ve 5092 sayılı Kanun’dur. Bu Kanun ile iflâsın ertelenmesi, borçlular bakımın-
dan oldukça cazip kılınmıştır. Ancak bu kurumun kötü niyetli başvuruları engelleyememesi, kanun koyucuyu yeni 
bir arayışa yöneltmiştir. Bunun sonucunda 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun ile iflâsın ertelenmesi yürür-
lükten kaldırılmış ve konkordato, hukuk sistemindeki temel “yeniden yapılandırma” aracına dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmanın konusunu da iflâs dışı âdi konkordatoya ilişkin düzenlemelerin Yönerge’de belirlenen temel özellik-
ler ile uygunluğunun araştırılması oluşturmaktadır (Bu çalışmanın temelini, İstanbul Üniversitesi BAP nezdinde 
sürdürülen “Ekonomik Zorluğa Düşen İşletmelerin Devamlılığının sağlanabilmesi İçin Külli Takip sisteminin ve-
rimliliğinin Arttırılması” konulu proje oluşturmaktadır). 

Ab’nin 2019/1023 Sayılı Yönerge’nin Amacı

Yönerge’nin hazırlanma amacı bakımından, 2016 Ekonomi Büyüme Raporu özel önem taşıyor. Çünkü bu raporda 
özel sektör üzerindeki borç yüküne ve bu yük karşısında çok sayıda işletmenin ekonomik zorluğa düşebileceğine 
dikkat çekilmiştir. Çözüm önerisi olarak ise, verimli bir yeniden yapılandırma yolunun düzenlenmesi sunulmuştur. 

Komisyon da bu rapordan yola çıkmış, öncelikle Avrupa Birliği çerçevesinde küllî tâkip yollarının sorunlarını şu 
şekilde tespit etmiştir: 
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•	 Avrupa’da	faaliyet	gösteren	şirketlerin	yarısı,	beş	yıldan	fazla	yaşayamamaktadırlar.	Bu	nedenle	de	Avrupa	Bir-
liği vatandaşlarının % 43’ü, iflâs edecekleri endişesiyle şirket kurmayı reddetmektedirler (Eurobarametre Flash 
354 (2012) 72). 

•	 Avrupa’da	her	yıl	200.000	civarında	şirket	iflâs	etmekte	olup;	bu	durum	da	yaklaşık	1.700.000	iş	kaybına	ne-
den olmaktadır. 

•	 Alacaklıların	alacaklarına	kavuşma	oranı,	birlik	üyeleri	arasında	değişkenlik	göstermektedir.	Örneğin	bu	oran	
Romanya ve hırvatistan’da % 30 iken, Belçika ve Finlandiya’da % 90’dır.

•	 Küllî	tâkip	hukukunda	yer	verilen	yeniden	yapılandırma	yolu,	üye	devletler	arasında	farklılık	göstermektedir.	
Bu durum ekonomik zorluğa düşen işletmeleri, merkezlerini daha avantajlı imkânlar sunan ülkeye taşımaya 
yöneltmekte olup; bu da hem işletmeler hem de o ülke bakımından ekonomik maliyetin artmasına neden ol-
maktadır.

•	 Gerek	tasfiye	gerek	de	yeniden	yapılandırma	amacına	yönelik	küllî	tâkip	yollarının	çok	uzun	sürmesi,	bunla-
rın verimliliğini düşürmektedir. Bunun temel nedenleri ise bu alanda çalışan uygulamacılar ile hâkimlerin ye-
terince uzmanlaşmamış olmaları, bu nedenle gerekli kararların alınamaması ve prosedürün işlemesinde tekno-
lojiden yeterince yararlanılamamasıdır. 

•	 Gerçek	kişilerin	borçluluğu	da	önemli	bir	ekonomik	ve	 sosyal	 sorundur.	Şöyle	ki	Avrupa	vatandaşlarının	%	
11,4’ü, günlük tüketim giderlerini ödemekte gecikmektedir. Bu durum, bir yandan makro-ekonomik (örne-
ğin işsizlik), diğer yandan ise kişisel sebeplerden (özellikle boşanma ve hastalık) kaynaklanmaktadır. 

Bu tespitlerin ardından Komisyon, verimli bir yeniden yapılandırma yolunun genel özelliklerinin belirlenmesinin 
ticareti ve yatırımları teşvik edeceği, böylece istihdam yaratılmasına katkı sağlayacağı, nihâyet verimsiz kredi ile iş-
sizlik oranlarının yüksekliği nedeniyle ortaya çıkabilecek ekonomik şokların daha kolay bir şekilde sindirilmesine 
yardımcı olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Yeniden Yapılandırma Yoluna Başvuru 
Başvuracak Kişi Kıstası

Başvuru bakımından Yönerge’nin getirdiği ilk kıstas kişi bakımındandır. Şöyle ki Yönerge’ye göre, yeniden yapı-
landırma yolundan yararlanacak kişiler belirli bir grupla sınırlandırılmayarak mümkün olduğunca geniş tutulma-
lıdır (§ 24)

7101 sayılı Kanun ile değiştirilen İİK m. 285/1’e göre, borçlarını vâdesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vâdesinde 
ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu konkordato talebinde bulunabilecektir. Görüldüğü gibi ka-
nun koyucu, hiçbir nitelendirme yapmaksızın bu yolun kapılarını herkese karşı açmıştır. Böylece tâcir olup ol-
madığı önemsenmeksizin tüm gerçek ve tüzel kişilerin konkordato başvurusunda bulunması mümkündür. Kezâ 
bir kişinin borcunun kaynağı da başvuru bakımından önem arz etmemektedir (Öztek, p. 118; sarısözen, p. 62).

Konkordatodan herkesin yararlanabilmesi, aslında hukuk sistemimiz bakımından bir yenilik arz etmemektedir. 
Şöyle ki 7101 sayılı Kanun’dan önce de konkordatoya her borçlu başvurma imkânına sâhipti. Bununla birlikte 
uygulamada gerçek kişilerin bu yola sıklıkla başvurmadıkları görülmekteydi. Gerçek kişilerin başvuruda bulun-
makta tereddüt etmelerinin en önemli nedeni, konkordato süreci sonunda bu kişiler hakkında da iflâs kararı ve-
rilebilmesidir (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 8; Tanrıver, pp. 249-250). 7101 sayılı Kanun ile geçici mühlet talebinin 
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reddi veya konkordatonun tasdiki talebinin reddi hâlinde iflâs kararı verilmesi, borçlunun iflâsa tâbi olması hâ-
linde mümkündür. Dolayısıyla iflâsa tâbi olmayan bir kişi hakkında iflâs kararı verilemeyecek olup; bu değişiklik, 
gerçek kişilerin konkordatoya daha rahat başvurmalarını sağlayacaktır (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 8; Uyar, 2019, 
p. 27; sarısözen, 2018, p.48). 

Başvurmada Zaman Kıstası 

Yönerge’de, yeniden yapılandırma yoluna başvurma bakımından bir diğer kıstas ise zaman bakımındadır. Buna 
göre yeniden yapılandırma yoluna başvurabilmek için “borca batıklık” beklenmemeli, aksine işletmelere, borca ba-
tık duruma düşmelerini önleyecek ölçüde erken bir dönemde kurtarma imkânı sunulmalıdır (§ 24). 

Türk hukuku’nda iflâsın ertelenmesine ancak borca batık sermaye şirketleri başvurabilmekteydiler. Borca batık 
duruma düşmüş bir şirketin mali durumunu düzelterek yaşayabilirliğinin sağlanması ise oldukça zordu. 7101 sa-
yılı değiştirilen İİK m. 285’e göre “borçlarını vâdesi geldiği hâlde ödeyememek veya vâdesinde ödeyememe teh-
likesi altında olmak”, konkordatoya başvurmak için yeterlidir. Görüldüğü gibi burada kanun koyucu, ilk olarak 
“aciz hâli”ni düzenlemiştir. Ancak bununla yetinilmeyerek “borçlarını vâdesinde ödeyememe tehlikesi altında ol-
mak” da konkordatoya başvuru hâlleri arasına dâhil edilmiştir. Böylece borçlu, aciz hâline düşmeyi beklemeksizin 
konkordato talebinde bulunabilecektir. Kanaatimizce bu değişiklik, yeniden yapılandırma yoluna mümkün oldu-
ğunca erken bir dönemde başvurulabilmesine imkân sağlayan Yönerge ile modern iflâs anlayışı ile de örtüşmek-
tedir (Öztek, 2019, p. 161). 

Yeniden Yapılandırma Yolunun Etkileri
Borçlu Bakımından Sonuçlar
Borçlunun Tasarruf Yetkisini Koruması 

Yönerge’ye göre hem bu yolun etkinliğinin arttırılması, hem de süre ile masrafların asgari düzeye indirgenmesi için 
ekonomik faaliyetlerin yönetimi ile aktiflerinin kontrolü borçluya bırakılmalıdır (art. 5)

İİK m. 297/1 uyarınca kesin mühlet verilmesi üzerine borçlu, bundan böyle faaliyetlerini komiserin gözetimi al-
tında sürdürecektir. Geçici mühlet kesin mühlet ile aynı sonuçları doğuracağı için, bu düzenleme geçici mühlet 
için de geçerli olacaktır. söz konusu düzenleme uyarınca geçici veya kesin mühlet verilmesi, borçlunun tasarruf 
yetkisi üzerinde kural olarak herhangi bir etki doğurmamaktadır. Böylece borçlu, ekonomik faaliyetlerini, geçici 
mühletten önceki dönemde olduğu gibi kendisi sürdürecektir. 

Bununla birlikte kanun koyucu, borçlunun tasarruf yetkisine üç tür sınırlandırma getirmektedir. Bunlardan ilki, 
mahkeme tarafından getirilebilecek sınırlandırmalardır. Şöyle ki İİK m. 297/1 c.2 uyarınca mühlet kararı verir-
ken veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiseri izni ile yapılmasına veya borçlu-
nun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilecektir. Bu noktada belirtilmelidir ki 
mahkemenin, komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar vermesi, kanaatimizce konkordatonun ru-
huna aykırı bir düzenleme olup; bu tedbire ancak zorunluluk hâllerinde – özellikle de mühlet içinde son çare ni-
teliğinde bir yaptırım olarak- başvurulmalıdır. 

Borçlunun tasarruf yetkisine getirilen ikinci tür sınırlandırma, doğrudan kanuna dayanmaktadır. Gerçekten de 
İİK m. 297/2’ye göre borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil 
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olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyecek, takyit edemeyecek ve 
ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır. Bu düzenlemeye aykırı şekilde gerçekleştirilen işlemler kesin hükümsüzdür. 

Borçlunun tasarruf yetkisine getirilen sınırlandırmaların üçüncü türü ise komiserin görevinden kaynaklanmakta-
dır. İİK m. 290/2 b.2 uyarınca komiserin görevlerinden biri de borçlunun faaliyetlerine nezaret etmektir. Kezâ 
İİK m. 297/3’de ise “komiserin ihtarları” kavramına yer verilmiştir. Dolayısıyla bu iki düzenleme birlikte değer-
lendirildiğinde, komiserin, nezaret görevi çerçevesinde borçluya talimat verebileceği sonucuna varılabilecektir. An-
cak komiser, nezaret görevini yerine getirirken, borçlunun malvarlığının korunması ile borçlunun mali durumunu 
düzeltmek için ihtiyaç duyduğu hareket serbestisi arasındaki hassas dengeyi ve konkordatoda, borçlunun ekono-
mik faaliyetlerini bizzat sürdürmesinin asıl olduğunu gözetmesi gerekmektedir (Pekcanıtez&Erdönmez, 2018, p. 
74; Yeşilova, 2019, p. 427). 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, İcra ve İflâs Kanunu’nda kabul edilen bu düzenlemeler Yönerge’de 
kabul edilen ilke ile örtüşmektedir. Yine kanunda getirilen sınırlandırmaların da borçlunun malvarlığının ve ala-
caklıların menfaatlerinin korunması gibi meşru amaçlara hizmet ettikleri ve ölçülü oldukları söylenebilecektir. Bu 
noktada özellikle uygulamada komiserlerin, kendilerine verilen nezaret görevini yerine getirirken, borçluya ihtiyaç 
duyduğu hareket serbestisini tanımaları büyük önem arz etmektedir. 

Borçluyu Denetleyecek Görevli Atama Zorunluluğu

Yönerge’de, her durumda borçluyu denetim altına alacak bir görevlinin atanmasının, bir yandan gereksiz gidere 
neden olduğu, diğer yandan ise borçluların bu yola başvurmakta tereddüt etmelerine neden olacağı tespit edil-
miştir. Bu nedenle de her durumda bir görevli atanmasının zorunlu kılınmaması, her olayın kendi şartları çerçe-
vesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir (art. 5)

Türk hukuku’nda ise mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte bir geçici komiser görevlendirecektir (İİK m. 287/5 
c.1). Maddenin lâfzı karşısında, geçici komiser görevlendirilmesinin mahkeme bakımından bir zorunluluk olduğu 
anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi Türk hukuku, bu noktada Yönerge’den ayrılmaktadır. Bu zorunluluğun konkor-
dato giderlerini arttırdığı ve borçluların bu yola başvurmakta tereddüt etmelerine neden olabileceği kanaatimizce 
de doğrudur. Bununla birlikte sürecin gözetiminin sağlanabilmesi ve alacaklıların menfaatlerinin korunabilmesi 
için, geçici komiser atanmasının zorunlu kılınması bize göre olumlu olmuştur (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 36). 

Kanaatimizce daha önemli bir sorunu, birden fazla komiser görevlendirilmesi ve bu durumda komiserin nitelik-
leri teşkil etmektedir. Şöyle ki İİK m. 287/5’e göre alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde 
üç komiser de görevlendirilebilecektir. Bu noktada üç komiserin görevlendirilmesine karar verilirken kanunda dü-
zenlenen kıstaslar titiz bir şekilde değerlendirilmelidir. Bunun yerine her durumda üç komiser görevlendirilmesi, 
birçok borçlunun konkordatoya başvurmakta tereddüt etmelerine neden olabilecektir. 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik’in 5/2. Maddesine göre, üç komiser görevlendi-
rilmesi hâlinde, bunlardan birinin bağımsız denetçi olması zorunlu olup, diğerinin ise hukukçu olması tercih se-
bebidir. Kanaatimizce borçlunun faaliyetlerinin mali bakımdan denetiminin sağlanması ve konkordato sürecinin 
doğru ve hukuka uygun şekilde yönetilebilmesi, yine karşılaşılan hukuki sorunlarda destek olabilmesi itibariyle 
yönetmelikte yer verilen düzenleme olumlu niteliktedir. Üçüncü komiserin niteliği bakımından ise herhangi bir 
belirleme yapılmayarak mahkemeye takdir yetkisi tanınmıştır. Uygulamada ise üçüncü komiser olarak genellikle 
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bir mali müşavir görevlendirildiği gözlemlenmektedir. Kanaatimce bu noktada üçüncü komiserin, borçlunun fa-
aliyette bulunduğu sektörden seçilmesi, borçlunun faaliyetlerinin proje çerçevesinde uygun ve verimli olup olma-
dığının gözetilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 37). 

Alacaklılar Bakımından Sonuçlar 
Borçluya Karşı Tâkip Yasağı

Yönerge’de düzenlenen en önemli hususlardan biri, yeniden yapılandırma süreci çerçevesinde borçluya karşı baş-
latılan icra takiplerinin durdurulması gerektiğidir. Bununla birlikte alacaklılar ile borçlu arasındaki menfaat den-
gesinin sağlanması için bu süre dört ayı geçmemeli, bir mahkeme kararı ile ise en fazla 12 aya kadar uzatılabil-
melidir (art. 6). 

İİK m. 294/1 uyarınca kesin mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak ve evvelce 
başlamış takipler de duracaktır. Geçici mühlet kesin mühlet ile aynı sonuçları doğurduğu için (İİK m. 288/1), bu 
durum geçici mühlet bakımından da geçerlidir. 

Öncelikle belirtilmelidir ki kanun koyucu, mühlet kararı üzerine tâkiplerin iptalinden değil durmasından söz et-
mektedir. hâl böyle olunca, mühlet kararı üzerine, daha önce başlatılan tâkipler iptal edilmeyecek, duracaklardır. 
Böylece mühletin kaldırılması durumunda, önceden başlatılan takipler kaldıkları yerden devam edebileceklerdir 
(Pekcanıtez & Erdönmez, p. 33; Kale, 2019, pp. 336-337). 

Kanunda düzenlenen tâkip yasağının bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu noktada ilk olarak rehinli alacaklılar zikre-
dilmelidir. İİKm.295/1’e göre mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi 
yoluyla takip başlatılabilecekveya başlamış olan takiplere devam edilebilecektir. Ancak bu takip nedeniyle muha-
faza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecektir.  

Tâkip yasağının bir başka istisnasını ise İİK m. 206’nın birinci sırasında yazılı bulunan alacaklar oluşturmaktadır 
(İİK m. 294/2). Bu çerçevede işçi alacakları ile nafaka alacakları uygulamada sıkça karşılaşıldığı için özellikle zik-
redilmelidir. Kanun koyucu, bu alacaklar bakımından muhafaza ve satış yasağı da öngörmemiştir. Böylece bu ala-
caklar için mühlet içinde tâkip başlatılabilecek, önceki tâkibe devam edilebilecek ve bu tâkip çerçevesinde haczedi-
len malın muhafazası ve satışı da gerçekleştirilebilecektir. (Pekcanıtez&Erdönmez, 2018, pp. 34-35; Kale, p. 339). 

İİK m. 308/c’nin 4. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi 
konkordatoda konkordato şartlarına tâbi değildir. Dolayısıyla söz konusu alacaklar için de tâkip yasağının söz ko-
nusu olmadığı sonucuna varılabilecektir (Kale, p. 340). Kanunda yer alan bu düzenlemenin alacaklılar arasındaki 
eşitliği bozduğu düşünülebilecektir. Bununla birlikte uygulamada, geçici mühlet kararı verilen bir borçlu ile eko-
nomik faaliyetleri sürdürmekte çekingen davranıldığı bir gerçekliktir. Bu durum karşısında söz konusu düzenle-
menin bu çekingenliğin aşılmasına yardımcı olabileceği, bu nedenle de meşru bir amaca hizmet ettiği kanaatini 
taşımaktayız (Aynı yönde Kale, pp. 341-342). 

Yukarıda da ifade edildiği üzere borçluya karşı tâkip yasağı, geçici mühlet kararı ile birlikte başlamakta ve kesin 
mühletin sonuna kadar devam etmektedir. İİK m. 287/4’e göre geçici mühlet, üç ay olup bu süre mahkeme ka-
rarıyla iki ay daha uzatılabilecektir. Kesin mühlet ise bir yıl olup (İİK m. 289/3), bu süre mahkeme kararı ile altı 
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aya kadar uzatılabilmektedir (İİK m. 289/5). Görüldüğü gibi Türk hukuku’nda, konkordato çerçevesinde borç-
luya karşı başlatılan takipler en fazla 23 ay için durmuş olacaktır ki bu da Yönerge’de belirlenen sürenin neredeyse 
iki katına denk gelmektedir. Bu durumun, alacaklılar ile borçlu arasındaki menfaat dengesini alacaklılar aleyhine 
ölçüsüz bir şekilde bozduğu düşünülebilecektir. Bununla birlikte Türk hukuku’nda temel yeniden yapılandırma 
yolu olarak düzenlenen konkordato prosedürünün tamamlanabilmesi ve borçlunun mali yapısının sağlıklı bir hâle 
kavuşturulabilmesi için kanunda düzenlenen sürelerin makul olduğu inancını taşımaktayız. Bununla birlikte uy-
gulamada geçici ve kesin mühlet bakımından kanunda düzenlenen üç ay ve bir yıllık süreler ile bağlılığa özen 
gösterilmesi ve bu mühletlerin gerçekten bir zorunluluk olmadığı sürece uzatılmaması uygun olacaktır. Aynı şe-
kilde mahkemenin, kesin mühlet vermeden önce, menfaatleri kesin mühletten önemli ölçüde etkilenebilecek ala-
caklıları dinlemesi de bu dengenin sağlanması bakımından yararlı olacaktır (Pekcanıtez&Erdönmez, 2018, p. 45). 

Yeniden Yapılandırma Yolu Çerçevesinde Alacaklıların Etkinliğinin Arttırılması 

Yönerge’de, yeniden yapılandırma prosedürü içinde alacaklıların sürece etkin bir şekilde katılmalarının sağlanması 
gerektiği düzenlenmektedir. Bu katılım, hem borçlunun faaliyetlerinin denetimi, hem artık gerek kalmadığında 
borçluya tanınan sürenin kaldırılması, hem de borçlu tarafından sunulacak yeniden yapılandırma plânının oylan-
ması bakımından söz konusu olmalıdır.

7101 sayılı Kanunun hazırlanma amaçlarından biri de, konkordatoyu temel yeniden yapılandırma kurumu hâ-
line getirmek ve burada alacaklıları aktifleştirmektir. Bu amaçla, İİK m. 289/4’de kesin mühlet kararı ile birlikte 
bir alacaklılar kurulu oluşturulabileceği düzenlenmiştir. Yine Yönetmelik’in 22/2. Maddesine göre en az üç ala-
caklı sınıfının bulunması şartıyla, alacaklı sayısının 250’yi veya alacak miktarının 125.000.000 TL’yi geçmesi du-
rumunda ise alacaklılar kurulu oluşturulması zorunludur. Bu kurulun temel görevi ise, komiserin faaliyetlerinin 
gözetimidir (Yönetmelik m. 23). Böylece kanun koyucu, kesin mühlet boyunca alacaklıların daha etkin bir dene-
tim faaliyeti yürütmesini sağlamayı amaçlamaktadır (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 81; Börü, p. 344). Kanaatimizce 
alacaklılar kurulu, bir yandan süreç içinde alacaklıların daha aktif kılınmasını sağlayabilecek, ancak diğer yandan 
ise sürecin yavaşlamasına neden olabilecektir. Bu nedenlerle alacaklılar kurulu oluşturulurken borçlunun ekono-
mik faaliyetlerinin karmaşıklığı ve boyutu göze alınmak suretiyle, özellikle kompleks olaylarda bu kurumdan ya-
rarlanılması uygun olacaktır (Pekcanıtez&Erdönmez, p. 81; Uyar, p. 52; Börü, pp. 346-347). 

sürecin sonunda ise borçlunun sunduğu konkordato projesi alacaklılar arasında oylamaya sunulacak ve kanunda 
öngörülen çoğunluğun sağlanması durumunda kabul edilmiş olacaktır (İİK m. 302). Böylece alacaklılar, Yöner-
ge’de düzenlenen şekilde, projenin kabulü hususunda da etkin kılınmışlardır. 

Yeniden Yapılandırma Yolunda Alacaklılar Arasında Hassas Bir Dengenin Gözetilmesi 

Yönerge’ye göre yeniden yapılandırma yolu, alacaklılar arasında, alacaklarını elde etme bakımından hassas bir 
denge gözetmelidir. Bu noktada her üye devlet, alacakları sınıflara ayırmalı ve bu sınıfların kendi içinde hakkani-
yeti ve eşitliği sağlamalıdır.

Türk hukuku’ndaki temel yeniden yapılandırma kurumu olan konkordatonun temel ilkelerinden biri “alacaklı-
lar arası eşitlik” ilkesidir. İİK m. 308/c’ye göre konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni ol-
maksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir. Dolayısıyla bu sistemde geçici mühlet kararı “mi-
lat” niteliğindedir. Bundan önce doğmuş bulunan alacaklar, konkordato projesine göre ödenecektir. Bu nedenle 
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de geçici mühletten önce doğmuş alacakların, bazı istisnalar mevcut olmakla birlikte, mühlet içinde ödenmesi 
mümkün değildir. 

Kanaatimizce uygulamadaki en önemli sorunlardan biri de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki komiserler, 
sorumluluklarını da göz önüne bulundurmak suretiyle haklı olarak, mühletten önce doğan borçların ödenmesini 
hiçbir şekilde onay vermemektedirler. Bununla birlikte bazı sektörlerde, eski borcunu ödeyemeyen borçlu, mal 
veya hizmet tedarikinde büyük zorluklar yaşayabilmekte, hattâ bazen bunları elde etmesi mümkün olamamakta-
dır. Bu durumda ise borçlu, ekonomik faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya gelebilmektedir. Kanaatimizce uy-
gulamada borçlunun ekonomik faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için zorunluluk arz eden hâllerde eski 
borçların ödenmesine izin verilmelidir (Atalay, p. 127; Kale, p. 333). hattâ uygulamada yeknesaklığın sağlanması 
amacıyla kanuna bir madde eklenmek suretiyle, borçlunun işletmesinin devamlılığı için zorunlu olan eski borçla-
rın ödenebilmesi sağlanmalıdır.

İşçi Haklarının Korunması

Yönerge’nin en hassas olduğu hususlardan biri de işçi haklarının sağlanmasıdır. Bu çerçevede yeniden yapılandırma 
prosedürü boyunca çalışanlar, İş hukuku’nun kendilerine sağladığı haklardan tam olarak yararlanmalıdırlar (§ 60)

Türk hukuku’nda bu bakımdan da bir sorun mevcut değil. İİK m. 308/c’de işçi alacakları konkordatonun kap-
samı dışında tutulmuşlardır. Böylece işçi alacakları, konkordato boyunca engel ile karşılaşmaksızın ödenmektedir 
(Detaylı bilgi için bkz. Arslan, pp. 249-272). 

Sözleşmelere Etkisi 

Yönerge, borçlunun taraf olduğu sözleşmelere de müdahale edilebileceğini düzenlemektedir. Şöyle ki, sözleşme-
lere, taraflardan birinin yeniden yapılandırma yoluna başvurması hâlinde diğer tarafa sözleşmeyi feshetme yetkisi 
veren şartlar konulmakta olup; bu tür şartlar, borçlunun faaliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu 
nedenle de idari veya yargısal merci tarafından borçlunun talebi kabul edilmesi durumunda, sözleşmelerin sırf bu 
nedenle feshinin önüne geçilmelidir (§ 41). 

7101 sayılı Kanun’da, borçlunun konkordato talebinden önce kurmuş olduğu sözleşmeler ile ilgili olarak iki önemli 
hüküm mevcuttur. İlk olarak, İİK m. 296/1’e göre, sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip 
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden söz-
leşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı 
fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna 
başvurması durumunda uygulanmayacak, sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun 
konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemeyecektir. 

Kanun koyucu, bu maddenin ikinci fıkrasında daha önemli bir müdahale imkânı daha getirmektedir. Şöyle ki 
borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun 
görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilecektir. Böylece kanun ko-
yucu, borçluya, maddi hukukta yer almayan bir olağanüstü fesih imkânı getirmektedir. Geçici mühlet kesin müh-
let ile aynı sonuçları doğuracağı için, bu imkânın geçici mühlet içinde de kullanılması mümkündür (Kale, p. 396; 
Akil, p. 225). Kanaatimizce söz konusu düzenleme, borçlu bakımından olumlu görülebilecek olsa da, alacaklıların 
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haklarını ölçüsüz bir şekilde zedelemektedir. Bu noktada görüşü alınacak komiser heyeti ile onay makamı olan 
mahkemenin talebi titizlikle inceleyerek borçlunun olağanüstü fesih yetkisini kötüye kullanmasının önüne geç-
meleri gerekmektedir. 

Yeniden Yapılandırma Planının Özellikleri 
Yeniden Yapılandırma Planının Kabulünde Alacak Çoğunluğuna Üstünlük Tanınması

Yönerge’ye göre yeniden yapılandırma yolunun etkinliğinin sağlanması itibariyle, yeniden yapılandırma plânının 
kabulünün azınlık tarafından engellenmesinin önüne geçilmelidir. Bu noktada gerekli çoğunluğun tespitinde, ala-
cak miktarı bakımından çoğunluk tercih edilmelidir (§ 47) 

Türk hukuku’nda konkordato projesinin kabul edilmesi için, alacaklılar toplantısında kanunda aranan çoğunlu-
ğun sağlanması gerekmektedir. 7101 sayılı Kanun’dan önce konkordatonun kabulü için alacaklıların yarısı ve ala-
cakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imzalanması lâzımdı. 7101 sayılı Kanun ile bu çoğunlukta deği-
şiklik yapılmıştır. Şöyle ki İİK m. 302/3 uyarınca konkordato projesi; kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların 
yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından 
imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılacaktır. Böylece kanun koyucu, alacak çoğunluğuna sâhip bulunmayan ancak 
sayıca fazla olan küçük alacaklılar tarafından konkordatonun sekteye uğratılmasının önüne geçmeyi amaçlamıştır 
(Öztek&Tunç Yücel, p. 502; Pekcanıtez&Erdönmez, p. 110). Bu değişiklik kanaatimizce de olumlu ve Yönerge 
ile örtüşür niteliktedir. 

Alacaklıların İflasa Göre Daha Olumsuz Bir Duruma Düşmemesi

Yönerge’ye göre yeniden yapılandırma sonucunda alacaklılar, tasfiye yoluna göre daha olumsuz bir durumda bu-
lunmamalıdır (§ 50-52). 

Türk hukuku’nda kanunda düzenlenen çoğunluk tarafından kabul edilen konkordato, ancak mahkemenin tasdik 
kararı ile bağlayıcılık kazanacaktır (İİK m. 308c/1). Konkordatonun tasdiki ise, İİK m. 305’de düzenlenen koşul-
ların kümülatif bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. 

İİK m. 305’de düzenlenen şartlar arasında, “adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde ala-
caklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması” düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere bu 
şart, Yönerge’de yer alan düzenlemeyle de örtüşmektedir. Böylece mahkeme, bu şart çerçevesinde konkordato pro-
jesini içerik bakımından denetleyecek ve konkordatoya olumlu oy vermemiş ya da alacaklarını bildirmemiş ala-
caklıları da korumayı amaçlamaktadır (Budak/Kale, p. 529). 

Yeterli Çoğunluğu Sağlayamayan Yeniden Yapılandırma Planının Kabul Edilmesi

Yönerge’ye göre yeniden yapılandırma plânı yeterli çoğunluk tarafından kabul edilmemesi durumunda, bir ala-
caklı sınıfı tarafından desteklenmiş olması şartıyla, bu plânın idari veya yargısal otorite tarafından kabul edilme-
sine imkân tanınmalıdır (§ 53). 

Yukarıda da belirtildiği üzere konkordatonun tasdiki, İİK m. 305’de düzenlenen koşulların kümülatif bir şekilde 
gerçekleşmesi ile mümkün olabilecektir. İİK m. 305/1 (c)’de, konkordato projesinin İİK m. 302’de düzenlenen 
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çoğunluk tarafından kabulü, konkordatonun tasdiki şartları arasında sayılmıştır. Dolayısıyla bu çoğunluğun sağ-
lanamaması durumunda konkordato reddedilmiş olacak; mahkemenin bu eksikliğe rağmen konkordatoyu tasdik 
etme imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türk hukuku’nun konkordatoya ilişkin düzenlemeleri, bu noktada 
Yönerge ile uyumluluk arz etmemektedir. 

Sonuç

20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan iflâs hukukunun dönüşümü süreci bakımından AB’nin 2019/1023 sayılı 
Yönergesi ile Türk hukuku’nda 28.02.2018 tarihinde kabul edilen 7101 sayılı Kanun, en önemli güncel geliş-
meler arasındadır. Çalışmada da 7101 sayılı Kanun ile Türk hukuku’nda temel yeniden yapılandırma yolu hâ-
line getirilen konkordatoya ilişkin düzenlemelerin, AB’nin 2019/1023 sayılı Yönergesi ile uyumluluğu tartışma 
konusu yapılmıştır. 

Konkordatoya başvurma şartları, 2019/1023 sayılı Yönerge ile tamamen uyumludur. Şöyle ki Türk hukuku’nda 
konkordato hem tüm borçlulara açılmış hem de bu yola olabildiğince erken bir dönemde başvurulmasına im-
kân tanınmıştır. 

Konkordatonun etkileri de Yönerge ile büyük ölçüde uyumluluk arz etmektedir. Bununla birlikte Türk huku-
ku’nda geçici mühlet kararı ile birlikte komiser atanmasının zorunlu olması, borçluya karşı tâkip yasağının süre 
bakımından oldukça uzun olması Yönerge ile örtüşmeyen noktalardır. Kezâ uygulama bakımından komiserlerin, 
alacaklıların menfaatlerinin korunması ile borçlunun ihtiyaç duyduğu hareket serbestisi arasındaki hassas dengeyi 
gözetmeleri, borçlunun ekonomik faaliyetlerinin devamlılığı için zorunluluk arz eden eski borçlarının ödenmesi 
imkân tanınması konkordatonun başarıya ulaşması için büyük önem arz etmektedir. 

Yeniden yapılandırma plânının özellikleri bakımından da konkordatoya ilişkin düzenlemelerin Yönerge ile önemli 
ölçüde uyuştuğu söylenebilecektir. Bu noktada ise yeterli çoğunluğu sağlanamaması durumunda, bir alacaklı grubu 
tarafından desteklenen projenin mahkeme tarafından tasdikine imkân tanınmaması Yönerge ile örtüşmeyen hu-
sus olarak karşımızda durmaktadır. 
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Reflections on 
International Relations & 
Politics & History & Law

Does social science matter? Yes. Why does social science matter? It pro-
vides humans with knowledge, in form of research and theory, that allows 
us to understand our surroundings and how the social realm works. In 
addition to the theoretical and empirical understanding of the social 
realm, social science allows us to anticipate and shape aspects of future 
social developments and outcomes – e.g., demography and human security 
and social unrests; or actions and potential reactions between and among 
individuals, state-actors and non-state actors and their implication on 
the social realm. Thus, social science matters due to its canon of know-
ledge which empowers humans with tools to not just understand the social 
realm but also mediate in social dynamics and suggest policy reforms. 
Humans keen on the social science develop practical skills, distinctly 
valued in all forms of social dynamics. For instance, individuals can un-
derstand their social surroundings, assess decisions they attempt to make 
and such which political leadership conducts on their behalf. Without our 
knowledge in social science our understanding of the social realm is less 
complete and our objectivity is less robust. This book provides a plat-
form for readers, scholars, and for practitioners to learn about present 
trends and debates in Social Sciences, und conduct creative and fresh 
(interdisciplinary) research; to discuss common encounters, and brains-
torm innovative solutions. This book includes Twelve chapters which are 
divided into four sections related to the disciplines of International 
Relations, Politics, History, and Law. The chapters are written with dif-
ferent depth and quality; they demonstrate the validity which the social 
science can stimulate our understanding and anticipation of our world. Re
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